
Em seu discurso de saudação, o Senador Daniel 

Krieger afirmou que suas palavras exprimiam a 

emoção que dominava os convencionais ante a 

presença dos companheiros que, de todos os 

recantos da pátria, acudiram à convocação do 

Partido para cumprir o dever cívico de eleger o 

presidente, pois “em verdade, a sua escolha pela 

Convenção representaria a sua eleição”.  

Sarney em reunião com o Presidente General 

Figueiredo 

 

“Expressão política da Revolução de Março de 1964, 

que uniu os brasileiros em geral, contra a ameaça do 

caos econômico, da corrupção administrativa e da 

ação radical das minorias ativistas”. 

“Quando ministro, nunca deixei de cultivar o 

diálogo com as lideranças estudantis que me 

procuraram. Só para dar um exemplo, foi durante 

a minha gestão que se reabriram os diretórios 

acadêmicos da PUC do Rio de Janeiro. Ao tomar 

conhecimento (em 1970) de que os diretórios 

estavam fechados, exortei o reitor a proceder às 

eleições. Nunca fechei uma entidade estudantil, 

durante os quatro anos e meses do mandato do 

Presidente Médici. Ele e eu muitas vezes fomos 

escolhidos por universitários para paraninfar suas 

turmas." 

“Critiquei o 477 [decreto-lei que punia docentes 

e alunos que cometessem certas infrações] em 

1970 (tinha três meses no ministério) numa 

conferência feita na Escola de Comando e 

Estado-Maior da Aeronáutica e publicada na "A 

Defesa Nacional". Sempre o achei defeituoso, na 

medida em que não prevê graduação da pena. 

Bati-me, sem êxito, pela sua reformulação. Mas 

consegui duas modificações. Primeiro: direito de 

defesa para o estudante ou professor que podiam 

apelar, em 2ª instância, para o ministro. Assim, 

no governo Médici, foram desclassificadas 54 

punições e apenas 38 foram mantidas. Nesses 38 

casos, o Decreto-Lei 477 só foi aplicado quando 

havia configuração de subversão armada. E só 

aplicamos a punição ao estudante que arrastou a 

universidade para essa luta. (...) Minha posição 

ainda é esta." 

Jarbas Passarinho, em entrevista à Revista 

Manchete, edição 1208, 14/06/1975, pp.16-18 

 
Ziraldo, 1974 

“O governo está se preocupando com o objetivo 

principal da Revolução de 64: o homem. Nada 

mais positivo do que o Ministério da 

Previdência Social, criado por Geisel. Digo isso 

sem desmerecer os outros, seus antecessores.” 

“O governo Geisel tem sensibilidade política e é 

objetivo. Ele encoraja a abertura. É um dever 

dos jovens mostrar que temos condição de 

participar, com elevação, de debates políticos. E 

deve-se falar da seriedade do II Plano Nacional 

de Desenvolvimento do governo.” 

Sobre censura: “ Ela pode existir, como existe 

em todos os países, mas de tal forma que não 

impeça as pessoas talentosas de se 

manifestarem.” 

Reportagem Revista Manchete, ed. 1208, 

14/06/1975, pp.16-18 



 


