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3. Íntegra do discurso pronunciado por Carlos Lacerda na 
cerimônia de posse no cargo de governador da Guanabara, 
realizada no Palácio Tiradentes, a 5 de dezembro de 1960.  

 

Qualquer que fosse o governador, a importância deste momento 
seria a mesma. Por isso atrevo-me a chamar histórico o instante em que 
se constitui o primeiro governo de escolha popular direta nesta cidade 
que à Nação parecera abandonada à própria sorte.  

Entre todas as unidades que formam a indissolúvel nação, o 
Estado da Guanabara é dos mais responsáveis, e, sem dúvida, o mais 
preparado p.ara influir na condução geral do País. Pela composição de 
seu povo, soma de todos os povos do Brasil; pela sua vocação atlântica 
que lhe dão um sentido universal da Política, que lhe aguça a 
sensibilidade sem lhe particularizar paixões provincianas; pelas suas 
tradições de antiga capital, ainda não substituída pela aglomeração de 
prédios na qual, contrafeitos, acampam os três poderes da República; 
pela novidade impetuosa de sua ascensão à categoria de Estado 
Federado, a unidade que nos incumbe governar estará em condições de 
cumprir os seus deveres para com a generosa Pátria comum que nos 
abriga.  

O primeiro desses deveres é o de contribuir em íntima 
associação com os demais Estados, indo ao encontro do pensamento do 
futuro presidente da República para fazer ressurgir, no Brasil, a 
Federação. O centralismo administrativo, o primarismo político, a 
desordem econômica e a ditadura financeira através da inflação, 
destruíram os Estados no seu contexto histórico. Só um pôde até agora 
resistir, foi São Paulo. Hoje, a todos irmanado, desde esse grande Estado 
do qual se orgulham os brasileiros, àqueles sobre os quais pesa mais 
ainda o legado da incompetência, do desperdício e da corrupção, o 
Estado da Guanabara junto com eles se esforçará com todos eles para 
que se restaure no Brasil essa Federação, suprema garantia de unidade e 
de progresso verdadeiro.  

O segundo dever para com a comunidade nacional é o de 
contribuir por palavras e atos para ajudar o futuro presidente do Brasil a 
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levar por diante a obra gigantesca que lhe compete estabelecer. 
Compreendemos da plataforma do presidente eleito que ele defende para 
o Brasil uma política exterior na qual o País não seja apenas um parceiro 
silencioso do Ocidente, mas sim seu participante ativo e consciente da 
civilização democrática que tem por objetivo o progresso social e, por 
instrumento essencial, a liberdade. Além das origens e objetivos 
comuns, que nos identificam com o mundo livre e nunca com o mundo 
recolonizado pelo comunismo, temos em comum também o mesmo 
inimigo nessa concepção, que ativamente procura destruir a nossa para 
construir seu império sobre o mundo.  

Tal é a concepção que se diz pacifista e só fomenta a guerra; que 
fala aos humildes e lhes rouba até o direito de pensar; que fala de 
autodeterminação e cria os estados-satélites; que fala contra o 
colonialismo e transforma em colônias nações cujas soberanias duram 
séculos; que fomenta o neutralismo nas assembléias para massacrá-lo 
nas emboscadas das ruas; que acena à ambição dos medíocres e à 
insuficiência dos primários; que utiliza a força da intriga e aperfeiçoa até 
limites nunca dantes atingidos as armas de domínio do antigo 
imperialismo no século XIX, da neutralização moral à infiltração 
econômica e à corrupção política, para o triunfo do novo imperialismo 
totalitário.  

De nossa parte, dizemos que o Estado da Guanabara não tolerará 
em seu território o comunismo, nem sob a forma aberta e franca de 
outrora, que chega ao assassínio e ao terror, nem sob a forma atual, que 
se disfarça de nacionalista e populista como de anticolonialista e 
pacifista para conspirar contra o Brasil, deixando-o sem alianças e sem 
objetivos nacionais e definidos, à mercê da surpresa e do acaso. Os 
comunistas são, na expressão do futuro presidente, “irrecuperáveis para 
a democracia”. Tem, pois, o democrata o dever de lhes tolher o passo 
por medidas que a lei faculta, a democracia admite e o interesse nacional 
exige.  

Uma política social justa e progressista é exatamente aquela que 
não se alimenta da contradição entre os excessos do capitalismo e as 
ambições do comunismo, este pior do que aquele e ambos ultrapassados 
no falso dilema em que se pretende aprisionar a consciência dos povos. 
A reforma social, a revolução tecnológica da qual decorrem alterações 
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crescentes no regime e no mundo de produção e conseqüentemente no 
da propriedade de seu uso, numa palavra, a democratização da riqueza é 
o que visamos todos, desde o remoto município até a grande nação.  

Para democratizar a riqueza é preciso ao mesmo tempo criá-la, a 
fim de que não distribuamos unicamente a miséria, único saldo dos 
povos que se entregam ao Estado e dos Estados que se apropriam do que 
é do povo, a saber, a iniciativa criadora, a liberdade de se informar, a 
liberdade de escolher, a liberdade de ensinar e de aprender, a liberdade 
de produzir, a liberdade de consumir, a liberdade de crer e querer.  

Somos um governo que acredita na propriedade através do 
trabalho e da liberdade, na eficiência através da técnica e do 
planejamento, na democracia através da educação.  

Dos rumos do nosso Estado falarei daqui a pouco, Meritíssimo 
Sr. Presidente, ao receber o cargo no Palácio Guanabara das mãos do 
honrado governador provisório que aqui, até agora, representava o poder 
central. Mas não devo e não posso encerrar estas palavras sem cumprir 
com meus deveres de governador. Refiro-me ao agradável encargo de, 
em nome do povo carioca, agradecer a dedicação dos seus juízes e dos 
serventuários da Justiça, que vencendo dificuldades e tropeços, tornaram 
possível a eleição.  

Pessoalmente honro-me de receber o estímulo de suas palavras, 
Senhor Presidente Homero Pinho. A evocação que fez, a lição que deu, a 
exortação a um tempo poderosa e lúcida, fervorosa e sóbria de suas 
nobres palavras, contribuíram para dar a esta cerimônia, mais do que a 
transitória solenidade do aparato, a indelével dignidade da singeleza, tal 
qual a desejamos. A sua oração enquadra bem o pórtico do governo que 
contamos fazer, se Deus quiser e não nos faltar a ajuda da população. 
Um governo austero e no entanto otimista, um governo severo e no 
entanto humano, um governo justo, antes de mais nada consigo mesmo, 
um governo compenetrado de suas responsabilidades, um governo que 
procure ser o primeiro, menos no calendário político do que, 
principalmente, no coração do povo.  

Sei das dificuldades. Não fugirei delas no governo porque 
aprendi a não temê-las na oposição. Mais temo as facilidades do que as 
dificuldades do exercício do poder. Mas conto com o povo porque sei do 
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que é capaz quando vê que o seu servidor não o engana: que não trata 
desigualmente os iguais nem igualmente os desiguais; que não o 
abandona nem o adula. Quando aprende a confiar porque vê que se 
procura servir com dedicação no desejo sério e sincero de fazer bem 
tudo o que é indispensável que se faça, de nunca fazer o que somente 
mal pode causar. Quando vê em nós o empenho de exigir que seja dado 
ao fraco o que o forte lhe deve, ao humilde o que o poderoso não lhe 
pode negar.  

V. Ex.ª, Senhor Presidente, em nome do Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral, acaba de investir nas funções de governador do 
Estado da Guanabara um homem que chega a essa posição disposto a 
exercê-la com todas as suas forças. Se mais não der é porque mais não 
possuo. O que não estiver em mim, irei buscar nos outros, para que 
todos dêem o que sabem e o que podem, em favor de um povo que bem 
merece de cada um tudo. Pois o nosso é um povo que no meio da 
confusão e do sofrimento, da decepção contínua e dos exasperantes 
ludíbrios, foi ainda capaz, raro entre povos da terra, de procurar 
mansamente, com uma resignação que é a suprema forma da esperança, 
o seu caminho de renovação e de mudança.  

Alguma coisa, senhores Juizes, mudou com a nossa eleição. A 
essa mudança, para que seja a melhor possível, tomando-vos por 
testemunha, ofereço a vida.  

(In O Estado de S. Paulo, 6/12/1960)  

 

Íntegra do discurso pronunciado por Carlos Lacerda na 
solenidade de transmissão do cargo, realizada no Palácio da 
Guanabara a 5 de dezembro de 1960.  

 

Exige a praxe, e a vossa benevolência em aqui comparecer 
confirma, a necessidade de recordar em breves traços o que todos sabem 
mas alguns talvez queiram e outros ainda precisem ouvir.  

A mudança da Capital Federal não resolveu, antes agravou o 
problema de milhões de criaturas que vivem nesta região. A situação 
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institucional e jurídica do Rio de Janeiro ainda não está definida com 
exatidão. Os serviços essenciais aqui não funcionam senão a custo e a 
título precário. O seu sistema escolar é ainda mais deficitário do que o 
seu orçamento. As bicas não dão água, os bondes estão ameaçados de 
colapso, as ruas atravancadas, as calçadas revolvidas, o lixo às portas, os 
telefones se reduzem em vez de se ampliarem. Pelos morros se estende o 
povo que a Nação abandonou no Rio, o povo das favelas que veio em 
busca de amparo na Capital e aqui ficou largado, formando por si só 
população maior do que a da maioria das cidades brasileiras.  

Dir-se-ia que, em vez da mudança regular, houve uma retirada 
em desordem para o planalto central. 

Num tal ambiente tivemos de enfrentar uma dura campanha 
eleitoral para a conquista do primeiro governo do novo Estado. A 
pressão federal fez-se sentir com uma dureza de que só não se aper-
cebem os que não a experimentaram: em todo caso, mais vale 
experimentá-la que julgá-la. Todas as armas foram usadas, mesmo as da 
infâmia, além das da astúcia. Até hoje se paga esse preço em milhares de 
nomeações que ainda mais arruínam a previdência social e o serviço 
público, convertidos numa imensa impostura. Nunca, como aqui, nesta 
eleição, a aliança do comunismo com a corrupção foi mais íntima, nem 
mais declarada.  

A nossa vitória, pois, não resulta da condescendência de 
ninguém, mas sim de uma verdadeira insurreição da consciência 
popular. Por isto, ela não pôde ser evitada.  

Ela é o coroamento de uma luta na qual o menos que se arriscou 
foi a vida. Não nos é permitido, pois, recebê-la como um presente da 
munificência dos que parecem tolerá-la, já que não a puderam evitar. Ela 
nos custou o preço da existência, o preço da honra, o preço da paz de 
nossos lares. Ela tem os seus mortos, os seus órfãos, os seus veteranos e 
os seus desterrados. Ela foi como uma guerra que durou mais de quinze 
anos. Não cobraremos a ninguém esse preço terrível; pois só 
lamentamos ter tão pouco a dar por tão altas razões. Mas não temos 
porque agradecer a vitória senão ao nosso único mandante e ao nosso 
único juiz.  

O lastro das eleições, após tantas tentativas para burlá-las, foi o 
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sacrifício dos que se deixaram prender, ou expatriar, ou matar, dos 
espoliados, dos humilhados, dos ofendidos, dos que renunciaram à 
tranqüilidade de seu lar, à segurança de sua família ou à oportunidade 
em sua carreira para dar quanto podiam em esforço e ansiedade pela 
vitória de que hoje, aqui, somos apenas uma passageira expressão.  

Nossa vitória é assim, considerada impessoalmente, um dos 
sinais de novos tempos. Ainda mais de que o começo de um novo 
Estado é o começo de uma nova fase da vida nacional. É bom que 
sejamos, de quantos ora se elegeram, os primeiros a tomar posse. Assim 
o novo Estado da Guanabara tem como afirmar desde logo, perante a 
Nação, a sua presença, avançada e sobranceira, nessa arrancada para o 
futuro. Doravante há que contar também com a Guanabara no que se faz 
e no que não se faz à Nação.  

Sei que a nossa vitória não é minha, é o produto de muitos 
sacrifícios e o alvo de muitas esperanças. Não me atribuí virtudes 
pessoais, nem mesmo a da humildade, porque sequer poderia dizer se a 
tenho, essa virtude que não se proclama sem destruí-la. Mas, se 
confundíssemos a nossa vitória com as banais gloriolas dos corrilhos 
eleitorais, da clientela das oligarquias, do conluio da demagogia com a 
corrupção, renegaríamos nesse conformismo o exemplo dos heróis, o 
sacrifício dos mártires, a glória de que até os mais humildes se 
orgulham, a fé dos crentes, a perseverança dos que não desertaram, a 
firme determinação dos que tiveram confiança bastante para nos trazer 
até a este momento, até esta sala, neste Palácio levantado pela gratidão 
de um povo à princesa que aboliu a escravidão.  

A União não cumpriu ainda os seus deveres para com o antigo 
Distrito Federal. Muito menos se não esquecermos — e não 
esqueceremos - que a terça parte do que se gastou até agora para 
começar a construir uma nova Capital bastaria para fazer do Rio de 
Janeiro uma das mais belas e mais aparelhadas capitais do mundo; ou 
para construir no Brasil uma completa rede de escolas servida por um 
professorado bem preparado e bem remunerado.  

Na justa crítica à detestável prática do empreguismo, isto é, ao 
costume de fazer ou pagar favores pessoais e políticos com o dinheiro do 
povo, não foi ainda salientado suficientemente que no Rio a desordem e 
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o desperdício foram o resultado do domínio federal. Este nos lega uma 
administração que apenas reproduz o que tem sido a vida da União.  

Os esforços do governo provisório, dignos de todo respeito, não 
puderam evitar nem o escândalo da chamada “reclassificação”, nem o 
absurdo de uma proposta orçamentária gravemente deficitária e ainda 
por cima privada dos recursos habituais que se concedem ao Executivo 
para manter em funcionamento, mesmo precário, a administração. Agora 
vamos equilibrar, com qualquer sacrifício, o orçamento. Precisamos da 
receita para fazer obras e serviços, não para dar ou receber favores. 
Estão suspensas, no Estado, as entradas de favor no tesouro público.  

Parece haver quem tema, por isso, uma política de perseguição 
ao funcionalismo. Quero dizer que, ao contrário, a nossa orientação é de 
prestígio ao funcionalismo para que ele funcione. Não esquecemos que 
funcionário público quer dizer funcionário do público, pago pelo povo 
para servir ao povo. Assim sendo, tem ele direito a um tratamento 
compatível com suas capacidades e dedicações. O que ninguém pode é 
ser tratado como servidor público se não serve ao público e apenas 
pretende receber sem dar, ganhar sem trabalhar. E ainda menos, 
valendo-se de empenhos e pretensões geradas no constrangimento ou no 
compadrio. Em nosso governo, o recurso ao chamado “pistolão” será 
sinal de incompetência. Em nosso governo, os empregos não se pedem, 
conquistam-se por merecimento e capacidade. Não fomos eleitos para 
distribuir empregos e sim para prestar ao povo os serviços que ele 
espera.  

Criou-se à nossa volta uma reputação de intolerância; é tempo de 
revê-la, agora que somos governo, pois no governo duas coisas não se 
podem perdoar: a impontualidade e a intolerância. Se tolerância é 
respeitar as crenças e convicções alheias, como determina a 
Constituição, somos tolerantes porque somos cristãos e porque somos 
democratas. Mas isto não nos obriga a ser indiferentes ao bem e ao mal, 
pois ser tolerante não significa ser complacente.  

Acredito na cordialidade como instrumento de relações 
humanas, na boa fé como atitude geral diante da vida. Por isso mesmo, 
também acredito na vigilância e na diferenciação entre o que serve e o 
que não serve, entre o que presta e o que não presta. entre o que convém 
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e o que não convém. A tolerância que temos, então, consiste em exercer 
aquela capacidade de escolha a que se referia Lincoln, mencionadas pelo 
presidente eleito Kennedy, em seu livro sobre a bravura moral dos 
homens públicos: “Poucas coisas neste mundo são inteiramente boas ou 
inteiramente más. Quase tudo que se refere aos assuntos do governo é 
uma inseparável mistura desses dois elementos. A nós compete procurar 
sempre saber qual dos dois, em cada caso, predomina”.  

A equipe do governo está praticamente formada. Quando se 
encerrar esta cerimônia serão nomeados os secretários de Estado e 
alguns dos principais auxiliares. Começaremos a governar tão logo 
termine esta festa, que daqui a pouco levará aos jardins o que aqui 
dentro não coube, nas inevitáveis limitações, omissões e lacunas pelas 
quais, na parte que me toca, peço a todos desculpas.  

Mas, convém acentuar alguns pontos capitais.  

Primeiro, governaremos sobretudo para a solução dos problemas 
básicos, tendo em vista as regiões mais abandonadas e o, setores mais 
necessitados da população. Começaremos, pois, pelos subúrbios.  

Segundo, consideramos a educação do povo em estado de 
calamidade pública. Para isto lançaremos mão de todos os recursos. Não 
temos compromisso com a rotina. Somos neste sentido, e neste ponto, 
um governo revolucionário.  

Para a construção imediata de escolas primárias e técnicas, 
criaremos hoje à noite a entidade que receberá o nome de um grande 
homem público, de um político na mais nobre, na mais vigorosa acepção 
da palavra, cuja ausência nesta cerimônia procuro sublinhar com a 
homenagem singela que lhe devemos, dando à obra da escola primária e 
técnica o nome do grande exilado, que serviu à Pátria até na expatriação: 
Octávio Mangabeira. O melhor rendimento da rede hospitalar e a 
realização de obras fundamentais nos serviços de engenharia do Estado 
não se compadecem com a iniqüidade do tratamento dispensado a 
médicos e engenheiros. Tão logo o Supremo Tribunal, no qual 
confiamos, atendendo ao clamor público e às ponderações da prudência, 
no primeiro apelo de sobrevivência do Estado, se haja pronunciado sobre 
a chamada “reclassificação”, pediremos à Assembléia Legislativa que 
corrija essa’e outras injustiças das quais a mais grave é, sem dúvida, a 
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existência - mesmo depois da orgia “reclassificadora” — de milhares de 
trabalhadores do Estado ganhando menos do que o salário mínimo legal. 
Para isto, é indispensável estancar a fonte dos empregos.  

As nossas relações com a Assembléia Legislativa pautar-se-ão, 
como é do nosso dever, pelo rigoroso respeito às suas prerrogativas, 
como às do Judiciário, cuja reforma de normas e serviços constitui um 
dos pontos de partida do plano de governo que vamos executar.  

As nossas relações com os políticos dependerão, no tom e no 
tratamento, do tratamento e do tom que cada um quiser dispensar ao 
interesse público. Estimamos a sua necessária função como procuradores 
do povo. Por isto mesmo, é preciso que os interesses que procuram 
sejam somente os do próprio povo e não os de grupos comanditários. Se 
por tristeza ou mau desígnio nos impedissem de governar, teríamos 
ainda uma saída - e não hesito em dizer que a ela recorreria 
forçosamente. Se não me dessem os recursos de que careço para fazer 
escolas, fazer funcionar devidamente os hospitais, atrair e fixar 
indústrias dentro de um plano de fomento da iniciativa privada e de 
planejamento da administração pública, assegurar o abastecimento, dotar 
a cidade de água suficiente, de energia bastante, de telefones, de 
transportes, restar-me-ia sempre um serviço do qual ninguém me pode 
privar senão Deus - e não hesitarei em lançar mão dele: concentrar-me 
por inteiro numa só tarefa, transformar o governo numa labareda para 
atear fogo aos castelos de papelão dos políticos desonestos, à cidadela 
dos seus interesses conjugados, ao palanque dos demagogos e ao 
labirinto dos subterfúgios, nos quais se entremeiam e barafustam os 
sórdidos interesses e as espúrias combinações.  

Mas, não creio venha a ser necessário limitar a essa limpeza, por 
mais útil que seja, a nossa obra de governo. Acredito no poder 
contagiante da fé na vida pública, no valor edificante do exemplo, na 
fecundidade do sacrifício. Acredito, também, na conveniência de 
transigir e de acomodar interesses legítimos, em benefício de um 
interesse maior que é o do povo, tantas vezes desavisado e despercebido 
do que se trama em seu nome e à sua custa.  

O nosso governo é o da satisfação ampla que se deve ao povo.  

Governaremos diante dele, para que nos julgue. Mais do que 
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simplesmente admitir a crítica, desejamos fazer por não merecê-la. 
Preciso da imprensa, do rádio e da televisão, a serviço da informação e 
da crítica, cuja liberdade é essencial à educação do povo e, por vezes, à 
dos próprios críticos. Não faremos concessões à demagogia nem nos 
deixaremos iludir pelas manobras do comunismo, que bem conheço pois 
que as vi de perto. Na Guanabara não há lugar para manobras tais. As 
provocações que fizerem terão a resposta devida, na defesa da lei e da 
liberdade.  

Por isto mesmo, esperamos que as relações do trabalho e do 
capital não sejam na Guanabara mera delegação, longínqua e precária, 
de autoridades federais. Os resultados do convênio entre o Governo 
Federal e a Secretaria do Trabalho, em São Paulo, ainda que desfeitos 
pela denúncia do convênio, estão a indicar a conveniência de repetirmos 
o exemplo no Rio. O mesmo poderia dizer da instituição de previdência 
dos servidores públicos do Estado, um dos êxitos da administração Jânio 
Quadros em São Paulo, a repetir agora no quadro do nosso Estado.  

Na eleição do seu futuro presidente encontrou o Brasil um rumo 
que a ninguém é dado perturbar. Nunca houve presidente mais livre 
nem, ao mesmo tempo, mais dependente. Livre de compromissos 
subalternos, o Sr. Jânio Quadros está preso a compromissos para com a 
Nação, cuja gravidade e conseqüência não preciso acentuar.  

Quero dizer-lhe, e a quantos que como eu acreditam na sua 
capacidade de comando e na sua vocação renovadora, que a Guanabara 
não faltará com a ajuda que deve à comunidade nacional e ao seu grande 
líder no próximo qüinqüênio. Assim, ele não falte ao que dele espera 
este povo que o consagrou.  

Formado e criado no culto à Democracia, entendo-a como um 
apostolado e não como um cacoete. Penso, como Lincoln, que uma 
nação precisa de um presidente para guiá-la e não para segui-la. Nenhum 
regime exige mais capacidade de liderança, mais preparação, mais 
esforço dos dirigentes do que a democracia, exatamente porque, sendo o 
regime em que predominam as maiorias, as minorias também influem; e 
afinal tudo resulta num processo constante de seleção; é por isso que 
confiamos no presidente eleito Jânio Quadros.  

Tenho consciência de minhas limitações. Mas, o que me falta 
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em aptidões sobra-me em disposição de servir à comunidade, cuja 
maioria me honrou com a sua escolha e cuja minoria respeito sem 
prevenções.  

Conto com todos. Espero de todos. Não recuso nenhum esforço, 
nenhuma parcela. Não tenho inimigos, senão os que o sejam do interesse 
geral. Não tenho desafetos, senão os que o quiserem ser por conta 
própria. Celebro as alegrias da vitória sem, por isto, desdenhar o esforço 
dos vencidos, e o valor de sua contribuição à causa comum, que é a da 
Pátria.  

Por isto mesmo, sinto-me à vontade em dizer que V. Ex.ª, 
Senhor Embaixador, com alta noção de responsabilidade, procurou 
mitigar parte das culpas dos que abandonaram a cidade devastada e a sua 
população. Desejo a V. Ex.ª pleno êxito em sua nova missão. E 
agradecendo a presença de todos, das mais altas autoridades, que tanto 
me honram, aos mais humildes cidadãos que tanto me encorajaram, 
encerro estas palavras como deveria tê-las resumido: vamos trabalhar.  

(In O Estado de S. Paulo, 6/12/1960).  
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4. Íntegra do discurso de posse no cargo de governador do Rio 
Grande do Sul, pronunciado por Leonel de Moura Brizola 
perante a Assembléia Legislativa a 31 de janeiro de 1959.  

 

Ex.mo Sr. Presidente, Srs. Deputados.  

Digníssimas autoridades, presentes e representadas. Minhas 
Senhoras, meus Senhores.  

Ao ser investido, pela livre decisão dos meus conterrâneos, no 
cargo de Governador do Estado do Rio Grande do Sul, minha primeira 
preocupação é a de elevar o pensamento a Deus. Neste ato, histórico e 
solene, invoco a proteção do Criador, pedindo-Lhe que inspire a todos 
nós, governantes e governados, e nos permita compreender, cada dia 
melhor, os nossos deveres e responsabilidades, no seio da família, nas 
relações da sociedade e da vida pública e no trabalho de todos os dias. 
Rogo à onipotência divina que nos conceda o privilégio de servir 
exemplarmente o Rio Grande e o Brasil e abençoe, para sempre, a nossa 
terra e o nosso povo generoso e bom, a quem dedicamos os nossos 
melhores ideais de progresso, de ordem, de paz, de fraternidade e de 
justiça.  

Depois de uma das mais intensas e vibrantes campanhas da 
história política do nosso Estado, o ato que agora se realiza é a 
conseqüência natural e lógica do processo democrático e representativo. 
Este é, sem dúvida, um instante de fé e de afirmação que pertence a 
todos. Na Democracia, a rigor, não há vencidos nem vencedores. Ela é 
um sistema de convivência humana em que o Governo existe pelo livre 
consentimento de todos e segundo o qual ninguém deve ser excluído. O 
povo, ao manifestar suas preferências por um dos candidatos, apenas 
indica aquele que deve administrar e quais os que terão as funções de 
fiscalização. Mediante a equação de valores estabelecida pelo regime, ao 
mesmo tempo que está afastado o arbítrio, também não há o exílio ou a 
humilhação para ninguém. Só os que carecem de preparo para a 
convivência dos homens livres podem sentir-se constrangidos diante do 
pronunciamento do povo. Os democratas autênticos não encontram nas 
urnas eleitorais outras lições senão as da fé, da afirmação e da confiança 




