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com filhos pequenos. Casais com filhos adultos não eram aceitos. Colono demonstrando 

pouca capacidade física era dispensado, visto com baixa disposição para o trabalho, portanto 

oneroso para o Combinado (GOIÁS, 1963b). Seguindo essa lógica, foram excluídos os 

-se evitar a existência de 

estômagos inúteis, de pessoas que sejam suficientes vivas para alimentar, mas demasiado 

 

Conforme definido pelo regulamento, dentro da Rurópolis era vedada a 

contratação do trabalho assalariado. Cada membro cuidava da sua terra, com apoio da mulher 

e filhos, que participavam da lavoura desde o plantio até a colheita. Segundo João Bernardo 

(2009), o modelo responde à expectativa capitalista, ao garantir o aumento da produtividade e 

redução dos custos com utilização da força de trabalho da família, valorizando o produto 

final, sem levar em conta as horas de trabalho no custo dessa produção e o aumento marginal 

do esforço empreendido, não remunerado, portanto, gratuito. A cooperativa de produção 

encarregava-se da compra e venda de sementes442 e adubos para os colonos, e a cooperativa 

de consumo, da comercialização dos gêneros alimentícios, dos medicamentos e roupas. Cada 

uma dessas despesas era debitada na conta do colono, e, por fim, a terra na Rurópolis era de 

propriedade do Idago, não podendo ser vendida, subdividida nem transferida. Arrendada para 

os colonos por 49 anos, anualmente eles pagavam taxa ao Idago, sendo-lhes vetada a venda 

dos seus produtos no mercado externo ao Combinado (GOIÁS, 1963b).    

Do ponto de vista do financiamento da política de colonização maurista, os 

recursos eram provenientes do estado, com possibilidade de captação em fontes federais e no 

capital externo, como, por exemplo, na Aliança para o Progresso (Corpos da Paz e o 

Alimento para a Paz).443 O Governo Mauro Borges desencadeou uma ofensiva contra a 

sonegação fiscal,444 como estratégia para ampliar a arrecadação dos impostos, sendo propostas 

                                                 
442 ,  doadas pela Embaixada 
de Israel atendendo pedido do Secretário de Planejamento e Coordenação Irineu Borges do Nascimento, 
conforme nota da Coluna Tabuleiro Político do Jornal Diário do Oeste,  3 abr. 1963, Goiânia. Fundo Mauro 
Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia. 
443Programa desenvolvido pelo governo estadunidense de John Kennedy, com objetivo de financiar políticas de 
reformas estruturais na América Latina. Mas na prática não conseguiu descolar-se do viés ideológico imposto 
pela Guerra Fria, e as reformas transformaram-se em iniciativas contra o avanço do comunismo no continente. 
444 Em 1961, o Jornal O Popular 
Goiás, para sensibilizá-la da importância de exigir a nota fiscal. A campanha foi feita com distribuição de 
panfletos, fixação de cartazes no comércio. Contudo, o jornal deu voz aos proprietários de estabelecimentos 

Edição 7 out 1961. Outra estratégia foi a utilização da mídia impressa com 
-

, 
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diversas ações e campanhas para atingir o propósito. Dentre elas, destaca-se o Almanaque 

Anhanguera.445 A edição intitulada Nasce um sol para os Goianos apresentava o personagem 

Zé Goiano, trabalhador rural, vivendo com a família em precárias condições de vida devido à 

ausência das CGP, energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, estradas. Sem acesso a 

escola e posto de saúde. A colheita da lavoura não respondia ao sustento familiar, agravadas 

pela falta de adubos, sementes, trator. A cartilha disseminava novos valores e visão de mundo, 

associando a miséria ao atraso, a falta de mecanização do processo produtivo. O apelo à 

tecnização do trabalho, propagava um novo modo de vida espelhado nos aspectos da vida 

urbana, da modernização, do desenvolvimentismo. Por sua vez, o governo buscava adesão e 

apoio de todos no combate à sonegação fiscal ao exigir a nota fiscal nas transações 

comerciais. A atitude era empregada para transmitir o recado com maior impacto, além de 

alimentar a mística desse governo. Havia a vontade de acertar, o que tornava as coisas mais 

simples446 para resolver a precariedade das CGP vividas pelo Zé Goiano e sua família, bastava 

o pagamento de impostos para garantir os investimentos na infraestrutura necessária à 

modernização da agricultura.   

No Brasil, a modernização da agricultura sob o aparato do Estado vinha desde a 

década de 1940, com crescimento das importações de máquinas, equipamentos e insumos, na 

busca pelo aumento da produção. Com mesmo propósito, eficiência e produtividade, na 

década de 1960, foi introduzido a mecanização do processo produtivo, do plantio a colheita. 

Dessa forma, transformações são operadas nas relações de produção, nos meios de produção e 

na adequação da força de trabalho. Em decorrência os conhecimentos do homem do campo 

foram desqualificados, na medida em que prevalecia o conhecimento científico ou técnico, 

considerado como essencial para atingir o objetivo do aumento da produtividade. Para João 

Bernardo (1998), a incorporação de novas habilidades à força de trabalho oferece a 

possibilidade de acelerar a produção reivindicada pelo capitalismo, na medida em que cumpre 

a tarefa de adequá-la às exigências de realizar operações de novo tipo, com maior destreza, 

em menor tempo e maior volume.  

Para tanto, a extensão rural foi adotada como estratégia para formar sujeitos aptos 

para lidar com as técnicas e tecnologias em face da introdução de novos conhecimentos e 

                                                                                                                                                         
O Popular, 3 abr.1963, p. 10. Arquivo Histórico 

Estadual. 
445 Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. 
Goiânia. Mimeografado. 
446 Goiano, agora vai viver outra vida. Todos os goianos viverão outra vida. E é tão fácil: basta exigir a nota 

Nasce um sol para os Goianos.  Almanaque Anhanguera. Plano 
MB. 1963.  
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práticas de produção, insumos e equipamentos. A intenção era romper com a velha prática do 

manejo da terra, com processos artesanais e rudimentares, para construir um saber novo, 

centrado em técnicas racionais exigidos pela modernização da agricultura. Retirando do 

trabalhador rural/colono a autonomia no processo de trabalho, e, transferindo para o gestor a 

função de planejar, organizar, selecionar/treinar/capacitar/avaliar, definir os meios necessário 

para desenvolver o trabalho em menor tempo e com maior produtividade. Nos termos, o 

conhecimento empírico da lida diária dava lugar à formação dentro dos princípios 

estabelecidos pelos gestores/tecnocratas das agências estatais e escritórios tecnoempresariais. 

Isso quer dizer, educação para o trabalho, dentro da lógica do extensionismo rural, almejada 

pelo Idago, significava priorizar o ensino das modernas técnicas de plantio e cultivo em 

detrimento do ensino das letras. Capacitando o trabalhador rural para bem responder ao 

processo de modernização da agricultura e também da disciplina. Afinal, estamos falando de 

uma conjuntura de intensa mobilização no campo e efervescência das Ligas Camponesas. 

Dentro da proposta de extensionismo rural, como alternativa à escassez de verbas 

ÁS, 25.6.1963, p. 48), o coronel Petrônio 

governador e aos gestores, o presidente do Idago destacava a importância do envolvimento 

das universidades goianas na mobilização dos universitários 

[...] somente um movimento voluntário, gratuito, apolítico-partidário, sem 
vinculação ou compromisso de qualquer ordem a não ser o ideal de desenvolvimento 
agrário, poderia penetrar [...] levar-lhe a instrução rural desejada [da qual] a 
educação de base constitui o primeiro degrau (GOIÁS, 25.6. 1963, p.49).  
 

era

[...] o elo entre universidade e o meio rural [...] através de órgãos de expressão do 
Movimento Estudantil, UEE de Goiás, Diretório Central dos Estudantes e Centros 
Acadêmicos, a levar a cabo a ingente e extrema missão das Bandeiras Agrárias 
(GOIÁS, 25.6. 1963, p.50). 
 

A proposta recebeu o aval e o empenho da União Estadual dos Estudantes (UEE): 

foi entregue ao Idago, pelo presidente da entidade, Sólon do Amaral, o Manifesto dos 

estudantes goianos, comprometendo- ÁS, 25.6. 

1963, p. 48). As universidades aderiram a proposta, contribuindo na mobilização dos 
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voluntários, e na elaboração do roteiro psicodidático,447 Cartilha do Bandeirante Agrário sob 

coordenação Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás (UFG), com intuito de 

orientar os universitários.  

s 

conservadoras [...] da Associação Goiana de Pecuária, da Confederação das Indústrias e da 

448 

xperimental [sair] 

449  

A fala do governador apelando para a colaboração do povo, enaltecendo o 

trabalho voluntário poderia até soar como demagógica, considerando a realidade do 

país/estado onde tantos trabalhavam e poucos participavam da partilha da riqueza produzida. 

O povo poderia dispor da sua força de trabalho, mas, sem acesso e poder nos canais de 

decisão:  

[...] colaboração do povo, por suas diferentes classes ou setores na participação da 
obra do governo, quer dizer vinculando o governo ao povo. Muitas coisas poderiam 
ser feita com essa colaboração espontânea, sem custar nada. A gente nota isso em 
muitos países. Em Israel, é uma sistemática constante. Lá ninguém sabe onde é que 
termina o governo e começa o povo, tão entrosado está o povo com as obras do 
governo (GOIÁS, 25.6.1963, p. 48-49). 

 
O bandeirante era qualquer universitário.450 No documento enviado as 

universidades,451 

                                                 
447 Jornal de Goiás, nº 124, 5 ago 1964. Acervo Filme Resistência.doc Direção de Carolina Paraguassú, Goiânia, 
2014. 
448 Assistência Rural do Estado de Goiás vinculado a ABCAR (Associação Brasileira de Crédito e Assistência 
Rural). Estabeleceu parceria com o governo de Goiás apoiando o custeio de atividades de assistência técnica e 
educativas destinadas a pequeno e médios produtores goianos. As atividades da  ACAR em Goiás recebeu o 
apoio do governo estadunidense por meio do da Agência de Desenvolvimento Internacional (AID) para custeio 
de trabalhos de assistencia técnica e educação rural. A cooperação compunha o acordo firmado entre Ministério 
da Agricultura e ABCAR. Outra ação desenvolvida por esta agência junto aos estados brasileiros foi a criação do 
Clube 4-S, Saber, Sentir, Servir e Saúde, inspiração norteamericana de trabalho voluntário com jovens. O alvo 
era a formação filhos de agriculores entre 10 a 18 anos, para receber apoio técnico. A formação extendeu as 
donas de casa rurais, jovens , maiores de 21 anos com curso secundário ou superior completo via extensionistas, 
seriam preparadas para atuar nas questões domésticas nos moldes racionais (ESTEVES, 2011). Na prática, 
preparava a adaptação dos jovens as modernas tecnicas de trabalho no campo, na intenção que alguns 
permanecessem no campo, o suficiente para dirigir tratores, pulverizar as plantações com agrotóxicos e criar 
animais selecionados para as agroindústrias. 
O convênio celebrado entre governo de Goiás e a ACAR foi aprovado pela Assembléia Legislativa, Lei nº. 
4.325, acordando o repasse pelo govrno de Goiás de Cr$ 47.000.000 a ACAR-GO, conforme divulgado pelo 
informativo da ABCAR, nº 67, jan 1963. 
449 A reunião que tratou do assunto foi em 25 6. 1963, na proposta do cel. Petrônio as Bandeiras Agrárias deveria 
acontecer nas férias. Provavelmente ocorreu em 1964, contou com a participação de 80 universitários diferentes 
cursos, conforme o Diário de Goiás, nº 124, 5 ago. 1964. Acervo Filme Resistência.doc Direção de Carolina 
Paraguassú, Goiânia, 2014. 
450 Escola de Medicina: saneamento, controle de 
doenças transmissíveis, higiene do lar, escola, água potável, puericultura; Enfermagem: socorros de urgências; 
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campo. Ele vem como um cadastro, com informações gerais do que viu, dos elementos 

visitados [...] imaginem que instrumento de pesquisa social não é isso, porque quanto custa 

ÁS, 25.6.1963, p.56). A experiência dos voluntários talvez 

indicasse novas possibilidades de ação para o Idago, assim como as informações coletadas 

com a população rural seria transformada em cartilha voltada para a prática racional e 

produtiva da agricultura e de combate a pregação subversiva. 

A Cartilha do Bandeirante Agrário, utilizada na mobilização, pregava o 

bandeirantismo como um sentido patriótico as férias, uma retribuição, apelando para o 

sentimentalismo 

desprotegido e, às vezes explorado. É justo qu tentava dar 

uma fisionomia cristã ao bandeirantismo agrário: 

todos os procedimentos necessários a uma boa ambientação/aceitação:  

[...] entre com tato [...] conte um caso, uma anedota [...] simples [...] faça um favor 
imediato; mostre interesse pela lavoura e coisas do campo [...] elogie. [...] Não fale 
como sabichão [...] Conquistada a confiança [...] coloque os a par de suas intenções: 
você não é um agitador. Depois, informe-se sobre a possibilidade de se falar ao 
homem do campo, se há alguma Organização ou Movimento neste sentido e integre-
se no contexto local (1963). 

 

Desse modo, a missão das Bandeiras Agrárias apostava no esclarecimento do 

homem do campo ao disseminar regras de comportamento, moral, técnicas e habilidades 

necessárias a modernização da agricultura, atendendo as expectativas de desenvolvimento 

prescritas pelos tecnocratas e pela igreja. Tal experiência, assistencialista e descontinua, usava 

da retórica nacionalista para mostrar que sua estratégia pretendia, ao mesmo tempo, aumentar 

 

Como se pode perceber, a finalidade da iniciativa tinha como objetivo instruir, 

disciplinar e controlar, fosse para manutenção da ordem, fosse para aumento da 

produtividade. Neste caso, orientada para outro padrão, dentro dos princípios e regras 

formulados para a nova vida do Zé Goiano, a partir da introdução de técnicas modernizantes 

                                                                                                                                                         
Odontologia: higiene bucal, emergência; Fac. Ciências Econômicas: cooperativismo, artesanato, indústria 
caseira; Engenharia: eletricidade doméstica; Fac. Direito: direito de propriedade, organização política do 
Brasil; Escola de Administração: planejamento, estrutura administrativa; Escola de Filosofia: escotismo e 
bandeirantismo, preparação de líderes, confecção de cartilhas; Conservatório de Música: folclore regional, 
educação artística; Escola de Teatro Popular: serviço de educação de base, com apoio da Escola de Educação 

-se a um nível inferior da 
alfabetização [...] deve, pois, constar do estritamente rudimentar e acessivo às populações de nível cultural 
primi ÁS, 25.6.1963, p.51).  
451 O documento foi lido pelo cel. Petrônio em reunião com o governador e gestores, dia 25.5.1063. A versão do 
mesmo não foi localizada pela autora.  
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de trabalho previsto pelo ETPAR. Não por via da educação formal  ainda que 

aproximadamente 70% dos colonos fossem analfabetos , mas por experiências direcionadas 

para o aprendizado de novas técnicas de plantio e cultivo (GOIÁS, 1963b).452 Aspecto há 

muito defendido por Mauro Borges, 

Não podemos, absolutamente, ter prosperidade rural a que se destina a Reforma 
Agrária, sem que tenhamos [...] a educação do homem, a tecnologia que deve ser 
incluída no trabalho e a conduta que deve acompanhá-lo de perto [...] enfim, esses 

Agrária (GOIÁS, 27.11.1962, p. 26). 

 
Por isso que a escolha deste critério mereceu a atenção já na seleção dos colonos. 

O major psicólogo Paulo da Costa Moura, gestor do quadro central, encarregou-se da 

aplicação do teste psicotécnico, levando-se em conta a 

Inteligência geral, para efeito de servir o IDAGO, significa melhor capacidade de 
aprendizagem, significa exatamente aquele lavrador rabo-de-enxada que nunca usou 
uma inseticida, que nunca fez um enxerto, que não sabe o que é irrigação, mas pelo 
seu potencial de inteligência, em poucos meses, estará apto a fazer tudo isso quando 
assistido pelos órgãos do IDAGO e da Secretaria da Agricultura. Isso é a aplicação 
prática do coeficiente intelectual (GOIÁS, 16.4.1963, p.21)     

 
A seleção, orientada por princípios tayloristas, almejava dessa forma, segundo o 

militar, dispor dos melhores colonos. Aqueles que se adaptassem ao trabalho racionalizado e 

se submetessem física e psicologicamente à lógica e ao tempo de trabalho estabelecido pelos 

gestores/tecnocratas para os Combinados:  

[...] Levados à região e já instalados nos combinados [...] agora é verificar, a 
integração desses homens [...] sobretudo quando temos em vista que não vão fazer 
uma só atividade, mas começarão a viver uma nova vida mais digna mais humana, 
mais evoluída. É necessário vislumbrar e preparar integração social. [...] Isso pode 
ser feito através das técnicas de Moreno453[...]são técnicas sociométricas em que 
procuramos vislumbrar, depois que os homens tem algum contato entre si, como se 
relacionam entre si e como todos se relacionam com a direção do Combinado[...] 
essas técnicas, muita coisa se pode tirar, mas só se pode aplicar a técnica quando os 

 GOIÁS , 
16.4.1963, p.26) 
 

Nada foi por acaso. O major Paulo tinha clareza daquilo que era preciso ser feito, 

por isso as ações intencionais estiveram sempre voltadas para manter o controle e a disciplina 
                                                 
452 Estrutura Agrária do Governo Mauro Borges. Instituto de Desenvolvimento Agrário. Goiás, 1963. Cerne: 
Goiânia. Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-
GO. Goiânia. 
453

social, é influenciado e influencia esse meio, sob essa perspectiva entende que não basta apenas descrever seu 
comportamento, mas é preciso compreender também os motivos que o levam a se comportar desta ou daquela 
maneira, levando em consideração não apenas as questões externas, mas suas questões internas, estas  por sua 
vez, expressadas em situações cotidianas, não apenas pela verbalização, mas essencialmente em sua ação. 
Consultar DONATO, Waneska. Disponível em: <https://vaneskadonato.wordpress.com/2009/03/19/levi-
moreno-e-o-psicodrama> Acesso em 13 ago 2014. 
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em torno dos Combinados, posto que a hierarquia militar negava aos seus comandados 

autonomia na realização do trabalho. O desempenho do colono não seria aferido por sua 

criatividade, mas pelo grau de obediência a ordens superiores, ao cumprimento das regras,

[...] um homem inteligente [...] sociável [...] dominante [...] tem duas soluções: ou 
manda embora se não servir na função técnica, ou dê-lhe função de melhor 
categoria, porque se não ele vai desajustar, pois vai sentir que a tarefa que está 
fazendo é inferior às suas possibilidades [...] como ele é líder, acabaria criando 
problema ao Idago (GOIÁS, 16.4.1963, p.26). 

 
A política de colonização adotada pelo governo Mauro Borges foi posta como 

alternativa para ocupar e desenvolver região do estado marcada pelo espaço vazio, vazio do 

homem e da presença do estado por meio das CGP. Tratou-se de uma estratégia para 

promover a integração territorial sem mudança na estrutura do campo, mas buscando atenuar 

forma o eixo da questão fundiária 

para a ausência de técnica, induzindo ao aparecimento de um novo trabalhador rural capaz de 

 inserido na 

proposta maior de integração agrária capitalista (ESTEVES, 2008, p. 59). 

 

 

5.7 OS LIMITES DA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO VIA COMBINADOS 

AGROURBANOS 

A campanha de arrecadação de impostos não surtiu efeito, como não veio o 

efetivo apoio financeiro da União.  Sucessivas crises se abateram nos Combinados, conforme 

documentação examinada, sobretudo nas informações contidas no caderno de Ata de reunião 

realizada no dia 2/10/1964, entre o governador Mauro Borges e Aristóteles Cruz Peixoto,454 

gestor do núcleo central do Combinado Agrourbano de Arraias (CAU1). Pelo teor do 

documento, trataram-se especificamente dos problemas daquela localidade. Do conjunto das 

                                                 
454 Médico veterinário, proveniente de Campos (RJ), na ocasião com 26 anos, gestor desde o princípio do 
Combinado, acompanhado da esposa (23 a) que dirigia os quatro grupos escolares existentes no CAU I. Peixoto 
participou do curso destinado à formação de gestores encarregados da execução de Programas de Reforma 
Agrária. Projeto (nº206) do Programa de Cooperação Técnica da Organização dos Estados Americanos 
(OEA)/Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas/ Centro Interamericano de Reforma Agrária (CIRA). O 
curso foi realizado em São Paulo entre 1962 e 1963.  
Após visita ao Combinado de Arraias, a convite do governo de Goiás, o jornalista Marcio Moreira Alves 
produziu artigos com relato dessa visita, em um, publicado no Jornal Correio da Manhã

 Rio de Janeiro. Primeira página, 25 ago. 1964. Tratava o médico veterinário como 
apóstolo pelo desafio da missão que assumida.  
ainda sua disciplina e liderança.  Disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=54716&pesq=&esrc=s&url
=http://memoria.bn.br/docreader# Acesso em: 29 set. 2014.  
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informações ali contidas, foi possível identificar os limites do planejamento e a efetividade 

das ações propostas, de maneira geral, o alcance do plano ficou longe do desejado. Ou seja, 

tomando como referência os dividendos de natureza político-ideológica, a proposta de 

modernização do campo, orientada pelo escritório de Paulo de Assis Ribeiro (ETPAR) e 

conduzido pelo Idago, perdeu a força, em virtude de suas próprias contradições e 

inconsistências internas, da articulação institucional criada para administrá-la, da 

incapacidade de resolver os problemas reais dos colonos. Tal proposta sofreu retrocesso, 

paralisação, ficando muito aquém das estimativas projetadas inicialmente pela gestão 

maurista. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que, a saída dos militares do 

exército, sobretudo do coronel Petrônio Maia Vieira do Nascimento Sá, da direção central do 

Idago foi um elemento importante para o quadro de decadência do Combinado. O coronel 

Petrônio, com prestígio e relativa autonomia, capaz de orientar e definir aquilo que concebia 

como interesse do governo estadual no que referia ao Idago e aos Combinados.455  

Em carta456 endereçada aos gestores do Combinado de Arraias (CAU1), os 

trabalhadores do CAU1 reclamavam da  

[...] falta de alimentação, vestimentas, falta de assistência médica, sendo que estão 
sujeitos a verminose, maleita, cobras, barbeiro, acidentes e a maleita por causa da 
diminuição da resistência orgânica [...] atraso constante de pagamento, trabalho sem 
condições e meios, dificuldade de transporte dentro da CAU-1 e região, gastos 
anormais de roupas devido ao mato e a poeira, falta de festas sociais e diversões de 
qualquer espécie, falta de energia elétrica e água encanada (GOIÁS, 1964, p. 14).457 

 

 

atualmente temos menos de 100 [...] tudo praticamente paralisado [...] mantendo o que tem 

, 

[...] a 

falta de alimentação: só feijão[...] estamos sem car . E, ainda, 

outras implicações: 

região que lá o povo passa fome [...] fizeram uma campanha negativa do Combinado [...] 

infelizmente estavam passando fome mes : 

o senhor sabe como eles moram, trabalham sem horário fixo e sem extraordinário, nunca nos 

importamos, como qualquer serviço, (p.. 8). 

Diante das dificuldades, 

                                                 
455 O retorno em caráter de urgência foi solicitado via telegrama datado de 25 de maio de 1964, expedido por 
determinação do Ministro da Defesa. 
456 Apresentada pelo gestor Aristóteles Cruz Peixoto durante a reunião.   
457 Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. 
Goiânia.  
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apresentados [...] doença, questão de família [...] acham que não tem futuro no combinado por 

(GOIÁS, 

2.10.1964, p. 8). A promessa de atendimento médico foi por terra: 

completamente só; sem médico e sem nada. Por causa disso o filho de um funcionário 

, lamentava Peixoto.  

O governador tentava minimizar: emos meios de 

comunicação [...] eu vivo pedindo ao dr Enilson458 que me cobre as coisas [...] que me 

. 

ordem de serviço e [...] ficar controlando para saber se foi execu

entendimento, ÁS, 

2.10.1964, p.4). Em relação à comunicação, Peixoto alertava: 

Idago há dois meses [...] Creio que o que falta mesmo é um pouco de iniciativa [...] se eu 

í, eles se 

[...] nunca foram. Foram 

alguns técnicos, mas como não foram os 

milho também está parada [...]estamos no início da roça e o arame ainda não foi[...] para 

 (p. 11). Em 

meio a tantas adversidades, ele destacava a qualidade técnica do trabalho de irrigação 

realizado pelo engenheiro israelense,459 

ÁS, 2.10.1964, p. 12). 

Mas, de resto, foram muitas críticas, de diferentes ordens: 

-se aos trabalhadores dos órgãos estaduais que 

prestam serviço no Combinado. 

). Em relação aos colonos, o quadro não era diferente, o gestor expunha a 

dramática situação, agravada com a baixa produtividade da lavoura, acometida por uma praga 

e a lentidão para combatê-la. Conforme o ério 

ÁS, 

2.10.1964, p. 1). No C

                                                 
458 Engenheiro Enilson de Magalhães, com especialização em concreto (Munique/Alemanha), assumiu a 
presidência do Idago em substituição ao coronel Petrônio Maia. Batizado pelo jornalista Marcio Moreira Alves 
como um apóstolo, pelo desafio da missão desempenhada.  Jornal Correio da Manhã, 

. 1964. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=54716&pesq=&esrc=s&url
=http://memoria.bn.br/docreader# Acesso em: 6 jan. 2014. 
459 Na Ata, não foi mencionado o nome do engenheiro israelense. Residia no Combinado em razão do trabalho 
desenvolvido. 
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porque lá já está 

 

[...] a situação financeira de 26 colonos é de saldo devedor [...]16 colonos ainda falta 
acertar, desses, 10 não conseguirão acertar. [...] os demais colonos não aceitam que 
eles fiquem para acertar o ano que vem, mas é um problema social seríssimo botar 
essas famílias na rua (GOIÁS, 2.10.1964, p. 1). 

  
Tratou-se de uma sequência de equívocos, comprometendo o planejamento 

traçado para o Combinado. Precisamente aquilo que fora estabelecido para o plantio de milho 

e arroz, ou seja, um lote de milho, outro de arroz, assim, sucessivamente. Conforme relatava o 

gestor, 

consequência foi a plantação de milho dentro do brejo (GOIÁS, 2. 10. 1964, p. 2). 

Peixoto tentava eximir a responsabilidade dos colonos pela situação de penúria e 

justo, mas a culpa não cabe somente a ele e sim ao Idago que falhou em assistência técnica, 

, -se milho dentro 

, por orientação do Major Nardi (GOIÁS, 2.10.1964, p. 2). 

O governador, por sua vez, transferia para o Banco do Brasil a responsabilidade 

pelo atraso na liberação do financiamento para cobrir os déficits dos Combinados.  Em uma 

das últimas reuniões com os gestores, antes de ser apeado do poder, em tom de quase 

desespero, o governador expunha sua decepção não somente com o banco, mas com o 

governo federal sob as ordens de Jango: 

[...] talvez, realizar mais do que inicialmente se pensou, embora estejamos lutando 
sozinhos, num país em que se fala sobre Reforma Agrária. [...] Discute-se, gastam-se 
toneladas de papel para falar em problemas de nova estrutura agrária, mas, o único 
estado do Brasil que efetivamente faz experiências, não fala, mas faz, age, é Goiás. 
E não temos recebido nada, a não ser alguns elogios de que o Plano é o melhor que 
se tem no país, o mais bem feito, o mais importante, mas dinheiro mesmo nada.[...] 
Não há identidade entre o que se fala na imprensa e a ação propriamente dita.[...] 
não temos[...] essa felicidade de receber o reconhecimento prático do trabalho que 
realizamos aqui, tão em proveito do Brasil, como nosso. Tem sido um fracasso a 
ação da Carteira de Colonização do Banco do Brasil. Não temos formula de receber 
esse dinheiro, pelo qual lutamos há mais de um ano. A Supra nem se diga (GOIÁS, 
19.8.1964, p. 5). 
 

Mauro Borges mantinha esperança de uma solução favorável por parte do governo 

federal, agora, sob o comando dos militares. Inclusive já havia acionado o presidente da 

República para interceder junto ao Banco do Brasil na liberação da verba pleiteada pelo 

governo de Goiás. Restava, ainda, o esforço do deputado federal Benedito Vaz (PSD), que 

(GOIÁS, 2.10.1964, p. 8). Como alternativa,  o que 
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ÁS, 

2.10.1964, p. 9).  

Além de todos esses problemas, tudo indicava que as relações de trabalho eram 

tensas. Peixoto relatava o seu descontentamento e dos colonos com a postura autoritária 

adotada pelo novo presidente do Idago, engenheiro Enilson, gestor indicado por Mauro 

Borges. No primeiro contato com o pessoal, logo espalhou o terror, 

que ser cumprida ou no tapa, ou no revolver, ou na faca ou de qualquer jeito [...] creio que, 

conduta chegou a este ponto: 

cavalo lá [...] cassou- ÁS, 2.10.1964, p. 10). 

Por se tratar de um governo supostamente orientado pelo planejamento, tendo a 

política de colonização como carro-chefe da gestão, isso significava um descrédito. Mauro 

Borges se fazia de vít comandante supremo aqui está sem as 

informações suficientes, está achando que a ÁS, 

1964, p.13, grifo nosso). Para o governador, talvez fosse mais conveniente culpar a falta de 

informação, dando a impressão de que o problema dependia de simples providência para ser 

solucionado. Um tanto hesitante, dizia: 

tomar as providências, cobrando-me porque quero mais do que ninguém, fazer o que for 

Tentava eximir-se de qualquer 

responsabilidade ou culpa pelo caos instalado no CAU1: . Enilson porque 

não tenho sido solicitado e preciso sê-lo. Não que eu não dê atenção, mas é que tenho um 

ÁS, 

1964, p. 10).  

Como se vê, Mauro Borges alegava desconhecimento dos graves problemas 

envolvendo o CAU1, entretanto, o Jornal Cinco de Março460 havia denunciado as mazelas 

enfrentadas pelos colonos daquela localidade, em contraposição 

g -

461 ali 

existentes foram doados pela Aliança para o Progresso, tos 

                                                 
460  out. 1964, p.5. 
Arquivo Histórico Estadual 
461 A Cáritas Brasileira  entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da 
segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário  também fez doação de alimentos ao 
Combinado de Arraias. 



307 

462 Apesar das desavenças do governador com tal diário, não se pode afirmar que 

isso tenha motivado o jornal a plantar uma ilação. O fato denunciado aproximava-se das 

informações prestadas pelo médico veterinário Peixoto, gestor da confiança de Mauro Borges 

junto ao CAU1.  

O governador tentava construir uma opinião favorável do seu governo, 

principalmente naquela conjuntura, abalado pela pressão dos opositores e da linha dura. A 

convite do governo,463 o jornalista Marcio Emmanuel Moreira Alves464 visitou o CAU1. Em 

seu relato de viagem, a observação: 

465 E o jornalista registrou mais: 

[...] até a primeira colheita os colonos são sustentados em comida e roupa pelo 
estado [Goiás], de quem também recebe o machado, a foice e a enxada. Todas as 
despesas são rigorosamente anotadas pela contabilidade central e pelas cooperativas. 
Após a colheita elas são deduzidas do que deveriam receber. No primeiro ano, 
quando se colheram 12 sacos de milho, 10 mil de arroz, e considerável quantidade 
de algodão, após a dedução das despesas e a criação na cooperativa de fundos de 
mecanização e investimentos cada chefe terá a receber, em média, 400 mil cruzeiros, 
o que representa limpo, quase o salário mínimo regional (CORREIO DA MANHÃ, 
26.08.1964, p. 1).   
 

Mesmo prestigiado com a visita do jornalista, provavelmente a matéria tenha 

frustrado a expectativa do governador quanto a uma opinião triunfal sobre o CAU1. A mídia 

mantinha o ataque. A denúncia do Cinco de Março encontrava-se em consonância com aquela 

apresentada pelo Jornal do Oeste: 

[...] verifica-se um atraso no pagamento desses colonos, superior a três meses. A 
direção do Idago assim procede, não quitando o que deve aos camponeses, para 
prender o lavrador em trabalho forçado, evitando dessa maneira uma fuga daquilo 
que chamam de senzala-branca (15.11.1964).466  

                                                 
462 A experiência do Combinado foi campo de estágio para alunos do curso de serviço social da Universidade 
Católica de Goiás (atualmente PUC). No TCC, Uma experiência de trabalho num núcleo de colonização, 

s casas dos colonos eram construídas  de paus e cobertas de folhas, 
a Aliança para o Progresso  construía uma moderna escola, como também os colonos enfatizam  que as coisas 
mais gostosas que temos são doados pelos alimentos para a paz nosso) (1964, p. 34-5). 
463 Localizamos telex enviado pelo jornalista, avisando da sua chegada em Brasília no dia 21.8.1964, na 

-  Fundo Mauro Borges  
Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia.  
464 Iniciou sua carreira profissional como repórter no Correio da Manhã. Entre 1961 e 1963, foi assessor de San 
Tiago Dantas, quando este era ministro das Relações Exteriores (1961-1962) e ministro da Fazenda (1963). 
Adversário do governo de João Goulart (1961-1964) apoiou inicialmente o golpe militar de 31 de março de 
1964, voltando-se contra o regime de força por ele instituído a partir da edição, em abril, do Ato Institucional nº 
1.  
Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/marcio_moreira_alves 
465 rcio Moreira Alves Primeira página, 25 ago 1964.  
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=54716&pesq=&esrc=s&u
rl=http://memoria.bn.br/docreader#> Acesso em: 13 ago. 2014. 
466  
Jornal Diário do Oeste. Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central 
(IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia. 



308 

Nesse jogo de opiniões, o saldo parece negativo para o governo Mauro Borges. 

Acrescente-se a isso o fato de que é nesse contexto que, já a partir de abril de 1964, foi 

desencadeada, por opositores, udenista e ruralista, uma ostensiva campanha contra Mauro 

Borges. Usando os meios de comunicação de massa, a Assembleia Legislativa e o Congresso, 

a intenção era desestabilizar seu governo, atingindo a pessoa do governador  ver capítulo I. 

Os políticos da oposição aproveitavam do imbróglio para alargar seu eleitorado. As mazelas 

dos Combinados, sobretudo de Arraias, poderiam reverter em votos importantes para garantir 

suas eleições. Ressalta-se que as denúncias ultrapassavam nas condições de vida dos colonos 

e atingiam o processo de desapropriação das terras: 

A desapropriação das terras da Fazenda Caatinga foi proposta judicialmente na base 
de um mil e quinhentos cruzeiros por alqueire, de 4,8 hectares. Agora, o atual 
presidente do Idago, assessorado pelo deputado José Freire e deputado Gustavo 
Balduino elevou o preço desta mesma terra gradativamente e maliciosamente para 
15, 16, 32, atingindo o coroamento de 50 mil cruzeiros que seria pago em dinheiro a 
vista, num verdadeiro negócio como os que são feitos por gambieiros às portas das 
vendas da beira de estrada (DIÁRIO DO OESTE, 15.11.1964). 
 

Na defesa dos colonos, os opositores legislavam em causa própria. Denunciavam 

as articulações envolvendo as desapropriações de terra, as precárias condições de vida e 

trabalho impostas aos colonos. Entretanto, os reclamos ficavam na retórica, pois, a oposição, 

avessa à participação popular em processos decisórios, situava-se em defesa do sagrado 

direito de propriedade, ou na intocabilidade da estrutura agrária de Goiás. É possível pensar, 

ainda, que a oposição buscava demarcar uma posição não só para o presente, sobretudo, para 

o futuro. Surtiu efeito com a deposição de Mauro Borges do poder. 

Não restam dúvidas de que na política agrária implementada pela gestão maurista 

a estrutura da propriedade da terra pouco se alterou, perpetuando uma situação fundiária 

centrada no grande latifúndio. Aspecto contestado pelas organizações camponesas em todo o 

estado, por excluir parcela significativa dos trabalhadores rurais, posseiros e camponeses da 

reprodução da vida em melhores condições. Assim, eles viram o sonho ir embora, com o 

parcelamento das terras devolutas do estado e sua distribuição aos camponeses. E, ao propor a 

criação de núcleos coloniais a ser ocupado por trabalhadores, muitos provenientes de regiões 

de conflito, o governo reforçava o interesse em manter sob controle o acesso à terra, ao 

mesmo tempo em que buscava minimizar os conflitos no campo. Por tudo que foi dito pelo 

senhor Peixoto ao governador, diante dos atropelos e omissões, o modelo de cooperativismo 

sucumbiu-se, e, deixou os colonos em situação de miséria. Assim, o caráter revolucionário 

dessa política, como apregoado, ficou por conta da propaganda da qual o governador de Goiás 

lançou mão. 



309 

Mauro Borges, estrategicamente, fez uso da questão agrária e das discussões em 

torno da reforma agrária, na década de 1960, como meio de promover o estado de Goiás e sua 

gestão em âmbito nacional. Vem daí a ofensiva em relação ao enfrentamento da questão, em 

face das CGP colocadas em marcha, reforçando o sentido ideológico da proposta agrária 

maurista e sua vinculação ao plano maior. A utilização de técnicas, de insumo, da 

mecanização da lavoura, do disciplinamento da força de trabalho, visava maior produtividade, 

maior competitividade e maiores lucros, ao tempo em que atendia à lógica capitalista, ao 

impulsionar, naquele contexto, o promissor mercado industrial de equipamentos e insumos 

voltado para a agricultura, atendendo à exigência da intensificação produtiva. Com isso, a 

indústria de equipamentos e insumos vai pressionar, direta ou indiretamente, o campo a se 

modernizar, de olho no crescimento por demandas de consumo. Sob essas diretrizes, o 

modelo, de modo inconteste, legitimou e efetivou as estratégias necessárias à consolidação do 

projeto político-ideológico que asseguraria o progresso e a modernização do campo, com 

ênfase na técnica e na defesa da ordem pública, em sintonia com a estratégia de segurança 

nacional, controlando as agitações e combatendo a subversão no campo, identificadas nas 

ações empreendidas pelas esquerdas, sobretudo pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) e 

pelas Ligas Camponesas. Nas palavras do governador Mauro Borges: 

[...] Goiás [...] tinha um gravíssimo problema, que ameaçava a paz social [...] parecia 
insolúvel o problema social e da posse pacífica da terra, nas regiões de Trombas e 
Formoso [...] onde o líder comunista José Porfírio, há dez anos, desafiava o governo 
e capitalizava adeptos para o Partido Comunista. [...] fazendo o levantamento [o 
governo de Goiás] das áreas devolutas [...] entregando aos legítimos e humildes 
posseiros títulos de propriedades, em 

pequenos e médios proprietários rurais, economicamente independentes, e 
ideologicamente protegidos, por isso mesmo, de doutrinas políticas anti-nacionais, 
como o bolchevismo.467 

 

Como desdobramento do Golpe de 1964, veio à deposição de Mauro Borges e a 

interrupção do Plano MB, a brutal perseguição ao movimento camponês e a prisão de suas 

lideranças, entre elas, José Porfírio, cessando o movimento de luta pela posse da terra, mas 

intensificando a expansão capitalista no campo.  

Posto isso, há pontos de contacto não desprezíveis a serem notados. Esteves 

(2011) destaca que, com a ascensão dos militares ao poder, no que tange à política agrária, 

foram as diretrizes construídas no âmbito dos escritórios de consultorias para as 

administrações estaduais que constituíram as bases do Estatuto da Terra, com vigência a partir 

                                                 
467 Reflexões elaboradas por Mauro Borges contidas no Ofício n. 126 p/1964 encaminha ao Ministro da Guerra, 
Arthur da Costa e Silva em, 26/5/1964. Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 
Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia.  
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de 1964, reforçando a atuação do estado de Goiás como laboratório das propostas formuladas 

pelo Ipes, para a modernização da agricultura, e sistematizadas pelos escritórios técnico-

empresariais. Faz sentido, pois, conforme identificamos, tal afirmação tem ressonância em 

documento468 endereçado por Mauro Borges ao Ministro da Defesa, Arthur da Costa e Silva. 

Nele, o governador reiterava: [...] após estágio no EE.UU, o tenente coronel Petrônio Maia 

Vieira do Nascimento Sá469 

dentro do ideal de oferecer rasil uma estrutura agrária pioneira, com 

possibilidade de servir, como experiência-piloto, para um programa de colonização, de 

 Assim, dando a entender que a proposta experimentada em Goiás 

poderia ser estendida ao restante do país, talvez, tendo apenas a necessidade de adequar-se 

conforme as particularidades das regiões. Pode-se entender que tal proposta apresentada pelo 

ETPAR foi elaborada justamente para ser adequada à realidade nacional/estadual, sendo, 

 

Disso resultou uma modernização inconclusa, que se fez, resguardando a estrutura 

do latifúndio, com agravamento da situação, motivada, sobretudo, pela propriedade mais 

concentrada. Deu-se a introdução da modernização técnica no campo, visando aumentar a 

produção. Assim, preservando um perfil excludente com relação aos trabalhadores rurais, 

Mauro Borges recorria à participação popular como estratégia para legitimar suas ações, ao 

incorporar algumas de suas demandas, mas cerceava a participação quando pairava qualquer 

ameaça à ordem instituída. Disse Mauro Borges: 

[...] quando houve uma invasão organizada na fazenda São Carlos [o governo] 
mandou para lá a polícia inteira, inclusive foi o coronel Joel470 pessoalmente e 
reprimiu com energia e em pouco tempo limpou toda a área [...] não há meio termo 
[...] é compreender o problema até onde vai o justo direito dele e onde ultrapassa 
esse direito. [...] Existe muito pouca gente que pensa em ajudar posseiros, mas 

                                                 
468 Ofício n. 126 p/1964, 26/5/ 1964, atendendo solicitação do Ministério da Guerra para retorno do presidente do 
Idago ao Exército.  
Mauro Borges aproveitava a oportunidade para vangloriar-
que superam as expectativas, em que pese a campanha sistemática de desmoralização contra o Idago, promovida 
por políticos inescrupulosos e pelos comunistas, contra uma experiência agrária em moldes racionais e cristão, 
capaz de tornar-
seu governo, aquela era, pois, uma oportunidade para tentar defender-se, perante a linha dura, da acusação de 
envolvimento com o comunismo e de benevolência com o movimento camponês. 
Fundo Mauro Borges   Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. 
Goiânia.. 
469 Conforme Decreto do governador de 9 de agosto de 1963, autorizando que ele 
Estados Unidos[...] em objeto de serviço público, arbitrando-lhe, a título de ajuda de custa, a importância de CR$ 
210.000,00 (duzentos e dez mil cruzeiros), correndo a despesa por conta da verba constante do orçamento 
vigente, a saber : 21.1-8.57.0-017  diária   Instituto de Pesquisas e 
Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia.  
470 José Joel Marcos cursou Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (objetivo é aperfeiçoar Capitães do Exército 
Brasileiro, habilitando-os a comandar e integrar o Estado-Maior de Organizações Militares), frequentou ainda a 
Escola de Artilharia dos EUA (The Artillery School). 
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absolutamente não concordamos em que se faça invasão de propriedade privada 
(GOIÁS, 18.5.1962, p.11). 

 
Por sua vez, o modelo fomentava o desenvolvimento da agricultura, investindo na 

tecnização, abrindo as portas para o promissor mercado industrial de equipamentos e insumos 

para a agricultura, iniciante naquele contexto. Em suma, o modelo respondia no aumento da 

exploração da força de trabalho, com deterioração das condições de vida e trabalho no campo, 

assim como no agravamento do êxodo rural. Historicamente, isso tem levado os trabalhadores 

a forjar, na luta coletiva, a resistência diante da exploração e das aviltantes condições de 

sobrevivência a que são submetidos, demarcando uma luta para além de um pedaço de terra, 

mas, sobretudo, contra a opressão imposta pelo capital. 
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CAPÍTULO VI O CERNE SOB O CÉU DE CHUMBO 

 

6.1 AS ORIGENS DO CERNE 

No centro de interesse deste capítulo está a dinâmica operada pela propaganda 

oficial no governo Mauro Borges, de responsabilidade do Consórcio de Empresas de 

Radiodifusão e Notícias do Estado (CERNE). Ali foram estabelecidos os meios para divulgar, 

informar, enaltecer, amplificar e mobilizar a opinião pública na legitimação do governo. Por 

tudo isso, a ação do Cerne será vista pela linha dura como subversiva, e o órgão, tido como  

abrigo a comunistas e subversivos, a ponto de tornar-se alvo de Inquérito Policial-Militar 

(IPM), numa tentativa de desestabilização do governo de Goiás, desencadeada em seguida ao 

Golpe de 1964. Nesse momento, o Cerne fora atingido pela operação limpeza, dentro das 

investigações promovidas pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos do 

Estado de Goiás, instituída pelo próprio governador. Limpeza que prosseguiu no segundo 

semestre de 1964, com a instauração dos Inquéritos Policiais-Militares (IPMs).471 De qualquer 

maneira, nota-se nitidamente o empenho de Mauro Borges em assegurar a sustentação da 

imagem positiva do seu governo e o uso que faz das CGP para garantir seu intento, na 

propagação da ideia do novo, do moderno, do gestor comprometido com o futuro promissor, a 

paz social e o bem-estar dos goianos. Afinal, ele pretendia fazer do seu governo uma possível 

plataforma para a candidatura à Presidência da República  como apresentamos no capítulo I 

; realizar um governo eficiente teria chance de mostrar sua competência administrativa. Por 

isso, parte-se do pressuposto que a opinião favorável se manteve não apenas pela força do I 

Plano de Desenvolvimento Econômico/ Plano MB e do planejamento, mas pela ação do Cerne 

que buscou explorar os feitos daquela administração.  

A consciência da importância da propaganda e do papel crucial da imprensa no 

controle da disseminação dos feitos, na perspectiva de construir uma imagem positiva é 

perceptível nas ações implementadas pela gestão maurista, por meio do Plano MB, expressão 

do progresso e desenvolvimento, amplamente divulgado pela propaganda política. A começar 

do símbolo/logomarca, colocando em destaque a figura de um bandeirante, impressa em todo 

material oficial, folhetos, cartilhas, revistas, anúncios, plano de ação, placas de obras, 

                                                 
471 Instrumentos de investigação e criminalização de responsáveis pela subversão da ordem social e política 
durante o regime militar no Brasil (1964-1985). Em tais processos, de certo modo, está em detalhes a 
composição dos grupos que foram alvo de processo em tribunais milita
militares responsáveis pela instauração dos IPM conseguiram reunir um conjunto de informações, documentos, 
depoimentos, fotografias, gravações, etc, a respeito das oposições ao governo, sobretudo, das esquerdas 
vinculadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Disponível em: <http://www.culturaepolítica.org/ipms.html> 
Acesso em: 23.12.2014. 
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manuais, diretrizes governamentais, material de expediente. Provavelmente, a imagem do 

bandeirante seria o símbolo do trabalho de desbravamento do novo tempo em Goiás, para 

integrá-lo ao marco do desenvolvimento nacional.  

Nessa linha de pensamento, empenhando-se na criação de uma imagem que lhe 

garantisse maior aceitação pública, o governador determinou a contratação de assessoria 

técnica para promover um inquérito de opinião472 junto aos goianos, com a finalidade de se 

assegurar quanto ao alcance de seus objetivos. Contratou-se, pois, o Escritório Técnico 

Associado de Planejamento e Assessoria/Pesquisa Estatística  Economia  Política  

Propaganda,473 que se encarregou do  inquérito de opinião pública que mandei realizar há 

uns para conhecer o juízo do goiano sobre sua gestão e sobre a conjuntura 

nacional, informava o governador aos gestores durante reunião (GOIÁS, 27.12.1962, p. 9).  A 

pesquisa buscou, portanto aferir a opinião sobre aspectos envolvendo o governador e sua 

gestão e também questões relativas àquela conjuntura. Com eleições marcadas para aquele 

ano (1962), importava conhecer a intenção de voto do goiano para a Câmara474 e Senado 

Federal, e para outra eleição vindoura. Para o senado, o senador Pedro Ludovico liderou a 

pesquisa, com 37,1% das intenções de voto.475 E Juscelino Kubitschek476 foi o candidato 

favorito para as eleições presidenciais de 1965, visto como 

pesquisa); nesta, Pedro Ludovico recebeu o apoio de 0,2% dos entrevistados. Mauro Borges 

sequer foi lembrado, assim como João Goulart. Provavelmente, isso lhe tenha trazido 

contrariedade, afinal, a gestão maurista tinha sido aprovada por 81,7%477 dos goianos, sendo 

que 48,8% dos entrevistados reconheciam como boa a orientação administrativa adotada pelo 

governo.478 Todavia, com base no inquérito levado a efeito, o goiano não lhe conferia remota 

nem mesmo a remota possibilidade de passaporte para o Palácio do Planalto. 

                                                 
472 Não foi possível aferir o número de entrevistados nem as cidades onde se aplicou o inquérito de opinião. 
Todas as respostas tiveram como base 100%, conforme mencionado em tal instrumento. 
473 ETAPA, com sede no Rio de Janeiro (Guanabara), Rua do Russel, n. 496, conjunto 311, Glória.  
474 Na opinião dos goianos os favoritos foram: José Freire 5,1%, Rezende Monteiro 4,1%, José Ludovico 3,5%, 
Castro Costa, 2,4%, Anísio Rocha 2,5%, Alfredo Nasser 1,9%, Emival Caiado 2,0%, outros nomes 13,7%, não 
sabe 64,8%. (Item 7). 
475 Seguido por José Feliciano (PSD), 18.5%; Jerônimo Coimbra, 13,9%. Não sabe, 27.5 %, outros candidatos 
0,2%. (item n. 5) 
476 Jânio Quadros 9,7%, Carvalho Pinto 3,1%, Brizola, 1,4%; Adhemar de Barros, 0,8%; outros nomes, 3,7%; 
não sabe, 32,3%. (item, ) 
477 Bom governo, 47%; regular 34,7%; mau governo, 11,1%; não sabe, 7,2%. (item n.9) 
478 Regular, 32,5%, má 10,4%. Não sabe, 8,3% (item n. 10) 
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A bem-sucedida atuação política do governador no plano nacional  como  no 

Movimento da Legalidade, juntamente com Brizola,479 assegurando a manutenção do regime, 

da ordem e da legalidade e a posse de Jango, assim como no protagonismo assumido na 

criação da Frente de Libertação Nacional (ver Capítulo I), outra vez ao lado de Brizola  

levou-o a conquistar a aprovação dos goianos. E, provavelmente, pode ter contribuído para a 

definição do perfil ideológico480 de Mauro Borges, apontado pela pesquisa: 18,0 % dos 

entrevistados o qualificaram de nacionalista; a maioria, 42,0 % de democrata; 5,0%, de 

comunista. Para 5,1% ele era simpatizante do comunismo; quando para 16,1% era socialista.   

Ao tratar especificamente da gestão maurista, o inquérito traz resultados bastante 

interessantes e expressivos. A ideia de desenvolvimento empolgava o goiano. Conforme 

registrado 70,9% dos entrevistados manifestaram-se favoráveis à política econômica de 

desenvolvimento, contra 18,2% a favor da contenção de gastos.481 Com pergunta direta, o 

entrevistado deveria apontar duas coisas mais importantes em infraestrutura.482 O resultado 

sinalizava, que em parte o governo estava no caminho certo em relação aos investimentos em 

CGP, traduzidos em água/luz, como indicado por 47,1%, seguido de limpeza/esgoto, 44,5%, e 

calçamento/pavimentação, com 30,5%. Por sua vez, o auxílio à agricultura ocupava a quinta 

posição, não se tratando, assim, de uma prioridade, o que contrariava os investimentos na 

modernização da agricultura, considerada como prioritária pelo governo estadual. De acordo 

com os números, a atuação do governador foi positiva. Entre os entrevistados, 42% 

483 Todavia, no conjunto 

geral, os órgãos não foram identificados pela população, aliás, se quer eram conhecidos: 

 

 

 

 

                                                 
479 Boa, 48,9%, má, 10,1%, regular 29,3%, não sabe 11,7%; participação no plano estadual: boa, 49,3%, má, 9%, 
regular 32,3%, não sabe, 9,4%. (item n. 29). 
480 Se o senhor (a) tivesse que classificar ideologicamente o governador Mauro Borges, classificaria de: 
democrata, comunista, simpatizante do comunismo, socialista ou nacionalista ?  21%  não souberam avaliar. 
(item. 43). 
481 Entre uma política de orientação de gastos e uma de contenção outra de desenvolvimento, qual das duas o sr. 
prefere ? (item n. 37). 
482 Quais são as 2 coisas mais importantes que o sr. (a) faria se fosse prefeito da cidade ? Outros resultados 
apontados foram educação/escolas, 28,9%; auxílio a agricultura 16,6%, ambulatórios 12,4%; assistência social 
10.6%, não soube informar 3,4%. (item n. 38). Embora a pergunta fosse dirigida ao município, acabava por 
possibilitar conhecimento daquilo que realmente era prioritário para o cidadão. 
483 O Sr (a) conhece algum ponto do Plano de Governo do sr. Mauro Borges? Sim, 42%; Não, 22,1%; Não sabe, 
35,2% (item n. 33). 
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Quadro 5  órgãos estaduais identificados pela população 

Órgãos Ouviu falar (%) Acredita (%) 

Sim não sim não

Consórcio Rodoviário 24.8 75.2 28.9 71.1 

Combinados agrourbanos 15.6 84.6 10.6 89.4 

IDAGO  6.6 93.4  8.7 91.3 

CAESGO 21.2 78.8 11.1 88.9 

CASEGO 20.5 79.5 9.7 90.3 

CELG 23.7 76.3 12.3 87.7 

METAGO 17.6 82.4 8.4 91.6 

Fonte: inquérito de pesquisa (ETAPA, 1962). 

 

O governador não escondia seu desapontamento com os resultados aferidos. Disse 

ele: O  

[...] é de uma clareza meridiana sobre o que estamos realizando e como está a 
opinião com relação a essas realizações. [...] é de uma coisa incrível o total 
desconhecimento do povo sobre as nossas realizações [...] 90% não conhecia a 
CELG; 95 ou 98 % nunca tinha ouvido falar no Consórcio  isso quando as 
máquinas já tinham chegado (GOIÁS, 27.12.1962, p. 9). 
 

Assim, ele justificava ter o inquérito priorizado a população alfabetizada:

analfabetos não foram consultados porque as respostas tinham que ser preenchidas

(27.12.1962, p. 9). Em virtude dos resultados apontados, ele vai defender uma ofensiva na 

massificação dos feitos maurista, lançando mão, de publicações, programas radiofônicos, 

teatro, etc.: 

inertes diante de campanhas insidiosa

(GOIÁS, 27.12.1962, p. 9). Mauro Borges reagia muito mal às críticas ao seu governo, 

sempre tratada como perseguição dos inimigos: 

Frequentemente leio os jornais e recorto certas notícias, faço ordens de serviço e 
remeto-as anexo pedindo que o chefe do órgão responda dando satisfação ao 
público, pois um regime democrático como o nosso, dar satisfação ao público é 
muito importante. [...] Preocupem-se com isso, porque a imprensa fala certas coisas, 
e, ninguém respondendo, parece que é a realidade [...] nem quero mencionar o nome 
aqui, pois todos o conhecem muito bem e sabem que é um jornal feito de 
chantagistas, caracterizadamente uma imprensa marrom484(GOIÁS, 27.12.1964, p. 
10). 
 

A propaganda política, vista como necessária pelo governador, contava com seu 

empenho a fim de se fazer reconhecido e legitimado, levando-o a buscar estratégias mais 

                                                 
484 O jornal em questão era o Cinco de Março. 
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sofisticadas, capazes de produzir efeitos positivos, na exaltação dos investimentos feitos em 

CGP, como um meio de minimizar as críticas, divulgando os resultados práticos alcançados. 

Em sua opinião, a preocupação em defender-se das críticas não revelava temor nem 

desagrado,  

[...] mas sim a responsabilidade de mantermos a opinião pública bem orientada, 
porque um governo que se preze, que tem um pessoal que colabora e executa um 
plano, que esta realmente realizando algo não pode se submeter a críticas infundadas 
de cada um [...] o nosso desejo é que as coisas apareçam realmente como elas são, 
pois assim o público poderá julgar os dois lados da questão (GOIÁS, 25.6.1963, 
p.15). 
 

Tudo isso motivava a necessidade de proteger e valorizar a imagem do governo 

Mauro Borges:  

[...] divulgar sistematicamente atos e assuntos oficiais de interesse público, numa 
permanente prestação de contas das atividades de seu governo, de acordo com o 
preceito básico da administração científica  que aconselha ao administrador a 
utilização de modernas técnicas de propaganda, de caráter informativo, como 
subsídio ao esclarecimento público (RG, 1962).485 
 

O impulso resultou na criação do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e 

Notícias do Estado (Cerne, de agora em diante), mediante aprovação da Lei nº 4.034, de 6 de 

julho de 1962, em 

jornal e pela televisão de atos e assuntos oficiais de interesse pú

funcionava como autarquia,486inicialmente, surgiu da fusão da Imprensa Oficial de Goiás com 

a Rádio Brasil Central,487 e posteriormente, acolheu outros serviços. No início, a intenção de 

Mauro Borges 488 do que jornal, noções básicas e 

elementares de civilização, trabalho com rendimento, saúde, conhecimentos gerais, 

ÁS, 27.12.1962, p.9).  Isso mostra a percepção do governo sobre 

                                                 
485  
486 Com autonomia administrativa e financeira, regido pelo regime jurídico de gestão da administração direta, 
inclusive quanto a atos e processos administrativos, licitações, contratações. 
487 Fundada em 3 de março de 1950, inicialmente  Rádio Jornal Central do Brasil, de propriedade de Jerônimo 
Coimbra Bueno, cujo slogan era: a da 

pírito Santo 
Castro Quinta, com intensa atuação jornalística na emissora. Em 1962 a rádio foi vendida ao governo do estado 
(Mauro Borges), passando a Rádio Brasil Central AM, incorporando ao complexo rádio-jornalístico do Cerne. 
Jornal Opção Edição n. º 2004 -  de 1º a 7 de dezembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.goiasagora.go.gov.br/tbc-memoria-homenageia-os-63-anos-da-rbc-am/#sthash.ruUaeu17.dpuf> 
Acesso em 29 jul. 2014. 
A aquisição da rádio custou aos cofres do estado 138 milhões de cruzeiros, pagos em prestações, conforme 
noticiou o Jornal de Goiás de 6 dez. 1962, n. 9.011. A transferência definitiva ocorreu em 6/4/1963 (DOE n 
9.106, p. 8, 6 abril 1963). Arquivo Histórico Estadual. 
488 No Brasil/Goiás, o rádio era a principal fonte de informação e entretenimento, diante da pequena parcela da 
população com acesso aos aparelhos de televisão, em torno de 4,6% do total, além do alto índice de analfabetos.  
Em sua maioria, as rádios brasileiras acompanhavam tendência norte-americana, um meio de lazer e propaganda 
(TINCANI, 2010). Disponível em: http://www.pucrs.br/edipucrs/eoradio Acesso em: 2 nov. 2014. 
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quem compunha a população que necessitava de civilização. Na prática o que evidenciava era 

a utilização das CGP para incutir preceitos de moralidade e civilidade, mudança de 

comportamento, alterações de hábitos de alimentação e lazer, sem perder de vista a ordem, o 

controle. Visto por esse prisma, a informação tinha como objetivo instruir e disciplinar com 

vistas a produzir os trabalhadores necessários ao processo produtivo e adequá-los a nova 

realidade que despontava em Goiás, com progresso e paz social. 

O alargamento da ação do Cerne reforçava esse entendimento, deflagrado com a 

nomeação do Superintendente Fernando Cunha Junior  escolha pessoal do governador , em   

30 de novembro de 1962, para assumir ara a estruturação, 

489 Tais 

propósitos refletiram na contratação do Escritório Técnico de Consultoria Express de São 

Paulo, tendo à frente Josimar Moreira Melo e Dorian Jorge Freire  posteriormente  

assumiram funções importante junto à autarquia , para  empreender o planejamento com 

vistas a instalação do Cerne. Em fins de 1963, o complexo alcançava as CGP: Rádio Brasil 

Central,490 Diário Oficial do Estado (DO), e um oficioso,491 Instituto de Cultura Popular, 

Gráfica,492 RG Revista Goiana,493 Agência Goiana de Publicidade, tudo dentro da perspectiva 

de estreitar a 

                                                 
489 Conforme depoimento prestado por ele ao cel. Avany Arrouxelas Medeiros, encarregado do IPM  que 
investigava possível subversão no governo estadual, em  8/8/1964,  nas dependências do Quartel da Sétima 
Circunscrição de Recrutamento, em Goiânia. O depoimento compreende 11 laudas, páginas 42 a 53, do caderno 
com outros 28 depoimentos, totalizando 167 páginas.  Os IPM em Goiás foram mais de um, provavelmente 
produzindo outros cadernos de depoimentos. Entretanto, o estudo não identificou, no livro examinado, sua 
sequência ou numeração. Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central 
(IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia. 
490 No inquérito de pesquisa promovido pela ETAPA sobre a rádio mais ouvida pelos goianos (item n.61) o 
resultado foi: Nacional Rio 26,0%; Globo Rio 14,7%; Brasil Central 13,5%; Tupi (SP) 13,0%; Bandeirantes (SP) 
10,0%; Rádio Clube (GO) 4% Rádio Anhanguera 4,6%; Mayrink Veiga (Rio) 2,4; Nacional (SP) 1,9%; Record 
(SP) 1,5 %; Difusora Goiás 1,1%; Difusora (SP) 0,2%; outras 15%. 
491 O início das atividades foi em 5 de setembro de 1962 e o encerramento em 31.dez.1963, tratava da divulgação 
de notícias nacionais e internacionais, e dos feitos do governo estadual. Vinculado ao DO, utilizava a primeira e  
última páginas. Depois foi substituído pelo Diário de Goiás (1964). 
492 Incorporou o Departamento Estadual de Imprensa, extinto no fim do ano de 1963. Gradativamente, foi 
ampliando sua ação, com vendas de serviços e encarregada de todo o material pertinente à gestão maurista, dos 
formulários ao Plano de Desenvolvimento, cartilhas, livretos, manuais, normas de ação, publicação das 
mensagens enviadas pelo governador à Assembleia Legislativa, etc., vendia serviços   
493 Localizamos um único exemplar, o número 56/1962.  Na capa vinha estampada a foto do governador e a 

no.  Um dos 
colaboradores do exemplar foi Benedicto Silva, assinando o editorial P
Dizia 
constante boa estrela à conjuntura econômico-social de Goiás, cada vez mais favorável, conseguirá fazer a 
grande mágica: execução do Plano MB. Os ingredientes de que necessita para levar a cabo a audaciosa, quase 
quixotesca tarefa, são meios corpóreos e incorpóreos de ação, notadamente os seguintes: dinheiro, equipamento, 

experiência de governo planejado proposta por Mauro Borges, rtidária [...] o 

cruzeiros. O Banco do Estado de Goiás era o único anunciante, ocupando a última página.   
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Dizia o governador: ao Cerne cabe fazer a pro GOIÁS, 11.6.1963 

p.44). Ainda em relação à promoção dos feitos maurista, foi criado o Goiás,494 sob a 

coordenação de Leoni Teixeira de Vasconcelos, gestor do Escritório de Representação de 

Goiás na Guanabara,495 homem da confiança de Mauro Borges. O jornal cumpria, assim, sua 

função de divulgar as realizações do governo goiano nos principais centros do país, 

contribuindo na projeção de Goiás e na construção da opinião favorável a Mauro Borges, 

administrador. Conforme noticiou a RG (1962), governador e o superintendente do Cerne 

tinham também outras pretensões: erne organizará 

escolas de jornalismo, radialismo, publicidade e relações públicas e programas de divulgação 

 

 

 

6.2 FILOSOFIA DE GOVERNO  

Ocorre que, antes de ampliar as CGP para alargar a ação do complexo de 

Radiodifusão e Notícias do estado, o governador quis ouvir os gestores. Pode-se afirmar que 

uma das preocupações de Mauro Borges sempre foi o receio de um posicionamento por parte 

deles, gestores, que destoasse da orientação política do governo.  Aspecto, que segundo ele, 

ideológicas, caracterizando as sucessivas crises nacionais e, face à existência no governo, de 

496 A respeito, bem 

colocou Paulo Teixeira, diretor presidente da METAGO: 

No governo existem os seguintes setores: a) aqueles que só agem dentro do espírito 
conservador; b) aqueles que agem ora em uma área, ora em outra (vacilantes); c) 
aqueles que agem na área reformista, incluindo-se nesta alguns que também vacilam 
do extremo ao centro. [...] A atitude do governador, como é natural, decorre de 
vacilação natural que existe em um governo, onde as várias correntes são 
representadas (1963).  
 

Por isso, Mauro Borges, no vácuo de ampliar o Cerne

toda a equipe governamental dentro das linhas gerai  partindo 

das bases. Em outras palavras, integrar os gestores ao discurso oficial, fosse ele em favor do 

desenvolvimento do estado, ou da necessidade de promover os feitos do governo, ou mesmo 

                                                 
494 Veículo de divulgação do estado, sob responsabilidade da Representação do Governo de Goiás (Brasília-Rio-
São Paulo-Belém), inauguradas as atividades em 1962, publicação bimestral, formato tablóide, com 8 a 10 
páginas.  Na capital paulista, inaugurada em 7/12/1962.   
495 
aos interesses do Estado fora das nossas fronteiras [...] é uma tarefa enorme (GOIÁS, 18.6.1964, p.4) (ANEXO 
II). 
496 Ordem de Serviço n. 479-A (circular) expedida pelo senhor governador em 16/9/1963 (ANEXO IV). 
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ainda um discurso que apelasse para os princípios cristão contidos na Encíclica Mater et 

Magistra da harmonia e paz social, na tentativa de impedir posicionamentos mais radicais. 

vacilações que decorreram na composição do próprio governo 

[...] daí decorre que a falta de unidade ideológica provoca constantemente um desafinamento 

do seu governo, Mauro Borges estava diante do seguinte desafio: construir 

uma mensagem que unirá todos os auxiliares do governo dentro do mesmo propósito, com 

maior rendimento, evitando tomada de posições contraditórias e prejudiciais à causa comum 

ele buscava projetar positivamente a 

gestão, sem arroubos radicais, pois o projeto reformista, em curso ia de encontro aos 

interesses de amplos setores da sociedade goiana, avaliava o governador.  

 Por fim, devem-se considerar os interesses contidos na proposta de manter o 

controle da gestão, neutralizando setores e atores mais dinâmicos. Sob seu comando, a 

intenção era de que o Cerne centralizasse toda a informação e propaganda política, 

coordenando-a, orientando-a e supervisionando-a conforme critérios estabelecidos pela 

filosofia de governo. 

A tentativa de construir a filosofia de governo partiu de Ordem de Serviço,497 do 

próprio Mauro Borges, com finalidade de conhecer, esclarecer, ajustar e padronizar conceitos 

e ideias a respeito da gestão maurista, ou de conhecer o posicionamento ideológico dos 

gestores.498 Possibilitava, ainda, apreender os conflitos de interesse, as disputas, ou até os 

limites institucionais que constrangiam a ação institucional dos gestores.  

De início, para efeito do estudo, importa ressaltar que a seleção do roteiro de 

respostas resultou de algumas particularidades: o Superintendente do CERNE, Fernando 

Cunha Júnior (ANEXO V), o Presidente da Metais de Goiás  (METAGO), Paulo Teixeira, o 

Sub-chefia do Gabinete Civil João Batista Zacariotti, chefe do Serviço de Relações Públicas 

João Bennio, todos esses acusados de práticas subversivas e ou de envolvimento com o 

                                                 
497 n. 479-A (circular), de 16 de setembro de 1963. Deve-se atentar para o cuidado com tal documento de 

a todos os gestores. O documento solicitava a 
todos a devolução do roteiro/25 perguntas e respectivas respostas no prazo de 6 dias. O prazo não foi cumprido 
conforme respostas encaminhadas e localizadas pela autora, no total de 18. O chefe do Serviço de Relações 
Públicas, João Bennio, entregou as respostas no dia 16; o último a entregá-lo foi o secretário particular do 
governador, Messias Tavares, dia 7 de novembro de 1963.   
498 Localizamos as respostas de gestores dos seguintes órgãos: Cerne, Departamento de Telecomunicações 
(DETELGO), Secretário Particular, Fundação Estadual de Esportes, Escola Superior de Educação Física 
(ESEFEGO), Procuradoria Geral de Justiça, Secretaria de Educação e Cultura, Sala de Imprensa, Secretaria da 
Agricultura, Secretaria da Fazenda, Loteria do Estado de Goiás (LEG), Metais de Goiás (METAGO), Sub-
Chefia do Gabinete Civil, Departamento Central do Material, Departamento Central do Pessoal, Assessoria de 
Imprensa, Departamento Estadual de Estatística, Serviço de Relações Públicas. 
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comunismo; o Diretor Geral da Fundação Estadual de Esportes capitão Irade Pacheco, por 

tratar-se de militar do exército, segmento com força política dentro da gestão maurista, o 

Chefe do Serviço de Imprensa do Palácio, Edison Hermano, por tratar-se de um serviço que 

faz a mediação entre o governo e a Imprensa, além de órgão do segundo escalão; pelo mesmo 

motivo, a escolha do Diretor do Departamento Estadual de Estatística, Anésio da Rocha Brito, 

o Secretário particular  Messias Tavares, e  o Assessor de Imprensa do governador, Juvenal de 

Barros, devido à estreita relação com o governador; e, por fim, o Procurador Geral de Justiça, 

Cleomar de Barros Loiola, encarregado da defesa e promoção dos interesses do estado.  

Para melhor apreensão do conteúdo, com base nas perguntas, a proposta do estudo 

foi organizá-las em categorias, visando sistematizar as ideias a fim de esclarecer o leitor. Em 

linhas gerais, as categorias transitaram do específico ao geral, espelhando a visão dos gestores 

sobre os pontos questionados.  Foram, então, definidas as categorias: 
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Quadro 6  Enquete de opinião 

Categoria Objetivo 

Governo Planejado Refere-se à opinião dos gestores sobre as 
características pertinentes a um governo 
orientado pela sistematização de suas ações 
 

Plano de Desenvolvimento Econômico do 
Estado de Goiás (Plano MB) 

Colher opiniões dos diversos elementos afins ao 
plano de gestão para o estado  

Organização Administrativa do Governo Aferição do desempenho dos órgãos: 
deficiências, melhorias necessárias, críticas 
recebidas, prioridades, descontentamentos. 

Papel do Estado na condução do 
desenvolvimento econômico 

Importância do estado na condução do 
desenvolvimento, incentivos à iniciativa 
privada, priorização dos investimentos; áreas 
com possibilidades de desenvolvimento 
econômico. 

Participação do capital externo - estímulo 
ao capital estrangeiro e à indústria 
estrangeira 

Autonomia do estado para negociar 
empréstimos e soberania da Nação; direito 
constitucional dos estados na economia, 
controle do governo federal; criação de critérios 
de seleção. 

Governo municipalista Atuação do governo estadual em relação aos 

municípios. 

Papel do Estado na educação Áreas a serem priorizadas pelo governo 
Democracia Representativa 
 

Democracia real e ideal; o voto do analfabeto 
neste contexto. 

Percepção acerca da visão política- 
ideológica do Governo de Goiás. 
 

Percepção sobre o governo do ponto de vista 
político-ideológico 

Conjuntura nacional: lutas sociais  
Associação/sindicalização do homem do 
campo e da cidade no cenário nacional; 
Inserção do Governo de Goiás (ou Brasil) 
conjuntura política latino-americana; 
Reforma agrária 

O governo de Goiás e as lutas sociais- 
percepção do gestor a respeito da questão 

Direitos Participação do empregado no lucro da empresa 

Reforma agrária  Posicionamento a respeito da questão 

 

Planejamento foi a palavra de ordem do governo Mauro Borges, por acreditar que 

sem racionalização, nada seria possível fazer, pois, o 
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administração consciente e disciplinada [...] constitui obrigação inalienável dos 

administradores bem- Planejar e implementar 

políticas públicas de desenvolvimento no âmbito do governo estadual presumia enfrentar 

velhos problemas potencializados por novos desafios, alimentados pelas diferenças entre eles 

e os gestores, e entre o próprio governador, tornando difícil acomodar com os precedentes de 

divergências e de seus promotores. Havia uma disputa entre os gestores por mais espaço 

dentro do governo, com críticas as medidas colocadas em marcha, sobretudo aos 

investimentos realizados em CGP: vos os gastos efetuados no programa 

educacional, saneamento, saúde, setor agrário sob o controle dos mais fundamentais, tais 

499 

Conquanto não se possa negar o consenso entre os gestores, quanto à orientação político-

ideológica centrada no reformismo. 

Assim como a prevalência dos princípios republicanos no trato das questões 

-se mais à sua honestidade no trato da coisa 

pública do que ao seu caráter de planejamento (PAULO TEXEIRA, 1963). Parcela dos 

gestores avaliava como positiva a efetividade do Plano MB, sendo as deficiências atribuídas à 

falta de recursos financeiros, humanos e materiais; nunca, à 

positiva do Plano está mais diretamente em função da vontade do governador de realizar uma 

obra séria, do que uma determinação cientifica do Plano  (JOÃO BATISTA ZACARIOTTI, 

1963). Em si, como instrumento para resolver ou reduzir os problemas de Goiás, o plano seria 

progressivamente esvaziado de intenções, no entendimento de Fernando Cunha: 

Há uma justaposição de setores que inexiste um princípio de coesão necessária e 
insuficiente, em relação ao todo (e isto, com grande desgaste de energia materiais e 
humanas) por falta de uma consciência clara que engendre, de maneira funcional, 
uma posição ideológica do governo. Consequentemente, está faltando, na execução 
do Plano, lucidez de objetivos comuns e coragem [...] Dentro da ausência de 
recursos humanos, técnicos  e ideológicos adequados, o plano corre o perigo de 
servir a interesses ilegítimos ou a ação impressionista, desviando-se desta maneira 
do seu objetivo único que é o homem social  (p.18). 

  

Não faltaram, no entanto, os bajuladores, com elogios descabidos: 

Departamento 

Estadual de Estatística (ANÉSIO DA ROCHA BRITO, 1963), reforçando a diferença de 

visão de mundo incorporada à prática institucional. As críticas apresentadas por Fernando 

                                                 
499 Com base nas investigações realizadas pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos, instituída 
por  Mauro Borges (14/4/1964), foi considerado subversivo e encaminhado ao IPM por ter sido demitido antes 
do julgamento. 
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Cunha, a respeito da sobreposição das atividades, em especial, foram vistas como onerosas 

para o estado. Também Zacariotti (1963) assim considerou: 

desnecessários [...] achamos que a Casego e a Caesgo possam ser transformadas em simples 

departamentos do Idago . 

As considerações de Fernando Cunha não eram desconhecidas do governador. Havia tempo 

ele debatia tais problemas, inclusive tratados em reunião com os gestores. A ampliação da 

ação do Cerne, setor estratégico para Mauro Borges, talvez fosse uma aposta para dar face 

nova à gestão, incorporando a mudança ao próprio interesse do governador de amplificar os 

feitos e obscurecer as falhas, contrapondo-se às críticas, como visto algumas delas, vindas de 

membros do próprio governo, na avaliação da organização administrativa: 

Estrutura administrativa inadequada; ausência de uma organização racional do 
trabalho dos órgãos; Falta de regulamento e regimentos internos que indiquem clara 
e objetivamente a competência específica de cada órgão e as atribuições e funções 
de chefes e subordinados; Ausência de espírito de equipe e de espírito público; 
Insuficiência e deficiência de material (MESSIAS TAVARES, 1963). 

 
[...] atende relativamente, ao seu desenvolvimento. [...] relativamente porque, muitas 
vezes, são sujeitos a injunções político-partidárias ou regionalistas.[...] a melhor 
maneira de reverter esse quadro seria, na prática, cuidar da capacidade técnica dos 
administradores, em cada setor a eles confiado (JOÃO BENNIO, 1963).   

 
As opiniões retratavam bem os métodos da burocracia estatal, de natureza 

patrimonialista, que se tornavam um entrave na busca pela tão propalada eficiência da gestão 

pública. Acabavam por frear as mudanças ou, quando não, alteravam a proposta inicial, 

impactando de forma negativa os resultados, vistos como inacabados ou mesmo de fraco 

desempenho, o que ocorreu, citando apenas um, exemplo, ocorreu com o trabalho de 

construção dos regulamentos e regimentos dos diversos órgãos, para o qual foi contratada a 

assessoria do escritório tecnoempresarial de Benedicto Silva, a Organobras.  

Algumas questões vieram à tona com as respostas dos gestores. A importância 

atribuída por Mauro Borges ao Consórcio de Radiodifusão desagradou bastante o chefe do 

serviço de imprensa do palácio: com a criação do Cerne, o Serviço de imprensa do palácio 

teve extraordinariamente limitada suas atividades [...] se adstringe [...] a levar ao CERNE o 

-se a contrariedade por julgar esvaziada a sua 

função e, consequentemente, reduzido seu status profissional. Chama a atenção um fato 

curioso. Diante da pergunta 500 

                                                 
500 Pergunta 4  Dentro deste quadro administrativo, em que órgãos deveria ser concentrada a atuação do 
governo para obter uma aceleração no progresso do Estado? Por quê?    
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o Cerne não foi sugerido por nenhum gestor. Apareceram Idago, Celg, Consórcio Rodoviário, 

Dergo, Metago, Inbago, Iquego, Dispetrolgo, etc.  

Nas sugestões de investimentos setoriais foi dada especial ênfase à agricultura, à 

pecuária e à indústria, com utilização de matéria-prima da região; também os investimentos 

no ensino primário, médio e técnico: -

lhe profissões e capacidade técnica a altura do desenvolvimento que experimenta o país e, 

bons olhos a política municipalista de incentivo às CGP, contribuindo no desenvolvimento do 

estado e na promoção de nova dinâmica econômica e social, inclusive para atrair 

investimentos do capital privado. Ressalva de Fernando Cunha: 

do estado, com obras de saneamento, escolares, comunicações e transporte, seja 

municipalismo, criticava Paulo Teixeira: 

acho que o governo está voltado, até demais para os problemas municipais em tal medida 

que omite de seu programa medidas de maior repercussão  (1963). 

O governo Mauro Borges foi marcado por medidas estatizantes, vistas com 

reservas pela ala conservadora. A participação do estado no desenvolvimento polarizava o 

-se deixar a cargo da livre iniciativa, não necessitando de novas criações, apenas 

incentivar as atividades Ressaltava João Bennio 

(1963): 

exclusivamente, em interesses pessoais ou de grupos isolados. Não teria nunca a amplitude 

das autarquias ou socieda ia 

 

Em um mundo que se internacionalizava rapidamente, e, com a agudização da 

crise econômica brasileira em um governo de forte apoio trabalhista, Mauro Borges 

incorporava ao debate a participação do capital externo, os empréstimos e a instalação de 

empresas multinacionais no estado. O governo de Goiás firmara convênio direto com a 

Aliança para o Progresso. Cleomar de Barros Loiola (1963), analisando juridicamente tal 

procedimento, disse que 

Sobre os empréstimos, não houve consenso, embora os gestores se mostrassem receptivos aos 

investimentos estrangeiros, impun

subserviência político-

(JUVENAL DE BARROS, 1963). Ao se tratar da instalação de empresas multinacionais, o 

capitão do exército Irade Pacheco foi categórico ao declarar: 
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uma fórmula de evitar-

deveria ocorrer por meio de cooperação técnica, defendia Fernando Cunha (1963): 

os recursos limitados nacionais tenham 

Sobre a origem dos empréstimos, a maioria dos gestores não se opunha, mas ressalvava 

necessidade de intensa vigília patriótica, contra a sutilidades com que os padrinhos procuram, 

 

A tensão daquele momento histórico ficou registrada: 

e conspirações, terminará por uma tentativa de tomada do poder por uma das correntes 

(direita, esquerda), que neste momento, se digladiam. É claro que o objetivo fundamental de 

qualquer luta social é 501  

Talvez isso tenha levado Mauro Borges a interessar-se mais de perto pelo 

posicionamento dos gestores sobre os acontecimentos daquela conjuntura, para alguns, 

DE BARROS LOIOLA, 1963), por 

 [...] muitos comunistas se lançam como reformistas, só 

contra o suposto assalto ao poder, em preparo pelos comunistas, 

Pátria Livre de Tiradentes e Caxias, em simples Colônia da União Soviética, através de 

 (1963) 

responsabilizava Jango pela agitação: 

[...] falta de autoridade do presidente da República, envolvido pelo peleguismo 

[...], pois o homem é mais contraditório que o próprio Fidel Castro e seu cunhado, o deputado 

.  

 As opiniões espelhavam a polarização azeitada pelo contexto da Guerra Fria e da 

pregação anticomunista, em que o comunismo simbolizava um futuro caótico. As Reformas 

de Base aterrorizavam os setores conservadores, e esperança para a esquerda, vendo a 

possibilidade de encaminhar seu projeto social. Mas, os gestores se mostravam os mais 

democráticos possíveis em relação à presença do estado nas lutas sociais, inclusive com certa 

crença utópica de apoio ao governador, 

antiimperialista que, até agora vem sustentando e, sendo possível, dar mais ênfase na 

pregação da nossa auto-determinação, que será a chave mágica com a qual iremos resolver 

                                                 
501 Com base nas investigações realizadas pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos, instituída 
por Mauro Borges (14/4/1964), foi considerado subversivo e encaminhado ao IPM por ter sido demitido antes do 
julgamento. 
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de prós e contras despejado sobre o governador, Fernando Cunha vai demarcando seu espaço, 

com opiniões firmes, sem exageros nem bajulações: 

propósitos sinceros, pode ficar a margem das lutas que se travam nacionalmente, como as da 

 

As reflexões acerca da democracia representativa expunham os limites para sua 

em indicado sempre um mau 

acesso das forças do campo popular ao poder e entendermos democracia como governo do 

povo, o nosso regime não pode ser considerado uma Democracia Representativa, porque um 

país como o nosso, que tem 70% de camponeses e não há se quer um só deputado camponês 

I, 1963).  Os gestores se opunham 

claramente ao analfabetismo que assolava milhões de brasileiros; e o direito de o analfabeto 

BATISTA ZACARIOTTI, 1963). Negando a 

capacidade do analfabeto, tratado como ingênuo desprovido de cultura política e, por isso, 

vulnerável aos interesses clientelistas, provavelmente justificava o ceticismo do procurador 

Cleomar Loiola (1963): a respeito de qualquer aperfeiçoamento do regime pela 

também o diretor do departamento estadual 

comparamos o analfabeto com o cego que tudo faz sob a orientação de um guia. Urge o 

ANÉSIO DA ROCHA BRITO, 1963). No discurso, os 

gestores assumiram a defesa da escola pública como principal modelo educacional para o 

estado. Não se tratava de educação como monopólio do estado, e, sim da educação pública 

como direito do povo.  Contudo, não houve oposição ao ensino privado, mas, a subvenção do 

estado a iniciativa pri à mercantilização da 

comercializando a cada dia. [...] Nota-se até comerciantes desse ramo exercendo funções 

privilegiadas na administração, facilitando desta forma a canalização das verbas para os seus 

ÉSIO DA ROCHA BRITO, 1963). 

A questão agrária causava preocupação entre aqueles gestores que acompanhavam 

o cenário político nacional. O discurso vinha um tanto afinado e sem radicalismo, em defesa 
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da divisão das terras devolutas e sua entrega aos camponeses, com assistência técnica e 

financeira. Não ficou claro como se daria a desapropriação, com ou sem indenização. 

Associada à questão agrária, tratou-se da sindicalização do homem do campo e da cidade. A 

maioria avaliou como importante o papel do estado no apoio à sindicalização, sem esconder o 

medo de que tais movimentos pudessem gerar a desordem. Provocativo, Paulo Teixeira  

cobrava a responsabilida

Fernando Cunha  ia à mesma direção: 

simpatia estes movimentos, dando-lhes, na medida do possível e do legal, o melhor apoio. [...] 

Assim, ao governo cabe olhar com simpatia mais esta tentativa de politização e 

 

Mauro Borges, com a criação, em seu governo, das autarquias e empresas de 

economia mista, quis ouvir a opinião dos gestores sobre a participação do trabalhador no lucro 

das empresas, tanto públicas como privadas. Paulo Teixeira (1963) discordou da maioria: 

udo não deixa de ser uma 

outro lado, 

jamais ouvi dizer que houvesse no Brasil um só movimento operário no sentido de reivindicar 

 1963). Fernando Cunha tentava 

ampliar o debate:  

Achamos que o empregado deve participar do lucro e da sua gestão das empresas. E 
por que não, se ele quem promove, com seu trabalho, o seu empenho, o seu 
sacrifício, e muitas vezes pouco remunerado, para o progresso e desenvolvimento 
crescente das empresas? Capital é trabalho unido, é que promove o bem-estar. [...] 
No que tange ao estado, através da sociedade de economia mista, pensamos da 
mesma maneira, conforme a própria estrutura dessas empresas nada mais é do que 
empresas comerciais do que o estado é participe. O seu fim é lucrativo como 
lucrativo é o fim das demais empresas que não contam com o capital do estado 
(1963). 

 

A filosofia de governo foi construída, como visto, por visões de mundo distintas, e 

ainda que participassem do mesmo cenário institucional, nem sempre conjugaram as mesmas 

preocupações administrativas quanto ao alcance ou lugar do governo Mauro Borges diante 

das questões política, econômica e social e dos princípios e interpretações do Plano MB.   

Na verdade, isso significa dizer que, com base nas referências de mundo que cada 

gestor trazia consigo, era inevitável alguns terem maior compreensão da realidade que outros. 

Se houve convergência de opiniões, existiram também divergências, que de alguma maneira 

emperraram as mudanças, levando o governador a equilibrar-se entre o acatamento delas e os 

desafios. Por isso, embora houvesse uma prática no sentido racional, havia outra em direção 
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oposta, que se fazia presente arraigada na política tradicional, com manifestações de 

interesses, disputas por espaço, negociação e conflito nem sempre visíveis ou perceptíveis. 

 

 

6.3 A PROPAGANDA OFICIAL 

O noticiário político oficial, impresso ou pelo rádio, sempre procurava enfatizar 

os feitos do governo, os esforços travados junto ao governo federal para a obtenção de verbas, 

a profícua parceria com os prefeitos das comunas, a desenvoltura com que Mauro Borges se 

movimentava no cenário político nacional, o aplauso das classes produtoras e dos 

trabalhadores em relação às medidas tomadas para engrandecer o estado de Goiás, tornando-o 

atraente aos investimentos privados. Os textos, sempre carregados de adjetivos; seu tom, 

grandiloquente e solene; tudo para amplificar os feitos oficiais, tentando influenciar direta ou 

indiretamente a opinião pública em favor do governo, assim como neutralizar as opiniões e 

informações contrárias. Diante do atraso de Goiás, Mauro Borges emergia como homem 

providencial.   

Atuando a serviço da gestão maurista, o Diário Oficial, 

introduzidas várias modificações, está funcionando numa fase transitória, porque ele vai 

voltar ser um clássico Diário Oficial, o noticioso será o 502 afirmava Fernando 

Cunha (GOIÁS, 25.6.1963, p. 28). Custeado pelos cofres públicos, o Diário não contava com 

patrocinadores. Cada exemplar era composto de 12 páginas em média, e junto a ele circulava 

o oficioso. Assim, alternava a divulgação dos atos do governo com notícias das ações e dos 

eventos promovidos pela gestão maurista; notícias essas estampadas na primeira e última 

páginas. Em geral as manchetes eram vazadas em letra de tamanho maior, preenchendo 

praticamente toda a largura horizontal da página. Era um enumerar sem fim das atividades, 

destacando-se os atores do cenário político-administrativo maurista, sobretudo, o próprio 

governador. Repercutiam nessas páginas diversas questões, inaugurações de obras, notícias da 

Aliança para o Progresso, incursões nacionalistas, como a criação da Dispetrolgo, a ação da 

Frente Parlamentar Nacionalista, conjuntura internacional   Bella na direção do único 

partido da Argélia ,503 visitas de autoridades504 e celebrações, como aniversário de Goiânia, 

                                                 
502 Ocorrido em janeiro de 1964. 
503 Frente de Libertação Nacional. Diário Oficial, primeira página, 19 abr. 1963, nº. 9.115. A notícia em forma de 
nota revelava nas entrelinhas um possível apoio à luta pela independência nacional travada em diferentes países. 
Ahmed Ben Bella (1918-2012) foi o primeiro presidente da Argélia independente (1963-1965) do domínio 
francês (132 anos), inserida em um processo de luta iniciado por outras guerras. A guerra pela liberdade da 
Indochina (Vietnã, Laos e Camboja) do domínio francês (1946-1954), a Guerra da Coréia (1950-1953), a 
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independência nacional, retorno da Capital do Estado para a Cidade de Goiás,505 passagem 

natalícia da primeira dama Lourdes Estivallet,506 e outras amenidades.507   

A troca de comando das secretarias, autarquias e empresas de economia mista do 

governo estadual não passava despercebida do oficioso, com ênfase nos feitos de quem saiu e 

na proposta de ação e biografia de quem chegava. As homenagens recebidas pelo governador 

e seus pronunciamentos fora do estado mereciam atenção especial.  

As notícias dos órgãos vinham em forma mais técnica, embora colocassem luz nas 

medidas adotadas pelo governo planejado, com vista à inserção do estado nos quadros do 

desenvolvimento nacional. Fernando Cunha destacava o esforço em 

cobertura aos órgãos do governo, e os senhores tem sentido isso através de um repórter que 

ÁS, 25.6. 1963, p. 28).  

As matérias tratavam das CGP, construções de escolas, de postos de saúde, de 

campanhas de prevenção de doenças, de abertura de estradas, de exploração de jazidas de 

minérios, exploração do babaçu,508 de medidas de segurança pública visando à ordem pública, 

de promoção do turismo, de medidas envolvendo a modernização da agropecuária, realçando 

a obra dos Combinados, com ampla descrição da mobilização construída em torno da matéria, 

envolvendo um grande aparato técnico, pessoal, no sentido de atenuar os conflitos sociais no 

campo, a infiltração comunista, e de implantar métodos científicos de manejo na 

agropecuária. Não faltava o posicionamento a favor da industrialização do estado, com base 

na exploração do babaçu, da mineração, dentre outros. 

A criação do Cerne alterou a dinâmica do Serviço de Imprensa do Palácio, onde se 

concentravam todas as notícias a serem encaminhadas para os meios de comunicação, com 

prévia anuência de Ary Demósthenes, secretário de governo. O boletim de notícias produzido 

diariamente por aquele serviço foi incorporado ao Cerne, além de parte da equipe. 

Permaneceu apenas o redator Edson Hermano e outros dois funcionários, encarregados da 

                                                                                                                                                         
Revolução Cubana (1959). Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1102200112.htm.> 
Acesso em: 5.nov.2014 
504 Embaixador da Alemanha Gebhard Seelos,  no dia 29.7.1964; Técnicos da Aliança para o Progresso, Burle 
C. Leaton e Harold T. Nelson. DG, edição de 30 jul.1964, primeira página.  Agência Goiana de Comunicação. 
505 Evento inaugurado em 26.7.1961. O governador Mauro Borges designou comissão sob coordenação do 
Secretário do Interior e Justiça, Walteno da Cunha Barbosa, para tratar dos festejos; entre os membros, Brasílio 
Ramos Caiado, prefeito da cidade. Na oportunidade o Palácio Conde dos Arcos foi reconhecido como 
monumento histórico e residência de inverno dos governadores. 
506 Primeira página, 5 out. 1962, n. 8.940. Agência Goiana de Comunicação (AGECOM). 
507 A edição de 17 abr. 1962 informava (p. 2). 
Arquivo Histórico Estadual. Goiânia. 
508 O governador empenhou-se na sua industrialização, na extração do óleo ública 
Democrática Alemã, a quem foi enviada 8 toneladas de coco de babaçu [...]Há um grupo de Trabalho aqui no 

ÁS, 16.4.1963, p.4). 
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cobertura das notícias palacianas para o Cerne. No novo formato, as notícias encaminhadas ao 

palácio pelas secretarias, autarquias e empresas de economia mista estaduais, de agora em 

diante iam diretamente para o Cerne porque a redação controla toda a parte noticiosa do 

ÁS, 25.6.1963, p. 

32). Esse controle foi visto como de grande utilidade, pois visava demonstrar que o governo 

tinha objetivos claros: mostrar que o estado de Goiás estava no caminho do desenvolvimento, 

criando, assim, uma imagem positiva do governo Mauro Borges, contrapondo-se aos 

interesses econômicos e políticos menores que dominavam a cena política. Para Goulart, 

todavia, tratava-se nsura, por ser menos evidente e mais difícil de 

 

A agência de notícias estatal utilizava como estratégia a distribuição diária para 

todos os veículos de comunicação, capital e interior, de boletim informativo das atividades da 

gestão maurista, na tentativa de garantir não somente a uniformidade da informação, mas 

também o controle daquilo que era publicado. Em reunião, o superintendente do Cerne 

comentava o alcance da agência:  

[...] pouca gente conhece e sabe dessa agência, e nós preferimos que assim fosse, 
porque nosso objetivo é fazer com que a notícia seja divulgada. Agora se fizermos 
muita propaganda dessa Agência de Notícias, haverá uma restrição natural dos 
órgãos de imprensa, notadamente da capital, que são contra o Cerne (p. 29). 

 

A agência fornecia noticiário completo do governo em todos os campos, aos 

divulgados também na Agência Nacional; [...] nós fizemos um acordo [...] para fornecermos 

acontecimentos relativos ao governo de Goiás (25.6.1963, p. 17). Mas nem sempre a 

distribuição das notícias aos outros veículos, surtia efeito, conforme constatou o 

superintendente Cerne. Para ele, alguns veículos como as rádios Jornal e Independência, liam 

o noticiário na íntegra; o Diário do Oeste publicava na íntegra, já os jornais Folha de Goiáz e 

O Popular notí

(GOIÁS, 8.8. 1963, p. 31).509  

É bem provável que o fornecimento diário de notícias do governo se tratasse de 

uma propaganda invisível, levando o leitor a crer que a divulgação era de responsabilidade de 

cada veículo de comunicação, ao passo que era dirigida, com a intenção de, ao informar, dar 

                                                 
509 Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. 
Goiânia. 
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ênfase aos feitos da gestão maurista. Embora seja difícil inferir o alcance das medidas, é 

possível afirmar que a opinião favorável construída em torno do governo Mauro Borges pelos 

anos afora, deveu-se, em parcela considerável, a este modelo de propaganda: bem estruturada, 

usando da euforia para tratar das realizações governamentais, dos resultados satisfatórios e da 

aposta em um futuro melhor, numa tentativa de conquistar a confiança do goiano. Por outro 

lado, contrariava princípios de impessoalidade e moralidade, afinal, a estratégia deveria ser 

utilizada para informar e prestar contas dos atos do governo. Na prática, porém, assumiu um 

viés oficialista de promoção da imagem do governo e, consequentemente do seu titular.  

A busca pela promoção do governo foi minuciosamente tratada no planejamento 

apresentado pelo Escritório de Assessoria Express, que previa para a Agência de Notícia a 

filmagens do governo, de todas as obras [...] para que nó

comentava Fernando Cunha (25.6.1963, p. 37).   

Outro instrumento poderoso para a construção do discurso favorável a imagem de 

Mauro Borges junto à população foi o rádio.  Associado ao impresso oficioso  

posteriormente Jornal Goiás  foi aos poucos se tornando um dos principais palanques 

políticos do governo de Goiás. Ao longo daqueles anos, Fernando Cunha (GOIÁS, 1963, p. 

27) enfrentara diversas dificuldades: erne tem sido o órgão mais atacado, pela sua 

resistência dos gestores, dos políticos e dos veículos de comunicação de Goiás. Mas o crédito 

de confiança junto ao governador lhe garantia importante apoio para conduzir as mudanças na 

autarquia, buscando, entre outras coisas, superar as dificuldades operacionais da Rádio Brasil 

Central, funcionando precariamente. Entretanto foi firmado um contrato com a Philips e 

dentro de 60 dias, a RBC vai estar totalmente e ÁS, 25.6.1963, p. 27). Somente 

assim poderia ser alterada a programação, com:  

[...] completa reestruturação [...] no sentido popular, porque, antes de podermos dar 
cumprimento ao programa educativo da rádio, primeiro precisamos cuidar da 
audiência à rádio, fazer com que ela seja ouvida, para depois então usarmos essa 
audiência no setor da educação para dar cumprimento à lei. Não adianta nada fazer 
um programa de educação, se esse programa não vai ser ouvido (GOIÁS, 25.6.1963, 
p. 27). 
 

O governador vibrava com a possibilidade de alargar a audiência da rádio: 

vai ser talvez a parte mais nobre do Cerne. É evidente que vai levar tempo, mas terá uma 

ÁS, 26. 6. 1963, p. 27). No entendimento de Mauro Borges 

o jogo democrático exigia um laço elástico de identificação nos camponeses, nos estudantes, 
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nas donas de casa, nos funcionários públicos, nas associações de moradores, nas classes 

produtoras, nos professores. Era fundamental ganhar o apoio das ruas, da opinião pública. 

Para ele, 

importante se pudermos [...] arranjar uma forma de vender, financiar, os rádios transistores 

para o pessoal do interior, para que o homem do campo que está lá com sua enxada, o seu 

510 (p. 27). A todo 

custo, buscava soluções para atingir o objetivo de divulgar os feitos do governo, valendo-se 

da possibilidade real do aumento dos índices de audiência da RBC. O pedido foi levado a 

cabo por Fernando Cunha: 

uma fábrica de rádio transistores.511 

programação da Rádio Brasil Central, dirigida por José Ribamar Leite,512 disse o 

temos feito o possível para dar 

(GOIÁS, 25.6.1963 p. 27).  

Na opinião de Jávier Godinho,513 a RBC, 

prestigiados pelo próprio governador e com a presença de líderes que agora a Revolução 

considera subversivos à Frente Nacional de Reportagem da Rádio 

Mayrink Veiga (RJ); posteriormente, obteve a concessão para transmitir o Rádio Repórter 

Petrobrás.514 No plano internacional, reproduzia as notí

destacou, em seu depoimento, Jávier 

Godinho (fls. mentários 

                                                 
510 Em 1952, no Brasil, havia 2,5 milhões; em 1962, atingiu 4,7 milhões de aparelhos (DELGADO, 2006).  
511 Sodré (1981) destaca, entre as contribuições do rádio, a geração de emprego, com a produção nacional de 
receptores, inicialmente importados dos Estados Unidos e Alemanha (1981); outras são a difusão e 
popularização da música, criação de novos ídolos; a criação de mercado para qualquer produto, pela publicidade; 
a profissionalização da música e do esporte; a especialização de profissionais da área técnica para produção dos 
programas.  
512 
Exército. Pe  No depoimento prestado ao IPM, o governador (fl485, 11º vol.) afirmou José 
Ribamar não foi considerado culpado e por isso mantido no cargo. Provavelmente, a afirmação foi como base 
nas investigações realizadas pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos, instituída por Mauro 
Borges (14/4/1964). 
513 Informação prestada ao cel. Danilo Darcy da Cunha Mello, encarregado do IPM, investigando possível 
subversão no governo estadual, em 31 de agosto de 1964, nas dependências do Quartel da sétima Circunscrição 
de Recrutamento, em Goiânia. O depoimento compreende 9 laudas, folhas 57 a 65, de um livro com outros 28 
depoimentos, totalizando 167 páginas.  Com base nas investigações realizadas pela Comissão de Sindicância nos 
Meios Administrativos, instituída por Mauro Borges (14/4/1964), Jávier Godinho, considerado subversivo teve 
seu caso remetido ao IPM por ter sido demitido antes do julgamento. 
514 
amanhã Repórter Petrobrás .1963, nº 9.103, primeira página. 
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assinados por Dorian Jorge Freire,515 516 Ness

preocupou-se em dar cobertura aos chamados movimentos de massa, ao sindicalismo e às 

) 517 foi fundado logo 

após o I Congresso da Ação Popular (AP), dentro da perspectiva de um projeto de 

mobilização social, vinculado à esquerda católica, preocupada em desenvolver um trabalho 

social mais intenso. O jornal esteve vinculado ao programa e à estratégia em defesa das 

Reformas de base, consequentemente, somando-se as pressões ao governo Jango. Nas análises 

dos artigos publicados no BU, os articulistas, não necessariamente católicos ou cristãos, 

reforçavam a importância da liderança de Brizola sobre as esquerdas. Tal jornal encarregava-

se da divulgação das propostas, mas, sobretudo, de legitimá-las com a chancela religiosa, para 

contrapor-se à propaganda que denunciava o viés comunista e antirreligioso das propostas 

janguistas (GAVIÃO, 2007).   

Assim como o jornal,518 a Rádio Brasil Central se estendia na descrição das 

cerimônias comemorativas, reproduzia (total ou parcialmente) os discursos do governador, 

com um balanço das ações, aproveitando para apresentar prognósticos positivos da gestão; no 

caso do jornal impresso, ilustrado com fotos. Nos eventos, a assessoria do governador 

destinava especial atenção à mobilização popular, até porque 

A presença obrigatória de vários setores (como escolas particulares e públicas, 
Forças Armadas, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Especial, bandas, corais, 

                                                 
515 Assessorou o Escritório privado de consultoria Express, com sede em São Paulo, contratado pelo governo de 
Goiás por meio de concorrência, para desenvolver os trabalhos de planejamento do Cerne. Posteriormente, 

instalação futura de uma sucursal em São Paulo [...] foi o senhor Dorian Jorge Freire, que é jornalista de grande 

Fernando Cunha ao IPM, ao ser questionado sobre o referido jornalista.  De 1954 a 1961, foi repórter e colunista 
político do impresso Última Hora, depois fundou e dirigiu em São Paulo, até o golpe de 1964, o semanário 
Brasil, Urgente; trabalhou com Caio Prado Júnior na Revista Brasiliense. 
516 Jornal alternativo fundado em 17 mar. 1963, sob a liderança do frei dominicano Carlos Josaphat, além de 

criado uma sociedade de capital aberto, a Editora Veritas LTDA, que em seu nome carregava o lema dos 
dominicanos. Em seu lançamento, o BU contava com 8000 acionistas, principalmente trabalhadores e homens de 
classe média que adquiriram cotas de Cr$ 1.000,00. O público alvo do jornal eram os estudantes do norte a sul 
do país. Tinha pouca repercussão entre operários e camponeses, atingidos pelo: Novos Rumos (PCB), Política 
Operária (Polop), Classe Operária (PC do B) e o Liga de Francisco Julião. A sede do jornal localizava-se em 
São Paulo; circulação semanal e tiragem de 6.000 exemplares. Fechado logo após o Golpe de 1964 (GAVIÃO, 
2007).  
517 

bem informado, orientado por lideranças honestas e descomprometidas, para que sua força se torne monolítica e 
 

518 Oficioso/ Diário Oficial, posteriormente Jornal de Goiás, e alguns da iniciativa privada que recebiam a 
notícia e publicavam na sua quase totalidade. 



334 

grupos de dança, grupos de teatro, escoteiros e sindicatos) garantia um número 
elevado de participante (CAPELATO, 1998, p. 60).519  
 

O Cerne organizava seu modelo de divulgação e propaganda também junto a 

Assembleia Legislativa, no sentido de rebater as críticas da oposição, e o rádio foi o meio 

utilizado. C

divulgação daquilo que [...] os deputados falam atacando o governo e, imediatamente, a 

resposta de um deputado do governo [...] essa resposta poderá ser feita por nós lá no Cerne ou 

ÁS, 25.6.1963, p. 14), uma vez que foi 

destacado o jornalista Elbio de Brito520 para cobrir o trabalho naquela casa. Tal procedimento 

atendia aos interesses do governador, preocupadíssimo com as críticas: 

ler nos jornais, ou ouvir dizer que um deputado da oposição falou de um órgão ou de seu 

chefe, procure dar-nos imediatamente as informações, através mesmo de telefonema ou uma 

informações necessárias para rebater as críticas oposicionistas estavam contidas no relatório 

por ele produzido e quando encaminhado [...] ao governador, uma cópia vai para o líder da 

maioria  (p. 14). 

Cabe ressaltar que a tal iniciativa não deve ser entendida estritamente como 

resposta dos deputados às críticas da oposição. Deve-se percebê-la, como parte da 

aproximação do governo, e nela o Cerne com os deputados pessedistas. Na reunião com o 

governador, realizada no dia 11.6.1963, o Cerne foi alvo de inúmeras críticas por parte dos 

deputados do partido, acusado de não divulgar os feitos do governo, especialmente as obras 

realizadas nos municípios, base política do partido, ou ainda do boicote, com corte ou 

omissões aos discursos dos parlamentares do PSD na Assembleia, em defesa do governo. 

Mas, na verdade, a revolta dos deputados tinha outra conotação:  

A criação do Cerne privou os deputados da maioria da cobertura que lhes davam, 
nesta capital, os meios de divulgação particulares (jornais, rádios e televisão), em 
cujos quadros contavam com amigos; que o boicote ao Cerne por esses órgãos se 
estendeu igualmente aos deputados da maioria que, por sua vez, não recebem 

                                                 
519 O governador cobrava explicação aos gestores sobre a ausência em eventos oficiais.  Conforme identificado 
pela autora. Of/Circular s/nº, de 29 jul 1964, endereçado ao seu secretário particular José Sizenando Jayme, 

-lhe a fineza de informar-me o motivo que impediu o comparecimento [...] às solenidades de recepção 
ao Excelentíssimo embaixador da República Federal da Alemanha Gebhard  Seelos que se encontra em visita 
o  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) 
/PUC-GO. Goiânia. 
520 que 
assumiu a superintendência do Cerne com a saída de Fernando Cunha, em depoimento prestado por ele ao cel. 
Danilo Darcy de Sá da Cunha Melo, encarregado IPM investigando possível subversão no governo estadual, em  
29 de agosto de 1964,  nas dependências do Quartel da Sétima Circunscrição de Recrutamento, em Goiânia. O 
depoimento compreende 3 laudas, folhas 39 a 41, do caderno com outros 28 depoimentos, totalizando 167 
páginas.    
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cobertura alguma do Cerne, em contrapartida, que os ditos meios de divulgação 
fazem toda a promoção possível dos deputados oposicionista e de tudo aquilo que 
pode atingir o prestígio do governo, que a RBC, uma vez incorporada ao Cerne, 
perdeu em qualidade de programa e de prestígio, e nenhuma facilidade concede aos 
deputados da maioria, enquanto as demais rádios, por exemplo, Independência, 
entrevistam semanalmente 4 deputados oposicionistas, que se temos, microfones 
nossos, a RBC, em horário mais ouvidos, deveria convidar os deputados do governo 
para falarem; que a RBC não está atuando politicamente afinada com o dinamismo 
do governo e o pensamento do partido; que a direção da RBC deve ser confiada a 
pessoa hábil, politicamente leal e entrosada com o governo e o partido (GOIÁS, p. 
10).521  

 
Por estas e outras, a bronca dos deputados expunha o uso da política por 

determinados grupos, para terem maior acesso aos recursos públicos. Na prática, o uso do 

cargo reproduzindo a apropriação do público pelo privado, facilitando o trânsito livre ao 

Cerne, por conseguinte, dispondo de um elemento capital importantíssimo, a propaganda 

política, como estratégia para influenciar o eleitor, divulgar os feitos e criar uma imagem 

positiva do parlamentar, manipulando a opinião pública em seu favor. Os deputados 

consideravam, ainda, que a criação do Cerne contrariava os interesses econômicos dos meios 

de comunicação existentes em Goiás, diante da proposta assumida pela autarquia de 

encarregar-se do planejamento e execução da publicidade estatal e gerenciamento das verbas 

para esse fim. Entretanto, a tarefa atribuída à autarquia fora prescrita na lei de sua criação e 

aprovada pela a Assembleia Legislativa. Sem entrar no mérito da qualidade do trabalho 

produzido pelo Cerne, contudo, naquela conjuntura, como em outras que se seguiram, não 

interessava a democratização dos meios de comunicação, não era do interesse privado, cujo 

foco não é o social, mas o econômico, a existência de rádios e televisões estatais 

competitivos, produzindo uma programação de qualidade que fizesse diferença para os 

cidadãos.  

 

 

6.4 O CERNE EM AÇÃO  

No cenário goiano, como não poderia ser diferente, a imprensa sempre teve o 

papel fundamental de prestar informação, de propagar diferentes ideias e opiniões sobre 

determinado assunto, inclusive atuando no sentido de interferir naquilo que vai, ou não, virar 

notícia. No entendimento de Capelato (1988), a imprensa expressa uma forma de poder, tanto 

que vai influir na formação das agendas públicas e governamentais. Em um estado como 

Goiás, cujo cenário predominante, desde sua fundação, era centrado no modelo tradicional de 

                                                 
521 Não foi identificado o autor; pela disposição do caderno de ATA, a mesma tratou-se da pauta de 
reivindicações dos deputados pessedistas apresentadas ao governador.  
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dominação patrimonialista  fruto da herança do colonialismo lusitano-oligárquico , 

clientelista, impondo uma prática política e uma cultura, mediadas pela integração das 

camadas populares, por meio do clientelismo, da política populista, da ocupação da esfera 

pública pelas elites dominantes, a imprensa não ficaria imune a isso, e a polêmica envolvendo 

as disputas políticas ocupou as páginas dos principais jornais, nomeadamente, Folha de Goiás 

(1939) e O Popular (1938), ambos com circulação ininterrupta desde a fundação, registrando 

fatos e acontecimentos, construindo a história dos goianos.  

Outros jornais marcaram presença, com passagem efêmera, por questões políticas, 

ou pela incapacidade de adequar-se às inovações e desenvolvimento do setor. Cada um a sua 

maneira, ao longo do tempo, abriu novas possibilidades e atuou na consolidação do mercado 

de trabalho do jornalista em Goiás. Segundo Bittencourt (1980), o espaço ocupado pela 

política, em especial a partidária, era marcante; ocupava-se muito do culto da personalidade 

do chefe do partido, afinal, quase sempre, o jornal era dirigido por um político. Isso era nítido 

especialmente quando se dedicava à defesa de um projeto ou estava contra algum político ou 

posicionamento político, pois o alinhamento dos jornais da época às posições político-

ideológicas devia-se, mais do que hoje, às concepções de seus proprietários. É importante 

ressaltar que tais posições deixavam em evidência a tensão, refletida também na imprensa, 

entre as forças políticas daquela conjuntura, marcadas pelo acirramento dos ânimos, a defesa, 

contra ou a favor de determinada posição, assumida por determinado jornal, o que significava 

demarcar posição política para além dos trâmites partidários. Com efeito, despontavam como 

atores relevantes naquele cenário. 

Mauro Borges não ficou imune a polêmicas de diferentes ordens em torno do seu 

governo. Logo após sua posse, a charge publicada no jornal O Popular criticava sua indecisão 

político-administrativa. Uma coisa é certa, a racionalidade que iria guiar a gestão maurista 

fora definida, primeiramente, pelas próprias demandas vindas do pessedismo. 
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Figura 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não restam dúvidas, houve sempre empenho em produzir elementos que 

alimentassem a polêmica, a seleção das informações articuladas a um plano maior, 

direcionadas para o modo como seriam ser apreendidas pelo leitor: 

[...] Jaime Câmara, não se conforma mesmo de estar fora do governo, pois que 
ocupa simplesmente o inexpressivo cargo no Banco do Estado de Goiás e vem 
esperneando através das colunas de seu jornal procurando turbar o trabalho de seu 
correligionário o governador Mauro Borges. Primeiramente queria por tudo que o 
governador fizesse a reforma no secretariado  todo mundo sabe que na formação 
de governo queria ser Secretário do Interior e Justiça  e agora vem, inclusive e 
propositadamente, incompatibilizar, propositalmente, o governador com o clero, ao 
dar o máximo de destaque aos conceitos emitidos pelo governador sobre as vitórias 
da Rússia no terreno espacial, omitindo por outro lado, os elogios de Mauro Borges 
ao arcebispo metropolitano, D. Fernando Gomes dos Santos no problema do ensino 
em Goiás (FOLHA DE GOIÁZ, 11.8.1961).522  

 

As críticas da imprensa ao governo Mauro Borges eram mais de natureza política 

e administrativa do que econômica. Se bem que é sempre muito difícil separar, no  

 

                                                 
522 Política e Políticos, página 4. Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás. 
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[...] 
produção e reprodução da riqueza material que as classes começam a ser definidas, é 
pelo confronto político que constroem e consolidam seu interesse, e também por 
vezes, os vêem derrotados (PIÑEIRO, 2006, p. 220). 

 

Assim, vigilante a tudo que envolvesse o poder estadual, cumprindo o papel de 

defensora do povo, a O Popular  

tentava alertar os leitores para a periculosidade da declaração do chefe do executivo,  durante 

reunião com pai

imediatamente com a burguesia e entrarmos na fase propriamente dita do 

(9.5.1962, p.3).523 Retórica à parte, percebe-se a tentativa de indispor não somente os pais das 

alunas, em conflito de interesses com o governador, mas, os próprios goianos, devido à 

pregação anticomunista. 

O Popular, atacando a postura 

do governo em relação à crise da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, com falta de 

material hospitalar e de verbas para garantir a alimentação dos pacientes internos:  

Está praticamente fechada porque a subvenção ordinária que o estado lhe concede é 
inferior aos auxílios que o mesmo estado prodigamente oferece para o custeio de 
congresso estudantil. [...] O governo estadual tem sido pródigo em gastos 
perfeitamente adiáveis, como fundações de empresas, subscrição de ações de firmas 
particulares, com o sacrifício de dezenas de milhões de cruzeiros. Por isso, não 
pode, a pretexto nenhum, negar-se a destinar ajuda vigorosa à Santa Casa de 
Misericórdia (18.8.1962, 1ª página).524 
 

O quadro que vinha sendo construído para os leitores do jornal  e para o próprio 

governo  era o de que se fazia necessária uma atitude para por fim ao caos instalado diante 

das medidas descabidas postas em prática. Diante disso, a única forma encontrada pelo 

governo para divulgar suas ideias e se defender dos ataques da imprensa foi colocar o Cerne 

em funcionamento. Mesmo assim o governador somente aumentou a controvérsia, ao se 

confrontar com empresários do setor, em especial o Jornal Folha de Goiáz e o complexo: 

Jornal O Popular, Rádio e TV Anhanguera. Jaime Câmara,525 proprietário desse complexo, 

                                                 
523 A reunião provavelmente tratava da greve decretada pelas alunas em repúdio à proposta do governo de 

inclusive realizaram piquete para impedir os op

opinião pública desempenhou papel importante, pois o governador voltou atrás e não realizou a obra naquele 
local. 

é à 
Jornal O 

Popular, 17 mai.1962, primeira página, nº. 4.342. Arquivo Histórico Estadual. Goiânia.  
524 Edição nº. 4.366, Goiânia. Arquivo Histórico Estadual. Goiânia. 
525 Não se deve perder de vista que o ingresso de Jaime Câmara no PTB provavelmente tenha sido marcado por 
forte coincidência de interesses, mais pessoais que ideológico. Bem relacionado com importantes setores da vida 
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destacado membro do PSD goiano, com divergências na condução do governo do estado, 

deixou a agremiação, ingressando-se no PTB, o que piorou ainda mais a relação com Mauro 

O Popular e a Folha, que ele, Cerne, iria tomar os anunciantes, 

anunciante naquela époc 526 Com 

efeito, toda a oposição ao seu governo e o próprio processo que coincide com sua deposição 

tivera, nesses poderosos veículos de comunicação, bases de apoio das mais influentes 

(JORNAL OPÇÃO, 2011). 

O Jornal Folha de Goiáz, na edição do dia 28 de abril de 1963, expressava o 

repúdio do com a autarquia, no texto intitulado : 

Temos, desde o 1º dia, combatido tenazmente a organização do dispositivo de 
publicidade do governo, que paga, a velas libra, seus inúmeros funcionários para 
quase nada fazerem [...] criando uma casta nos meios profissionais [...] de nababos 
que apoiados pelos seus chefes, procuram ainda por cima, menosprezar as 
dificuldades da iniciativa privada. [...] A organização [do Cerne] destinada a tentar, 
com o dinheiro do povo, esmagar a iniciativa privada, com toda a sua carta de 
privilegiados funcionários, admitidos com ordenados até cincoenta mil cruzeiros 
para trabalharem duas horas por semana, (e que devem perceber, em dia, porque, do 
contrário, cruzam os braços), enquanto centenas de outros obreiros com dezenas de 
anos de serviço prestados ao estado, não ganham nada mais do que o mínimo ( 
página 4).527  
 

O enlace de renovação e possibilidade de alargamento do Cerne sob a 

coordenação e orientação de Fernando Cunha, foi feito com profissionais de fora do seu 

quadro funcional. Por diversas vezes, em reunião com o governador, Fernando Cunha 

expunha a dificuldade da falta de profissionais com perfil adequado para atuar no Cerne, 

particularmente na  

Agência de Propaganda,528 encarregada de planificar e executar toda a publicidade 
do Governo do Estado de Goiás, mediante o repasse das verbas de publicidade das 
secretarias, autarquias, sociedades de economia mista, garantindo autonomia ao 
governo e redução dos custos. Pode-se adotar um sistema de publicidade 
cooperativa, similar da iniciativa privada. O problema é conseguir um profissional 
para gerenciar, considerando que trata de um profissional altamente especializado, e 
exige altos salários, o que não podemos pagar (25.6.1963, p. 36). 
 

Por assim entender, 

                                                                                                                                                         
econômica, política e social do estado, Jaime Câmara demonstrou ter bom trânsito junto ao governo Federal ao 
receber a outorga para canal televisivo e inaugurar a TV Anhanguera em 1963. 
526 Entrevista realizada pela autora em 13.2.2015, na sede da FIEG, Goiânia. 
527 Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Goiânia. 
528 

Governo Mauro Borges. 1964, p. 27. Arquivo Histórico Estadual. 
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contratado Fernando Luiz D. Almada, do Rio de Janeiro,529 disse o superintendente. Da 

mesma forma, Marcelo Guimarães Cupertino, 

organizar o tablóide, em substituição ao oficioso, onde também atuava Dorian Jorge Freire, 

como correspondente em São Paulo. O oficioso deu lugar ao Jornal de Goiás.530 Tais 

contratações foram vistas como necessárias para viabilizar o projeto maurista. 

Por sua vez, a criação do Cerne não foi uma medida que contou com o entusiasmo 

de todos os gestores, provavelmente incomodados não apenas com o protagonismo que o 

órgão poderia assumir, mas também com o controle das verbas de publicidade do governo, 

seu planejamento e execução. Frequentemente o governador intervinha na questão, cobrando 

empenho, na 

[...] colaboração para divulgação de tudo aquilo que vinha sendo feito por órgãos 
privados o que agora será feito pelo Cerne. [...] Todos devem dar a sua ajuda, sua 
crítica, sua observação, pois notei que havia até pouco tempo, muitas restrição à 
atuação do Cerne, mesmo dentro do governo. Quer dizer, ao invés de estimulá-lo e 
de integrá-lo cada vez mais a equipe, havia reação contra ele não sei por que 
(GOIÁS, 8.8.1963, p. 4). 

 

As dificuldades financeiras enfrentadas na execução das ações e das obras 

obrigavam o governo a lançar mão de medidas que causavam constrangimentos, como o 

empréstimo contraído junto ao Ipasgo e a demora na quitação. O presidente do órgão, Jahyr 

Abrão Estrela, assim tratava a questão: etelgo, do Saneamento, 

do Idago, do Cerne e queremos receber, porque esse dinheiro não é evidentemente do estado, 

de benefícios aos segurados do Instituto (GOIÁS, 8.8.1963, p. 18). Para driblar as restrições 

financeiras e manter suas pretensões, Fernando Cunha tentava demover a resistência de alguns 

gestores em relação ao uso da propaganda como ferramenta importante de prestação de contas 

daquilo que estava sendo feito por cada órgão:  

Isso é muito importante, porque, na maioria, homens públicos e mesmo de empresa 
privada, acham que não se deve fazer propaganda. [...] a propaganda é 
absolutamente necessária [...] o Fuad [Rassi] é inimigo da propaganda. Ele acha que 
não se deve fazer propaganda de maneira nenhuma, e o DETELGO é um dos órgãos 
mais fabulosos do governo. [...] Nós temos que mudar essa mentalidade dele, como 
de outros órgãos do governo que assim procedem. (GOIÁS, 25.6.1963, p. 36).   

 

                                                 
529 Recrutado pelo superintendente junto à J. Walter Thompson Company do Rio de Janeiro. A JWT foi a 
primeira agência de publicidade internacional a estabelecer uma filial no Brasil. Foi também a primeira grande 
agência a incorporar a área digital em suas atividades diárias e a implantar o serviço de planejamento de canais 
de mercado (Planejamento de Canais). Desde a sua inauguração, em 1929, a agência tem sido responsável pelo 
atendimento de marcas líderes de mercado. 
530 As informações foram prestadas por Fernando Cunha em seu depoimento ao cel. Avany Arrouxelas 
Medeiros, encarregado do IPM investigando possível subversão no governo estadual, em  8/8/1964.   
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Para divulgar as realizações do governo, o Cerne estipulou a cobrança dos custos 

da produção da publicidade para as autarquias e sociedade de economia mista. Embora a 

Rádio Brasil Central fosse autossustentável, somente o governo centralizado ficava isento do 

pagamento do serviço prestado. Conforme seu superintendente:  

Estabelecemos que toda a linha de jornais falados na Rádio Brasil Central [...] 
fossem custeados pelo governo, porque nele se faria a divulgação completa do 
governo, através de uma redação mais específica e igualmente se faria propaganda 
de todos os órgãos do governo (GOIÁS, 25.6.1963, p. 40-41). 
 

A situação interna acabava por enfraquecer o Cerne. A recusa de alguns gestores 

em apoiar suas iniciativas foi constante. O governador vinha percebendo a ação, mas sem nela 

intervir de maneira efetiva. Por meio da Ordem de Serviço nº 1-A, de 3/1/1964, 

a 

com absoluta exclusividade, impresso nas oficinas especializadas do Cerne os 

serviços prestados pela autarquia se dava sob a alegação do preço, acima do cobrado pela 

iniciativa privada. O governador, sem impor, solicitava: 

os preços dele [Cerne] estão iguais aos da praça [...] se estiver cobrando mais caro [...] não é 

lí  

(GOIÁS, 8.1.1964, p. 36). Outra alegação foi quanto ao prazo de entrega do material gráfico. 

Fernando Cunha argumentava que as mudanças na gráfica passaram a exigir mais dos 

trabalhadores e muitos se mostraram resistentes às mudanças; 

o prazo de entrega 

em dois a três meses porque estão cheios de serviço e tal, quando o serviço pode ser feio no 

ÁS, 8.1.1964, p.37). Desde sua criação, o Cerne expunha a organização 

administrativa do governo desajustada nas suas peças, e, por isso mesmo, incapaz de se 

movimentar convenientemente. Talvez faltassem por parte do governador, outras medidas que 

facilitassem o seu curso e tornassem natural a aceitação da autarquia, ou mesmo uma melhor 

articulação entre secretarias, autarquias e empresas de economia mista. 

 

 

6.5 CERNE: ANTRO DE SUBVERSÃO ?   AS LINHAS TORTAS DO DIÁRIO OFICIAL 

A linha dura viu refletir na ação do Cerne, a propagação subversiva, e tornou-se 

um elemento decisivo para Mauro Borges ser apeado do poder e outros integrantes do 

governo, indiciados, e outros, ainda, processados. Assim, difundiu-se a crença da 

comunização do seu governo. Nessa construção, o Cerne carregava a pecha de propagar a 
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subversão, atribuída com bases nas atividades colocadas em práticas por meio do rádio, do 

jornal e do Instituto de Cultura Popular (ICP).  

No Brasil, o anticomunismo desencadeou uma ofensiva contra o perigo vermelho, 

a ser combatida por diferentes meios, mais, a imprensa. A polarização ideológica entre 

Estados Unidos e URSS, como desdobramento da Guerra Fria, repercutia ao redor do mundo. 

Muitas vezes, nas entrelinhas dos jornais, havia um jogo de palavras construído para formar 

uma opinião contrária a tudo que envolvesse a URSS, expressão do comunismo; assim 

procedendo, fortalecia, indiretamente, o anticomunismo. No sentido contrário, qualquer coisa 

era associada à subversão. Aquela conjuntura foi muito intensa para o jornalismo político, que 

-

vigilante aos acontecimentos, dedicando páginas para retratar a polarização entre as forças 

conservadoras e populares e de esquerda. Não foi diferente com o jornal oficioso e, 

posteriormente, DG: 531  

A linha dura enxergou em suas páginas a pregação subversiva, arquitetada por 

comunistas ocupantes do quadro dirigente do Cerne. O jornal participava ativamente dos 

debates políticos e ideológicos que fervilhavam na conjuntura nacional. Inclusive, 

empenhava-se na construção de determinada representação do momento histórico. Expressão 

disso, a coluna semanal de opinião Carrossel Político, assinada por Dorian Jorge Freire,532 

geralmente publicada na segunda página, com ataques aos militares, ao imperialismo e apoio 

a igreja e suas Encíclicas, às forças nacionalistas, a Brizola. Ele se destacou também pela 

participação no Movimento da Legalidade (1961), no artigo inaugural da coluna em 4 de abril 

de 1963. Na oportunidade, Dorian Jorge Freire ressaltava 

[...] a coragem que ninguém lhe nega, o patriotismo que somente os imbecis 
refutarão, impediu fosse o Brasil levado à tirania, à ditadura de nítida feição 
neofacista, quando transviados quiseram impedir a continuidade democrática 
constitucional do Brasil. [...] É a voz autorizada, uma voz a mais, na defesa do Brasil 
contra os maus brasileiros, na preservação da dignidade e do futuro brasileiro, 
ameaçados pelo gorilismo nativo ou pelo aventureirismo estrangeiro (DIÁRIO 
OFICIAL, 4.4.1963).533 

 

                                                 
531 Chamada do jornal, conforme informou-nos Jávier Godinho, em 10.2.2015, Goiânia. 
532 Vinculado ao Escritório privado de consultoria Express, com sede em São Paulo, contratado pelo governo de 
Goiás por meio de concorrência, para desenvolver os trabalhos de planejamento do Cerne. Posteriormente, 

instalação futura de uma sucursal em São Paulo [...] foi o senhor Dorian Jorge Freire, que é jornalista de grande 

Fernando Cunha ao IPM, ao ser questionado sobre o referido jornalista em 8/8/1964, fls. 46.  
533  
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O artigo expressava as razões do alinhamento da coluna à liderança de Brizola. 

Por sua vez, à direita, os militares detestavam Brizola.534 Ele se encontrava quase sempre em 

meio a agitações, conspirações e pregação subversiva. Como político, notabilizou-se por sua 

pregação nacionalista, pelas reformas de base, contra a espoliação estrangeira, os militares 

entreguistas aliados ao interesses estadunidenses. Seu protagonismo no Movimento da 

Legalidade fez dele uma liderança no campo popular, nacionalista e de esquerda. A pregação 

brizolista de instaurar uma democracia autêntica e nacionalista no Brasil era um afronto aos 

militares. Qualquer gesto ou manifestação de apoio a ele e as suas ideias era visto como um 

ato subversivo.  

No oficioso, inicialmente, o espaço maior era para a notícia, em detrimento da 

opinião. Não havia coluna editorial, o Carrossel Político assumia a função de interpretar a 

realidade, com o intuito de orientar o seu leitor. Algumas vezes a coluna levou a assinatura de 

J. Correia Guimarães e Jávier Godinho. O teor do Carrossel Político era articulado às notícias 

da conjuntura, tendo como pano de fundo a euforia dos feitos maurista. Ao mesmo tempo em 

que se assegurava a publicação da coluna, havia a preocupação em identificar a autoria do 

artigo, provavelmente precavendo-se da polêmica que se formava em torno do assunto. 

Todavia, há forte indício que a coluna jornalística foi utilizada pelo DG para determinar a sua 

posição em face da realidade e mostrar seu pensamento e sua tendência política. 

Assim, o oficioso registrava seu posicionamento  José Porfírio [...] reputa o 

direito à sindicalização como uma das maiores conquistas dos lavradores e trabalhadores 

agrícolas brasileiros 535  e a sua leitura sobre determinado assunto,536 ao longo de sua 

                                                 
534 No início de 1963, lançou a Frente de Mobilização Popular (FMP), reunindo organizações que lutavam pelas 
chamadas reformas de base  agrária, urbana, tributária, administrativa, bancária e educacional. Participavam da 
FMP a União Nacional dos Estudantes (UNE), o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), facções das Ligas 
Camponesas, grupos revolucionários como a Ação Popular (AP) e o Partido Operário Revolucionário-Trotskista 
(POR-T), segmentos de extrema-esquerda do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a Frente Parlamentar 
Nacionalista (FPN). O governador de Pernambuco, Miguel Arraes (1916-2005), integrantes do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) e organizações de sargentos, marinheiros e fuzileiros navais também aderiram ao movimento.  
Disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/nasce-um-lider-das-esquerdas Acesso em: 10 
out. 2014. 
535 
página. 
536 á plenamente unificada e definitivamente colocada em posição de luta: a 
força da direita. [...] é uma força harmônica. [...] Tem os seus líderes, tem sua máquina, tem sua motivação, sabe 
o que quer e principalmente, tem largos financiamentos em cruzeiros e dólares. [...] o objetivo principal da 
direita no Brasil é impedir as reformas de base, a Nação inteira não ignora. [...] a direita não quer qualquer tipo 
de reforma.[...] Para alcançar seus objetivos, está pronta a tudo. Inclusive a levar o Brasil, através de agitações 
sucessivas, de um clima passional que ela aguça, ao golpe de estado, à subversão da ordem democrática, nem 
que para isso possa significar uma revolução sangrenta, separando em inimigos rancorosos e irreconciliáveis 
filhos de uma mesma pátria. A constituição da força de direita explica sobejamente esse pavor as reformas.[...] 
para eles, a situação atual é maravilhosa. O Brasil de hoje é o Brasil ideal. São donos da indústria que auferem 
lucros extraordinários, de comércio que rouba no peso e na medida, de imensos latifúndios improdutivos, quando 
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circulação, fosse na distribuição das páginas, no tamanho da notícia, nas chamadas das 

matérias. Por haver somente o Carrossel Político, não havia menção de outros agentes do 

jornal. O Diretor do DO era Eloysio Rodrigues da Silva537 e o redator chefe, Rafael Moreira.  

Em 1964, o DO retoma o modelo clássico e o Diário de Goiás substitui o 

oficioso,538 circulando diariamente, produzido na Gráfica de Goiás, dirigida por Washington 

Barbosa,539 vendido nas bancas de jornal da capital e de alguns municípios goianos. O DG 

comercializava espaços publicitários, sem medida padrão, e, ao que tudo indica não 

comercializava espaços na primeira página, reservada, não exclusivamente, para notas e 

avisos das autarquias e empresas de economia mista do próprio governo, como Caesgo, Celg, 

Saneamento, Loteria do Estado. Procededendo assim, incentivava o seu leitor a consumir os 

serviços da Tapeçaria Rios, da Pneulândia, os produtos Trivelato (caçambas), da King 

Publicidade, além de outros.   

 Segundo seu redator chefe, Jávier Godinho,540 o DG foi  

Planejado durante mais de ano e circulou [...] sempre com a mesma linha. Se esta 
linha não era de agrado do governador, por que não foi alterada, sendo um jornal um 
veículo público, que circula nas ruas, e não uma repartição fechada onde se poderia 
ocultar alguma coisa dos dirigentes do estado. 
 

Foi justamente o DG um dos que despertaram a ira dos militares responsáveis 

pelo IPM/Cerne. Os depoimentos dos principais gestores do Cerne tiveram início em fins de 

agosto de 1964, porém, conforme abordado no capítulo I, o governador Mauro Borges havia 

instituído a Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos do Estado de Goiás 

(14.4.1964), dentro da Operação Limpeza que os militares deflagraram, logo após o golpe na 

                                                                                                                                                         
não são advogados ou testa-de-ferro de negócios estrangeiros postos a funcionar em território nacional.[...] 
Querem a permanência de uma estrutura agrária semi-feudal porque só assim continuarão a explorar o 
trabalhador rural, a roubá-lo de manhã, de tarde e de noite, a grilar suas terras a expulsar o homem, criatura de 
Deus, para substituí-lo pelo animal.[...] o povo exige reformas para que o Brasil seja economicamente 

Carrossel Político. 16 abr 1963. Acervo do filme 
e Carolina Paraguassú. Goiânia, 2014. 

537 Irmão do Padre Ruy Rodrigues, Secretário da Educação

afirmou que Eloysio não foi considerado culpado e por isso mantido no cargo. Provavelmente, a afirmação foi 
como base nas investigações realizadas pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos, instituída por 
Mauro Borges (14/4/1964). 
538 Em seu depoimento ao IPM, Jávier Godinho afirmou que o DG começou a circular em 28 de fevereiro de 
1964. 
539 ávier Godinho, 2015). Segundo o IPM: 

 
540 Informação prestada por ele ao cel. Danilo Darcy da Cunha Mello encarregado IPM investigando possível 
subversão no governo estadual, em 31 de agosto de 1964, nas dependências do Quartel da Sétima Circunscrição 
de Recrutamento, em Goiânia. O depoimento compreende 9 laudas, folhas 57 a 65, de um livro com outros 28 
depoimentos, totalizando 167 páginas.  Os IPM em Goiás foram mais de um, provavelmente produzindo outros 
cadernos de depoimento. Entretanto o estudo não identificou no livro examinado, sua sequência ou numeração. 
Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. 
Goiânia. 
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perseguição dos opositores do regime. Assim, alguns gestores já haviam sido desligados da 

autarquia, outros após o golpe, demitiram-se da função, como Fernando Cunha, que fora 

acusado de subversão por tal comissão, tendo o caso remetido ao IPM. 

No caso específico do DG, entre notas, notícias, colunas sem assinaturas, e o 

Carrossel Político, tinha sua prática contestada. -comunista, 

caracterizada pelos seus artigos assinados pela , condenando 

por seu poder subversivo, ao selecionar, de maneira tendenciosa, ícias nacionais e 

antipatia aos países da área ocidental. Esse foi o fio condutor utilizado pelos militares ao tratar 

do IPM/Cerne, tomando como base a edição de 31 de março de 1964 daquele jornal, que 

materializava o Cerne, como antro de subversão e de propagação de ideias comunizantes 

(fls.47). 

Os depoimentos ocorriam em clima tenso. As perguntadas, de maneira 

tendenciosa, formuladas afirmativamente pelos encarregados dos IPM em Goiás, coronéis 

Avany Arrouxellas Medeiros e Danilo da Cunha  serviam como pressão psicológica na 

tentativa de arrancar dos depoentes informações sobre atos que lesassem a segurança nacional 

e a ação da esquerda em Goiás, e dentro do Cerne.  

Naquele momento, partidos e movimentos de esquerda foram bastante ativos no 

cenário político no Brasil e em Goiás. Com maior expressão, o PCB, embora na ilegalidade, 

movimentava-se com desenvoltura na sociedade brasileira, atuando junto às organizações 

camponesas; suas propostas, de viés nacional-reformista, exerciam influência na 

intelectualidade no sindicalismo urbano. Para Vinhas (1982), os comunistas almejavam 

juntarem-se ás forças progressistas e à burguesia nacional a fim de promover a revolução 

democrático-burguesa no país.  No meio estudantil, o PCB e a AP disputavam a hegemonia, 

sem desprezar a participação da Polop. 

Em tese, no processo de organização, mobilização de nova célula partidária, 

instruções dos militantes ou mesmo no fortalecimento da existente deslocavam quadros de 

direção intermediários com algum preparo intelectual e político para diversas localidades do 

país  u escolas clandestinas em várias capitais [...] para tal fim [...] davam-se 

lições de orientação política, ética comunista e construção do socialismo com base em 

 teria 

suposto que seria para tal fim a vinda, do Rio de Janeiro de Fernando Almada e de São Paulo 

Dorian Jorge Freire, Marcelo Guimarães Cupertino e Josimar Moreira de Melo, todos 
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abrigados no Cerne. Fernando Cunha usou do critério da competência técnica para justificar a 

presença de Fernando Almada como gestor da Agência de Publicidade junto ao DG, de 

Marcelo Cupertino, na sua estruturação; de Dorian Jorge Freire, como jornalista free lancer e, 

futuramente, encarregado da sucursal do jornal em São Paulo, e Josimar Moreira,541 na 

organização da imprensa do referido jornal. O superintendente confirmou que Marcelo era, 

sim, um homem de esquerda: u 

e do o mesmo já era 

funcionário do Cerne Não o discriminou por sua opção política, pois o que 

interessava era sua experiência profissional junto ao Jornal Ultima Hora e os estágios 

realizados em jornais de formato tablóide, na França e na Inglaterra. Entretanto, como não se 

adaptou a rotina de trabalho, foi, pelo superintendente, demitido.542 

profissão no Cerne sempre demonstrou desinteresse pelo trabalho e pelas notícias oriundas da 

, afirmou Jávier Godinho, e 

revolução [1964] soube através da imprensa e de comentários de amigos que Marcelo 

Cupertino543  

Fernando Cunha buscou escapar da incômoda pergunta, se contra ou a favor da 

legalização do Partido Comunista, recorrendo à Encíclica Pacem in Terris de João XXIII: 

necessidade de convívio entre cristãos e não cristãos

O documento, lançado em 11 de abril de 1963, exerceu grande influência sobre a esquerda 

católica brasileira, estimulada a compor o ambiente de mobilizção da sociedade civil, 

propondo que as reformas fossem em profundidade e não meros retoques, que acontecessem 

no sentido do bem comum, num clima pacífico, democrático e dentro da ordem. No 

entendimento das lideranças católicas, em especial Frei Carlos Josaphat, a articulação dos 

diferentes setores da sociedade cívil em favor das reformas, necessariamente, não implicava 

nenhum compromisso de natureza moral ou religiosa. Ipes, Ibad, e os donos dos jornais o 

                                                 
541 Membro do Conselho Diretor do Brasil, Urgente, desde a fundação do jornal (GAVIÃO, 2007). 
542 Saiu do Cerne, mas continuou atuando junto ao governo estadual, como Relações Públicas da Organização de 

nos Meios Administrativos, instituída por Mauro Borges (14/4/1964), sendo encaminhado ao IPM. Identificado 
como comunista pelo Relatório fina/ IPM apresentado pelo General de Brigada Riograndino Kruel em 12/ 
11/1964, p. 14. 
543 Sua companheira Nicole Perreau, francesa, geóloga, atuava na Comissão Interestadual dos Vales Araguaia e 
Tocantins (CIVAT). Acusada de subversão pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos, instituída 
por Mauro Borges (14.4.1964), seu processo foi remetido para ao IPM.  
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Estado de S. Paulo e Diários Associados posicionavam-se contrários a pregação da Encíclica 

(SILVA, 2010).544  

Ao longo do depoimento, o tom de Fernando Cunha545 foi sempre de responder às 

perguntas tendenciosas do cel. Avany Arrouxellas e de defender a linha adotada no Cerne 

responsabilidade do superintendente, de comum acordo com o senhor governador fls. 45). O 

depoimento não condizia com a afirmação de Mauro Borges: 

Goiás e a Rádio Brasil Central, não estavam diretamente subordinadas ao governador; que 

546 A afirmação 

do governador contradiz não somente Fernando Cunha, mas todos os depoentes vinculados ao 

Cerne, ouvidos no IPM e que afirmaram a anuência de Mauro Borges nas atividades dos 

veículos mencionado. Até pelo perfil centralizador do governador, dificilmente deixaria de 

exercer o controle das atividades, sobretudo, envolvendo a imagem do governo. A 

confrontação de depoimentos inseria 

entrelaçamento de informações no intento de reconstituir os fatos e traçar uma rede de 

 

Em outro momento do depoimento, tentando desconstruir a acusação da autarquia 

evidente que a seleção de notí

frisando que du

existiram não fere artigos assinados, é provável que a responsabilidade caiba a si como 

                                                 
544 SILVA, Wellington Teodoro, Diálogo por cima dos muros. As encíclicas de João XXIII e o desenvolvimento 
católico brasileiro. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano III, n.8, set 2010 ISSN 1983 -
2850. Disponível em: <http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf7/11.pdf> Acesso em: 11 nov.2014 
545O governador Mauro Borges encaminhou no dia 10.09.1964, provavelmente a todos os membros do seu 
governo convocados a depor no IPM, cinco perguntas, facultando o direito de responder, porém advertiu que as 

demais atos, mormente detenções, praticadas pelo IPM em Goiás. E mais: tomar providências, a meu alcance, 
para o sossego dos la
perguntas foram sobre o questionamento feito pelos militares sobre a figura do governador, a natureza das 
perguntas, quantas perguntas a respeito do governador.  
F
incriminação do governador do estado, querendo se descobrir a existência de um clima de agitação e corrupção 
que nunca existiu em Goiás [...] qualificaram de agitação quase tudo aquilo que era feito pelo CERNE, e 
desejavam fixar as responsabilidades, perguntando se a orientação era dada pelo governador [...] respondi que a 

.1964. Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos 
Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC/GO. Goiânia. 
Sobre o assunto, o Jornal Cinco de Março 
do dia 21.9.1964, p. 10. Fundo Mauro Borges  Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central 
(IPEHBC) /PUC/GO. Goiânia. 
546 Informação prestada pelo governador Mauro Borges ao IPM, (fls. 478, 11º vol.) e citado no Relatório final do 
inquérito apresentado pelo General de Brigada Riograndino Kruel em 12/11/1964. Tivemos acesso à cópia do 
documento do acervo do jornalista Jávier Godinho. 
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; na primeira página, em letras 

; outra aberração para Avany Arrouxellas: 

 

Fernando Cunha preocupou-se com a divulgação de notícias sobre a subversão 

nas Forças Armadas, tanto assim que, 

determinou a substituição do redator ávier Godinho, ocorrida em meados do 

mês de abril de 1964. O responsável pelo ato de demissão foi o diretor administrativo 

Adailton Dourado, que posteriormente assumiu a superintendência, com o pedido de 

demissão apresentado por Fernando Cunha por discordar do posicionamento assumido pela 

Secretaria de Segurança Pública sob o comando de Rivadávia Xávier Nunes. Após o golpe, a 

secretaria produziu/entregou a Delegacia de Ordem Pública Social (DOPS) 547 informações548 

sobre pessoas supostamente envolvidas em atos subversivos, atentatórios à segurança 

devassa em sua vida, a fim de apurar os fatos denunciados na ficha feito pela DOPS, cuja 

origem, pela falsidade dos dados apresentados, atribui a sua inimizade pessoal com o sr. 

  A desavença entre ambos foi 

confirmada em depoimento de Jávier Godinho: 

revolução, terem invadido as dependências do Diário de Goiás a fim de deter alguns de seus 

entre o Sr. Rivadávia Xávier Nunes [...] e o jornalista Fernando Cunha [...] o secretário de 

549 O estudo nada 

identificou em relação a produção do fichamento dos comunistas. Tudo indica que foi 

                                                 
547 A questão repercutiu na imprensa. O Jornal Cinco de Março dava como certa a exoneração de Rivadávia 

uns de seus secretários, como o 

do artigo 7º do Ato Institucional [...] após o dia 9 vindouro, o governador deverá anunciar uma reformulação em 
seu quadro de auxiliares diretos, sob a desculpa de que se fará necessária essa modificação, em decorrência das 

Policial Militar em Goiás como o maior dedo duro desta Unidade Federativa, sendo, juntamente com o delegado 

r. Mauro Borges temia se 
, sendo ressaltada, ainda, 

organismo norte-americano, reaparelhando com isso a máquina policial goiana e diminuindo o ímpeto da pecha 
de subversivo a

, 5 abr.1964, p. 6. Arquivo Histórico Estadual. Goiânia. 
548 Já

 
549 Depoimento de Jávier Goginho ao IPM, colhido pelo cel. Danilo Darcy da Cunha Mello, em 31.8.1964. 
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fabricado de maneira aleatória. Qual a base das informações plantadas nas fichas? Será 

possível estabelecer uma ponte entre as informações do inquérito de opinião para construir a 

filosofia do governo e as fichas? 

Após o golpe, o DG continuou circulando,550 voltado para a cobertura da ação 

maurista, sem qualquer menção a questões que pudessem produzir polêmicas. Segundo 

Adailton Dourado,551 logo que assumiu a superintendência, 

referido jornal, entre 26 a 29 de março de 1964, em especial aquelas que levavam os títulos 

; 

e criticando a atitude do marechal Dutra,552 contrário à subversão da ordem que imperava na 

marinha e nas Forças Armadas, com apelo à ordem, disciplina e respeito às Forças Armadas. 

Por conseguinte, as diversas crises que culminaram no Golpe de 1964 chegavam à 

população pela imprensa, que, por vezes, abertamente, pregava a manutenção da ordem, o 

clamor pela intervenção militar, o apoio à sociedade cristã, à propriedade privada, à 

mobilização da sociedade contra a ameaça vermelha e o governo de Jango. O DG ia na 

contramão do discurso golpista, foi a voz que repercutia o outro lado [...] o DG apresentava 

uma certa identidade com a linha noticiosa da Última Hora ,553 jornal getulista, que 

introduziu uma série de técnicas de comunicação de massa até então desconhecidas no Brasil, 

e contrapunha-se ao posicionamento político dos jornais mais conservadores. Criado pelo 

jornalista Samuel Wainer em junho de 1951, e incentivado por Vargas como estratégia para 

promover o seu governo, indicando inclusive a pauta de noticias. Durante o governo Goulart, 

a Última Hora foi aliado do presidente até o fim, apoiando as propostas de reformas de base 

(SIQUEIRA, 2006). 

                                                 
550 Em relação ao encerramento não encontramos informação precisa, somente vestígios de que tenha se dado em 
31 de agosto daquele ano, com base na nota veiculada no Jornal O Popular: ; tratando 

-se ontem com a total desarticulação do órgão 
, cujos principais funcionários foram chamados a depor 

não funcionará  
Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) /PUC-GO. Goiânia. 
551Acumulava a função com a de Interventor da Delegacia Regional do Ministério da Justiça em Goiás, nomeado 
pelo Comando Militar de Brasília. 
552 A pedido do Jornal do Brasil, o Marechal pronunciou acerca dos acontecimentos envolvendo a marinha, 
demonstrando ser favorável à ação militar para preservar o regime. P

. 1964 Disponível em: 
<http://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19640319&printsec=frontpage&hl=pt-BR> 
Acesso em: 29.12.2014. 
553 Idem. 
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Para a imprensa e adversários, o DG também cumpria o papel de promover Mauro 

Borges e calar a oposição: 

próprio governador, tinha por síntese atacar o PTB goiano, inimigo do governo estadual, e 

prestigiar a linha nacional e -chefe, Jávier 

Godinho.554 Em parte, a orientação explicava a bronca de Osíres Teixeira, deputado estadual 

petebista, ameaçando propor uma CPI para investigar se a 

[...] transferência do Diário Oficial para Diário de Goiás se processou 

[...] as máquinas que imprimem o DG foi feita através de um simples decreto [...] 
mas pode ser feito sem prévia anuência da Assembléia Legislativa, a quem cabe 
autorizar ou não [...] a circulação do jornal é, para o Sr. Mauro Borges, mais 
importante que o andamento de todas as obras do Estado. [...] em se tratando do 
Cerne [há] ressentimento que se formou nas relações da Assembleia Legislativa com 
o Cerne, pois este órgão, embora não seja propriedade do executivo, nega-se a dar 
cobertura tanto aos trabalhos da Assembleia como as atividades dos deputados, 
preferindo divulgar apenas o que faz o elenco do secretário do governo. Ressentidos 
não estão apenas os deputados da oposição, nunca poderiam contar com a 
prodigalidade governamental, mas principalmente os deputados do PSD, menos por 
serem do PSD e mais por serem deputados [...] Mauro Borges não gosta de 
deputados [...] vários membros da bancada pessedista tem manifestado claramente 
sua divergência política do governo no setor da divulgação, acusando o governador 
ao mesmo tempo de exclusivismo e prodigalidade na utilização dos fundos públicos 
destinados à divulgação (26.3.1964).555 

 
A atitude do governo, refletida na criação do DG como um dos principais espaços 

de manifestação propagandística, juntamente com a RBC, provocou polêmicas de diferentes 

ordens. O mal-estar causado aos deputados reforçava o papel de relevo ocupado pelos jornais 

na conformação da política em Goiás, sustentando importantes lideranças, mobilizando 

opiniões, ocupando, em suma, espaços que habitualmente seriam dos partidos políticos. Isso 

levou o governador Mauro Borges tratasse da promoção como uma das principais CGP de sua 

ação política. 

Por assim compreender, o impasse se resolveu com algumas mudanças, 

referenciadas provavelmente pelo contexto:  

Por volta de 20 ou 25 de março [1964], no sentido de diminuir o noticiário 
sindicalista e aumentar o noticiário relativo ao interior do estado. [...] tal 
modificação não se prendeu a motivos de ordem ideológica, mas tão somente ao fato 
de o governador, que na certa lia todos os números do DG, haver chegado à 
conclusão que sindicalismo em Goiás era sinônimo de trabalhismo, sendo, pois 
interessante para a situação a divulgação de notas referentes aos municípios, nas 
quais somente apareciam como corretos os administradores do PSD (JAVIER 
GODINHO, 31.8.1964, fls. 62).  

 

                                                 
554 Idem. 
555 O Popular, p. 3, nº. 4.846. Arquivo Histórico Estadual 
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Deve-se lembrar que Mauro Borges já havia se distanciado de Jango desde 1963, 

inclusive com posicionamento hostil a ele, conforme destacou Jacob Gorender em sua obra 

Combate nas Trevas (1987). Não era por mero acaso, portanto, que o governador havia já 

co e patriotismo, para que possamos dar 

nossa contribuição nacional, visando evitar que o Brasil tenha uma comoção que possa 

ÁS, 11.6.1963. p.2).  

A mudança no foco da notícia foi, sim, atravessada pelo componente ideológico. 

A bancada pessedista, em reunião com o governador em junho de 1963, manifestava 

erne -se de pessoas 

 (p.9)

examinará detidamente o aspecto político da diretoria do Cerne, em face das críticas concretas 

 (p.10). Na oportunidade, os deputados reclamavam do boicote do 

superintendente ao não divulgar os feitos e desa

criticando-  (p 10).556 O 

clima de descontentamento entre a bancada pessedista e o governo foi provocado pela conduta 

tanto dos gestores como dos deputados, situação que perseguia Mauro Borges desde o início, 

muito pela falta de clareza por parte dos parlamentares, não fazendo distinção entre o público 

e o privado, ou seja, o poder público sendo exercido e usado como se fosse privado.   

E, não se pode dizer que Mauro Borges, por sua vez, desconhecesse a presença de 

militantes de esquerda dentro do seu governo. Na sua eleição, informalmente foi celebrado 

aliança com o PCB, então era previsível a presença dos comunistas e das forças de esquerda 

no governo. Disse Jávier Godinho: o 

557 A saída foi tentar acomodar conflitos, fechar acordos, integrar os gestores. Prova 

disso foi na criação do Cerne. Aproveitando a ocasião, ele quis construir uma filosofia de 

governo, para fugir de situações embaraçosas que destoassem da orientação política de sua 

gestão. Ele identificava com o reformismo cristão, influenciado pelas encíclicas papais Mater 

et Magistra (Mãe e Mestra) e Pacem in Terris (Paz na Terra), pregando a colaboração das 

classes para uma única causa, o bem comum. Para Mauro Borges, as Encíclicas do Papa João 

XXIII, indicavam o caminho seguro para a solução dos problemas sociais da época, em busca 

de um mundo mais justo. No seu entendimento, a Mater et Magistra expressava o 

compromisso social da Igreja  e, de modo particular, confirmava o direito de propriedade 

                                                 
556Reunião realizada no Palácio das Esmeraldas entre o governador e a bancada pessedista, em 11 junho de 1963. 
Goiânia. 
557 Entrevista, entrevista em 13 fev. 2015. 
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privada, e o engajamento da igreja nas questões relativas à reforma agrária, à sindicalização 

rural e à educação de base no campo. De fato, na prática, o DG, a RBC e o ICP, tinham muito 

da pregação reformista cristã, resultante das articulações construídas com outros veículos de 

comunicação, especialmente o BU. 

A postura reformista que Mauro Borges apregoava, apoiada pelos gestores, 

também significava tentativa de controle de qualquer atitude mais radical; estava sempre de 

olho nos desdobramentos conjunturais

de tudo, de um lado pessoas que se diziam comunistas [...] de outro lado, gente bem de direita, 

(SOUSA, 2010).558 Provavelmente, para o governador, o ideal fosse 

isolar a esquerda radical, desarticular a direita golpista e articular um robusto grupo de apoio 

político de centro. 

Godinho.559 Na busca por garantir seus interesses, Mauro Borges propunha mudanças dentro 

da legalidade e manutenção da ordem. As entrelinhas do DG sinalizavam haver um processo 

de polarização política no país. As Reformas de Base tinham como pano de fundo o embate 

entre as forças de direita e esquerda na disputa pelo poder. Em 31 de março de 1964,560 veio a 

Advertência:561  

A consciência classista e o entendimento dos graves problemas e importantes 
problemas nacionais já não constituem mais segredo para o povo, na sua camada 
mais humilde e, muito menos, um privilégio da elite dirigente do país. Os 
acontecimentos recentes que envolveram a força interior e os mais elevados escalões 
da marinha brasileira são uma séria advertência a juntar-se a outros, fatos de que o 
Brasil atravessa um período delicado de transformação social e política, exigindo de 
nossos líderes maior compreensão e melhor tato na conclusão dos acontecimentos. 
Ninguém pode negar, nos dias presentes, que a bandeira das reformas está nas mãos 
do povo e que esse mesmo povo tem a nítida consciência de suas aspirações e das 
necessidades de novos rumos, políticos e econômicos (p. 48).562   

 
O artigo foi tratado como radical. Mas, note-se, o jornal mantinha a linha 

assumida havia tempo. Assim tratou a Direita:563 

agora. Nem tão bem financiada, nem representada auspiciosamente pelo Ibad, pelo Ipes e 

; 

ou apoiando iniciativa do Centro Popular de Cultura de Goiânia, divulgando a encenação, nos 

bairros da capital, da peça Miséria histórica,564dando ênfase ao trabalho de sindicalização 

                                                 
558 Ex-assessor do governo maurista, Edward Rosa de Sousa. Entrevista, Goiânia, 26 jun.2010.  
559 Idem. 
560Não localizamos o acervo completo do jornal, apenas edições fragmentadas.  As citações aqui transcritas 
constam do Relatório Final/IPM apresentado pelo general Riograndino Kruel. 
561 O artigo sem assinatura circulou no DG e causou  indignação nos militares.   
562 Trecho extraído do DG e lido por Avany Arrouxellas durante o interrogatório de Fernando Cunha ao IPM. 
563 Diário Oficial [oficioso]. Carrossel Político, 6 abr. 1963, nº 9.107.  
564  oficioso, 26 set. 1962. 
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rural empreendido pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social. É importante perceber 

que o DG aglutinava militantes, simpatizantes das forças de esquerda, jovens intelectuais, 

responsáveis pelo caráter progressista dos seus textos. Assim, com as reformas na ordem do 

dia, não poderia deixar de constá-las em sua pauta diária. Aliás, tudo indica que, por trás da 

fachada de informativo, o DG foi também um instrumento de divulgação para a campanha 

ideológica a favor das reformas.  

Por certo, a Advertência demonstrava a preocupação trazida pelo cenário político 

e a capacidade de Jango de levar adiante suas promessas. O artigo pregava a necessidade de 

diálogo com todos os setores da socieda í neles 

os golpistas  no sentido de não subestimarem a força do povo na defesa de uma agenda 

nacional-popular de reformas. A crítica ocorria com base na expectativa de mudança dentro 

do cenário político, com atendimento das demandas sociais. Fazia parte da retórica do DG  

Espelhos dos Acontecimentos  relembrar aos leitores: 

[...] Pode ser que fuzileiros Marinheiros que lutaram heroicamente pela preservação 
dos direitos humanos na Marinha do Brasil acabam presos ou desligados. Em 
compensação, veremos mais desses quadros que estão se tornando comuns em 
muitos lares, embora próp

tombadilho dos navios de guerra aquele zoólogo saiu avisando: cuidado, cuidado! A 
Ciência ensina que os gorilas não sabem nadar (48).  
 

O artigo conspirava a favor dos marinheiros, tratados como vítimas de uma 

atitude essa agravada pela ida de Goulart ao Automóvel Clube ao lado de sargentos, 

visto como um ato subversivo 

associado ao avanço do comunismo, e de quebra da hierarquia militar.  

A imagem deturpada da situação política, 

posição de força maior que a 

base garantiram às notícias do DG a dramaticidade necessária e explorada pelos militares e 

seus aliados civis golpistas para criminalizá-lo, afinal, a efetivação das reformas de base não 

levaria ao socialismo, como apregoado pela campanha anticomunista.  

Nesse sentido, após o golpe ocorreu uma reestruturação do cenário político local, 

com os adversários buscando, de maneira bem articulada, associar Mauro Borges ao 

comunismo e à subversão, a todo custo, juntando fatos para indispô-lo com a linha dura. A 
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edição do DG de 31 de março de 1964565 foi uma grande aliada, muito pelo uso que dela foi 

feito. O governador Mauro Borges, que, dentro do seu governo, tentava equilibrar-se entre a 

esquerda, o centro e a direita, viu sair da sua base munição eficiente para sua derrocada e 

também dos gestores e do próprio projeto do Consórcio de Rádio Difusão, e nele o Instituto 

de Cultura Popular.  

 

 

6.5.1 Instituto de Cultura Popular: subversivo e pernicioso 

As práticas desenvolvidas pelo Instituto de Cultura Popular foram taxadas pela 

linha dura de subversivas e perniciosas  por Mauro Borges, com finalidade de 

estabelecer contato direto com a massa popular, politizando-a e doutrinando- .566 Por sua vez 

o superintendente do Cerne, Fernando Cunha, public 

relations com o povo  (GOIÁS, 25.6.1963, p. 31). Nessa assertiva, o instituto inseria no 

processo de mobilização social assumido por Mauro Borges, no sentido de aproximar 

governo-povo. Assim como incentivou a organização dos trabalhadores rurais por meio da 

sindicalização, e seus encontros apoiavam iniciativas promovidas pelas entidades estudantis e 

pelo CPC.  

Indicado por Mauro Borges em 1963  

elemento ,567 o estudante de engenharia Uassy Gomes da Silva, militante da 

JUC,568 estruturou o ICP, sendo seu primeiro diretor. As práticas desenvolvidas pelo Instituto 

tinham por 

latentes e bloqueadas; elaborar a cultura popular que, nascida do povo, proporcione sua 

569 Ele postulava a emergência de uma cultura autêntica, buscando ao mesmo 

                                                 
565 Na edição, circulou na primeira pá
comentário: 

 
566 Conforme afirmado pelo capitão Aníbal de Carvalho Coutinho (fls. 190, 10º vol.). O mesmo consta no 
relatório final/IPM, apresentado pelo general Riograndino Kruel, em 12/11/1964. A autora teve acesso a cópia 
do documento pertencente ao acervo do jornalista Jávier Godinho. O relatório foi destacado por Eurico Barbosa: 

. O subversivo Instituto de Cultura Popular. Jornal Diário da 
Manhã, 15out. 2010. 
567

Medeiros, encarregado do IPM (fls. 156). O fato curioso na recomendação é que toda contratação dependia da 
aprovação do governador  ver capítulo IV , possivelmente apreciada pelo Serviço de Informações, 
Reclamações e Sindicâncias (SIRES), instituído por Mauro Borges em 1962. 
568 No depoimento prestado ao IPM, Mauro Borges (fls. 485, 11º vol.) afirmou que Uassy não foi considerado 
culpado e por isso mantido no cargo. Provavelmente, a afirmação foi como base nas investigações realizadas 
pela Comissão de Sindicância nos Meios Administrativos, instituída por Mauro Borges (14.4.1964). 
569 Entrevista de Uassy Gomes da Silva ao Diário Oficial. 

Primeira página, 6 abr. 1963, nº 9.107. 
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tempo valorizar suas raízes e levá-lo a uma consciência política e crítica dos problemas 

nacionais e goianos e daqueles mais próximos do seu cotidiano. Na fala, a distância que os 

separava demonstrava a superioridade intelectual e a legitimação de uma vanguarda 

comprometida com a ação do povo. 

Nessa perspectiva, por meio de uma ampla gama de atividades envolvendo as 

CGP  eventos culturais, cursos, seminários, estudos e pesquisas  a fim de estreitar a 

vinculação do governo do estado de Goiás com o povo, afirmava Uassy Gomes 

, e

pregavam  (p. 156). A fala, influenciada por 

um conjunto de ideias em vigor no período que circunscrevia o campo religioso, sobretudo o 

católico, em síntese, acifismo do povo, esvaziando o potencial rebelde que o 

, Í, 1981, p. 78). Vê-se que propunha 

nos fosse perceber como 

conservador algo que, à primeira vista, nos parecera libertário e vice- 2). Pode-se 

dizer que o interesse era pela conscientização das massas populares no sentido de chamá-las 

a protagonizar as mudanças sem radicalismo nem ruptura.  

Em suma, naquele contexto de intensa agitação, surgiram organizações e grupos 

dissidentes de partidos que imputava um caráter fragmentado à esquerda, cada um com suas 

singularidades e visões distintas de seus projetos revolucionários, surgindo disputas políticas 

combinadas a uma igualmente intensa militância, que de alguma maneira repercutia no 

trabalho do IPC. Basta acompanhar o depoimento do Uassy Gomes, denunciando represálias; 

. Denunciou, inclusive um suposto complô armado por parte de 

. Eles diziam  

[...] que formariam uma comissão que se deslocaria até Brasília e se entenderia com 
o ministro Júlio Forquim Sambaqui [ocupava interinamente o cargo de ministro da 
Educação e Cultura, substituindo Paulo de Tarso Santos] a fim de suspender os 
trabalhos de alfabetização em Goiás, já que eles, comunistas, estavam sendo 
discriminados pelos cristãos (p. 157). 

 
Independentemente da veracidade ou não das alegações, é preciso observar que 

concorrência, admiração, inveja, medo, respeito e desrespeito, reconhecimento e 
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Fonte de inspiração para o ICP, o Centro Popular de Cultura (CPC),570 organizado 

em 1961, no Rio de Janeiro (Guanabara), por um grupo571 de intelectuais de esquerda  PCB, 

igreja católica progressista, ISEB  em articulação com a União Nacional dos Estudantes 

(UNE), e pessoas interessadas, detentoras de um projeto intelectual comum, criou e divulgou 

uma arte popular revolucionária, em confronto com as expressões artísticas até então vigentes.  

Além de popular e revolucionária, a arte deveria tratar das questões pertinentes ao povo. O 

CPC atuava junto à intelectualidade jovem nas várias manifestações artísticas, cinema, 

literatura, mas, o destaque foi o teatro, engajado e popular, importante veículo político tanto 

para a mobilização como a conscientização. Núcleos de cultura popular foram construídos 

visando a interação com o povo, seus conhecimentos práticos, suas experiências com as 

conquistas culturais no campo popular. Assim, colocando-se 

61). Todavia,  

[...] ao reivindicar para o intelectual um lugar ao lado do povo, não apenas se faz 
paternalista, mas termina por escamotear as diferenças de classes, homogeneizando 
conceitualmente uma multiplicidade de contradições e interesses. A necessidade de 
um laborioso esforço de adestramento à sintaxe das massas deixa patentes as 
diferenças de classe e de linguagem que separam intelectual e povo (HOLANDA, 
1992, p. 19). 
 

Em outra direção, um dos ideólogos572 do CPC assumia que   

A participação popular era o objetivo, a finalidade, a razão de ser do CPC. 
Evidentemente, nós levávamos ao público determinadas idéias e  informações. Se 
isso é ser paternalista, então todos os autores que li e que  abriram a minha cabeça 
também foram paternalistas comigo e eu muito lhes  agradeço (MARTINS apud 
RAMOS, 2006, p. 12,). 

 
A possibilidade de articular a arte às questões políticas cotidianas foi vista como 

oportunidade de fortalecer a cultura popular em suas diferentes expressões e como estratégia 

de politização do povo acerca dos problemas que o afligia. Havia o entendimento de que a 

arte não alteraria diretamente a realidade, mas poderia informar, esclarecer, levar a uma 

tomada de consciência na perspectiva de uma ação transformadora. Na disseminação das 

ideias e propostas do CPC, a estratégia levado a cabo foi a criação da UNE Volante, para 

                                                 
570 Após o golpe, nos primeiros dias de abril, a sede da UNE foi incendiada e os CPC espalhados pelo país foram 
fechados. 
571 O núcleo formador do Centro foi constituído por Odulvado Viana Filho, pelo cineasta Leon Hirszman e pelo 
sociólogo Carlos Estevam Martins (RAMOS, 2006). 
572 Carlos Estevam Martins (1934-2009) afirmou: "Nós achávamos que era nosso dever retransmitir o que a 
gente sabia". Formado em filosofia, ele era o único do núcleo do CPC que não era artista; era o pensador, e 
percebeu que estavam ali não para fazer arte, mas educação, área a que se dedicou após o golpe militar dissolver 
as pretensões de sua geração - 

Jornal Folha de S. Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1410200913.htm> 
Acesso em: 14 de z. 2014 
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divulgar o movimento, impulsionando a formação de centros populares de cultura junto às 

entidades estudantis estaduais. Almejando funcionar como uma entidade de massas, o CPC 

tinha todo o interesse em se instalar junto às associações universitárias, camponesas e 

operárias. O trabalho desenvolvido pelo CPC contribuiu no surgimento de projetos de arte e 

de educação em defesa de uma cultura nacional e popular573(BERLINCK, 2013).574 Outra 

forma de inserção se deu na esfera da educação popular, por meio da alfabetização de jovens e 

adultos. 

A Educação Popular no Brasil, nos anos 1960 foi uma experiência rica e intensa, 

assim como em Goiás, destacando-se as ações implementadas pelo ICP, CPC/GO e 

Movimento de Educação de Base em Goiás (MEB-GO), oferecendo no período de 1961 a 

1964, contribuições significativas na educação de adultos (EDA), tanto no trabalho de 

conscientização como de alfabetização. O trabalho recebeu grande influência do Movimento 

de Cultura Popular (MCP), com destaque para Paulo Freire na alfabetização de adultos. A 

aproximação ocorreu com a participação de Elizabeth Hermano, Maria Isabel Freire, Jerusa 

Franco de Oliveira, Carlos Fernando Magalhães e Joaquim Neto do Prado  todos militantes 

da Juventude Universitária Católica (JUC), posteriormente aproveitados como funcionários 

do ICP  no Curso de Método áudio-visual de alfabetização, custeado pelo governo goiano, 

que destinou avião CESSNA para transportar a equipe a Recife, local do evento, em 22 de 

abril de 1963. O curso teve duração de 15 dias, com o próprio Paulo Freire, e atividades de 

campo junto aos círculos de cultura.575 De posse desse conhecimento, a intenção do ICP era 

instalar em Goiânia o Curso de Formação de Alfabetizadores, destinado a estudantes 

secundários e universitários e todos aqueles interessados em participar do processo de 

alfabetização de adultos, conforme noticiou o DO oficioso.576 

A experiência bem-sucedida de alfabetização de adultos se espalhou pelo país, 

levando o MEC a adotar o Plano Nacional de Alfabetização (PNA), que previa a 

disseminação de programas de alfabetização por esse Ministério, mediante apoio às ações dos 

movimentos de alfabetização e cultura popular, com destinação de verbas oficiais para seu 

                                                 
573 KORNIS, Mônica Almeida. Centro de Cultura Popular Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Centro_Popular_de_Cultura>. 
Acesso em: 13 dez.2014 
574 BERLINCK, Manoel. CPC-UNE. Coleção Krisis. São Paulo: Ed. Papirus,2013. Disponível em: 
https://culturaemarxismo.files.wordpress.com/2012/03/cpc-livro_.pdf. Acesso em: 17 dez.2014. 
575 Espaço educativo onde transitam diferentes subjetividades e convivem diferentes saberes. LOUREIRO, 
Carlos Frederico B., FRANCO, Jussara Botelho. Aspectos teóricos e metodológicos do Círculo de Cultura: como 
possibilidade pedagógica em educação ambiental. Revista de Educação Ambiental. Vol. 17(1), 2012, p. 11 a 27. 
Disponível em:< http://www.seer.furg.br/ambeduc/article/view/2422/1666>. Acesso em: 17 dez.2014
576 . 23 abr. 1963,  nº. 9.116. p. 2. 
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financiamento. Em Goiás, como parte preparatória para implantação do PNA, técnicos do ICP 

e do CPC, com apoio da Campanha Estudantil de Alfabetização de Goiás, em julho e agosto 

de 1963, desenvolveu pesquisa em todos os bairros e vilas 

577 buscando conhecer, 

especificamente, o número e a localização dos analfabetos, seu grau de interesse em 

alfabetizar-se, lazer, profissão, religião e grau de politização, o universo vocabular, 

vocabulário mais usual e significativo, no sentido de compor as turmas de alfabetização 

(RODRIGUES, 2011, p. 486). O resultado da pesquisa registrou alto índice de analfabetos   

56%  dos quais 79% demonstraram interesse em alfabetizar-se, motivando o ICP e CPC para 

a instalação de 20 Círculos de Cultura,578 inicialmente, na capital e em Anápolis. A 

preparação do PNA em Goiás envolveu estudantes, sindicatos, educadores, profissionais 

liberais e representantes dos movimentos de educação e cultura. Anteriormente, o ICP já 

havia promovido cursos de alfabetização de adultos, com apoio dos padres jesuítas da 

Universidade Católica de Goiás, realizando também na Igreja Nossa Senhora das Graças na 

Vila Operária, e na Faculdade de Filosofia daquela universidade. 

Num esforço coletivo, pautado nos princípios da Educação Popular, produziu-se o 

Livro de Leitura para Adultos, de autoria de Alda Maria Borges e Maria José Jaime.579 

Iniciativa foi do Centro Popular de Cultura de Goiás (CPC-GO) sob orientação técnica do 

Movimento de Cultura Popular do Recife, com apoio do ICP/CERNE, Reitoria/UFG, diretoria 

e funcionários da Imprensa Universitária/UFG, DCE/UFG, Secretaria de Educação e Cultura 

de Goiás.  Durante seu depoimento ao IPM, Maria José580 frisou que o referido livro tinha 

inerentes pelo fato de ser pesso à provocação do cel. Danilo de Sá, que 

o tratou de -se que 

para atacar o inimigo, o regime lançava mão de fatos corriqueiros ou generalizados, com 

finalidade de denunciar o que ele qualificava de subversivo.  

                                                 
577 Resultados: 56 % de maiores de 14 anos são analfabetos, destes 79% se manifestam interessados em 
alfabetizar-se; 45% são operários, 26% dedicam-se a pequenas transações comerciais e 21% são lavradores. 
Mensagem à Assembleia Legislativa, Governo Mauro Borges. 1964, p. 28. Arquivo Histórico Estadual. Goiânia. 
578 
página. Arquivo Histórico Estadual. Goiânia. 
579 Com o Golpe de 1964, o livro foi jogado no Rio Meia Ponte e suas autoras interrogadas, perseguidas e 
exiladas do país (RODRIGUES, 2011). 
580 Depoimento prestado em 7/9/ 1964, no quartel da 7ª Circunscrição de Recrutamento. Goiânia. 
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Ao mesmo tempo, outras publicações de responsabilidade do ICP foram 

questionadas pelos militares durante o depoimento de Uassy Gomes:581 

 o folheto Brasil Terra de Santa Cruz, 

destinado à festa cívica religiosa em comemoração ao Sete de Setembro.  

O Instituto não sobreviveu aos ditames da linha dura. Seu fechamento se deu logo 

após o Golpe de 64. Não é nossa proposta avaliar o trabalho desenvolvido pelo ICP e seu 

impacto na mobilização social, mas resgatar sua ação e a forma como foi apreendido pelos 

militares. Em seu curto período de existência, entre 1963 a 1964, no contexto da agitação, a 

atuação do ICP ligava-se à tarefa de educação e conscientização popular, objetivando elevar o 

nível intelectual das massas populares. Para isso, utilizou a arte e a educação como meio de 

alcançar o povo. Assim, além da alfabetização, tratou o ICP de produzir peças 

teatrais ,582 como a montagem do Mutirão do Novo Sol, adaptação da obra de Augusto 

Boal,583 retratando a luta camponesa. O relatório apresentando por Riograndino Kruel584 

(tratado no I capítulo) embasava suas acusações em depoimentos de militares do exército a 

serviço do 10° BC, gestores do Cerne e funcionários do ICP. Em relação a Mutirão do Novo 

Sol, como não poderia ser diferente, foi taxada de subversiva pelo linha dura capitão Aníbal 

de Carvalho Coutinho, por pregar a luta de classes, ridicularizava-se o Poder Judiciário, o 

Exército, o propri

 aumentando a ojeriza do capitão, que 

peça apresentada pelo ICP, do Cerne

Coutinho tiveram como base a edição do Diário Oficial/oficioso de 30 de outubro de 1963. 

A peça foi encenada durante I Encontro Camponês-Operário-Estudantil  a 

palavra de ordem, Reforma Agrária radical! ,585 nas dependências do Instituto de Educação 

de Goiás (Setor Leste Universitário, Goiânia), de 24 - 27 de outubro de 1963, para um público 

                                                 
581 Em 23/8/1964, p. 156 a 167. 
582 Mensagem à Assembleia Legislativa, Governo Mauro Borges. 1964. Arquivo Histórico Estadual. Goiânia.
583 A proposta veio do núcleo artístico do Teatro de Arena (São Paulo): Oduvaldo Vianna Filho, Gianfrancesco 
Guarnieri e Augusto Boal  de criar um teatro voltado para as classes populares, com o objetivo de promover a 
reflexão sobre a realidade social existente, buscando os meios para transformá-la.  
584 Conforme relatório final do IPM, apresentado em 12/11/1964. Tivemos acesso a cópia do documento, 
pertencente ao acervo do Jornalista Jávier Godinho. O relatório foi destacado por Eurico Barbosa:  
porque foi deposto Mauro Borges (XXV) O subversivo Instituto de Cultura Popular). Jornal Diário da Manhã,  
15out 2010. 
585 Comissão organizadora: Pe. Ribeiro dos Santos, Khalil Dib, Sebastião Gabriel Bailão, José Porfírio de Souza, 
Maria Aparecida Siqueira, Jerúsia Franco de Oliveira e Carlos Alberto Santa Cruz Serra Dourada, Presidente da 
União Goiana dos Estudantes Secundaristas (UGES). Jornal Terra Livre (suplemento especial)  A terra para os 

 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=814261&pasta=ano%20196&pesq=I%20Encontro%20Ca
mpon%C3%AAs-Oper%C3%A1rio-Estudantil,%20mauro%20borges > Acesso em: 13.10.2014 
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estimado em 1.500 delegados, presentes diversas autoridades: João Pinheiro Neto (presidente 

da Supra, no ato representando o presidente da República); Mauro Borges; Jaime Câmara 

(delegado da Supra em Goiás); Colemar Natal e Silva (Reitor da UFG); Nestor Veras (vice-

presidente da União dos Lavradores Agrícolas do Brasil-ULTAB); deputados federais da 

Frente Parlamentar Nacionalista Neiva Moreira e Marco Antonio Coelho; deputados 

estaduais: José Porfírio, Almerinda Arantes (PTB), Eurico Barbosa (UDN); Geraldo Tibúrcio 

(o mais votado de Anápolis: 

Nossa Senhora das Graças, Vila Operária); Tereza Figueiredo (AP  rganização da ala 

progressista do clero ), e vários outros. De fato, o teatro propunha discutir a realidade 

brasileira, suscitando inúmeras questões em suas peças. O trabalhador era o personagem 

principal, vendo encenada sua vida, sua história. O teatro engajado buscava conscientizar e 

levar a arte para aqueles que a ela não tinham acesso. Assim como Mutirão do Novo Sol, 

outras iniciativas do ICP alimentavam a ofensiva dos militares contra o governo Mauro 

Borges: 

várias testemunhas [...] facilmente se conclui que os vários órgãos do Cerne eram 

 (fls. 660).586 

Não foi bem assim. Nada foi radical nem revolucionário. Contudo, não deixar de 

reconhecer certa rebeldia na realização das atividades cotidianas por parte dos trabalhadores, 

dos estudantes, que conseguiam driblar os limites institucionais, incorporando de diversas 

formas suas ideias, suas orientações políticas. As atividades refletiram aquilo que 

acreditavam, o esforço no qual acreditava estar ao lado do povo, numa ação comprometida 

com o debate dos problemas reais da gente goiana essem em 

a equipe envolvida no trabalho, ao registrar a vida do povo, sua luta, sua cultura, 

aproximavam-se do que supunham ser o interesse do povo; e seria o ponto de partida e o de 

ponto de chegada das ações desenvolvidas. O caráter engajado expressava o combate à 

opressão, o combate à exploração. 

 

 

 

 

 

                                                 
586 Conforme Relatório final do IPM, apresentado em 12/11/1964 pelo General Riograndino Kruel. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao assumir a condução do I Plano de Desenvolvimento Econômico  Plano MB, 

Mauro Borges atendia aos interesses corporativistas ligados às classes produtoras interessadas 

na modernização das estruturas produtivas, sinalizados ainda em 1955. Com efeito, 

impulsionado pelo panorama nacional, Mauro Borges propôs uma agenda política de 

crescimento econômico estadual, para adequar Goiás ao padrão desenvolvimentista, traduzido 

nos investimentos em CGP com alargamento da infraestrutura, escolas, instituições penais, 

casas de detenção, hospitais, unidades de saúde, serviços básicos de saneamento e de infra-

estrutura urbana, tais como água e esgoto, energia elétrica, estradas, rodovias, pontes, 

telefonia articulados a uma máquina pública eficiente e moderna, capaz de preparar o estado 

para o desenvolvimento capitalista.  

Embora caracterizado por grande expectativa política, o Plano MB não produziu 

os efeitos esperados, entretanto, as proposições formuladas para as CGP levaram novos 

contornos urbanos para o interior, assim como para a capital, reforçando a importância da 

infraestrutura: sistema de água e esgoto, energia, pontes municipais, aeroportos, fomento 

, em busca de dar 

sustentação ao arranque do capital, tendo como horizonte a política desenvolvimentista. Para 

uma atuação mais precisa da máquina administrativa, inclusive consumindo parcela 

significativa dos recursos financeiros, foi executado a reforma administrativa, cujo fio 

condutor, centralização normativa e descentralização operacional, com a criação de 

secretarias, autarquias e empresas de economia mista, algumas com longevo funcionamento, 

como Metago, Idago, Osego, Dergo, Crisa, Cerne, ou, ainda, em pleno exercício, como a 

Iquego; e ligada à administração direta, a Secretaria de Planejamento. Após 50 anos ainda são 

frequentes as referências ao governo Mauro Borges e à experiência de planejamento colocada 

em prática, moldada dentro da perspectiva integradora do desenvolvimento econômico, uma 

concepção que dominou as décadas de 1950 e 1960.  

Ao longo desta tese apontamos possíveis entraves que, tenham contribuído para 

solapar a gestão maurista, caracterizados pela coexistência de procedimentos racionais com 

formas tradicionais. Embora com distintas visões de mundo, os gestores compartilhavam da 

ideia de que a intervenção do estado para atingir os objetivos do Plano MB era fundamental. 

Porém, faltou a eles uma compreensão ampliada e geral da máquina administrativa, com o 

objetivo de se obter dela melhores recursos materiais e humanos, além de cumprir com a 
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reestruturação e reorganização interna das secretarias, autarquias e empresas de economias 

mistas.  

À medida que as reformas foram sendo implementadas, a concepção inicial foi-se 

alterando em face da deficiência de recursos financeiros e humanos, do jogo de poder e dos 

constrangimentos institucionais (resistência a mudanças, distribuição desigual de poder, 

diferença nas concepções de práticas), exigindo equilíbrio entre os interesses da política 

tradicional e as aspirações da técnica e da racionalidade, criando-se duas ordens distintas: uma 

legal e outra funcional. É da convivência entre princípios de gestão aparentemente 

antagônicos que se formaram as bases da gestão maurista se caracteriza pela convivência do 

clientelismo, da universalidade de procedimentos, do corporativismo. Desse modo, 

negociava-se com as exigências das forças políticas ligadas ao governador, instituindo-se um 

formalismo nos procedimentos e uma divergência entre as normas prescritas e a prática 

efetivada, em especial, pelo próprio governador. Afinal, diante das pressões e dos acordos, 

via-se obrigado a negociar permanentemente com diferentes forças, principalmente as 

pessedistas, afinal, naquela conjuntura, nenhum outro partido se beneficiava tanto da prática 

de converter apoio político em privilégios provenientes do poder público, como o PSD. 

Assim, Mauro Borges tentou, pela mobilização social, apoio para levar adiante as reformas, 

que não atingiram a estrutura de propriedade. 

Sem fugir à ordem legal, foi fundamental a ação da Secretaria de Planejamento, 

que buscou estruturar um quadro técnico para atender às necessidades do Plano MB, e do seu 

gestor, engenheiro Irineu Borges do Nascimento, no sentido de garantir meios para que as 

metas fossem cumpridas, tomando uma dimensão mais técnica, em que os problemas eram 

avaliados dentro de parâmetros racionais, mas, de certa forma, deixando margem de 

negociação para o governador.  

Como gestor, Irineu assumiu a gerência técnica de toda a máquina administrativa, 

organizou, definiu os investimentos públicos, do ponto de vista técnico, promoveu contatos, 

acordos e negociações cabíveis no sentido de criar meios para o arranque do capitalismo em 

Goiás, sem, no entanto, dirimir o poder de Mauro Borges. Aliás, uma característica 

identificada na gestão foi a centralização das decisões no chefe do Poder Executivo, 

creditando certo grau de personalismo ao governador, uma vez que a palavra final era sempre 

a dele. 

O esforço em guiar-se por procedimentos racionais pode ser entendido pela 

presença de militares, vinculados à elite do Exército, ocupando postos-chaves na gestão 
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maurista. Por essa via, vejo a presença do cel. Petrônio Maia à frente do Idago, conduzindo as 

diretrizes para o desenvolvimento agrário propostas pelo ETPAR. Como gestor, organizou, 

ensinou, controlou todas as medidas necessárias à modernização do campo e controle da 

ordem. Se, na condição de líder político, Mauro Borges adotou um discurso contra a política 

tradicional e em favor do desenvolvimento, do nacionalismo, do progresso e da 

modernização, na prática, mostrou-se à vontade ao usar da força e da repressão contra o 

movimento camponês na luta por um pedaço de terra, dando mostras de que o moderno não 

estava dissociado do atraso.  

A participação do ETPAR se insere nas articulações promovidas pelo governo 

Mauro Borges, para atingir seus propósitos; serviu-se do apoio dos escritórios 

tecnoempresariais, prática utilizada por governos estaduais naquela conjuntura. Assim, 

ganhava centralidade a figura do gestor/tecnocrata vinculado a esses escritórios, que se 

encarregaram de produzir estudos, planos de ação para autarquias, projetos de implantação de 

políticas estatais planejadas, regimentos de reformulação do aparelho estatal e criação de 

novas agências estatais, com base nos problemas identificados. Tentavam estabelecer 

parâmetros de racionalidade desde o momento da elaboração do plano até o momento de 

execução dos projetos pelos órgãos estatais voltados para o atendimento das CGP. Os 

gestores/tecnocratas se mostraram interlocutores privilegiados ao incorporar suas visões de 

mundo à organização e implementação de políticas estatais planejadas em Goiás, com acesso 

facilitado aos canais decisórios. No caso do Idago, as diretrizes espelhavam princípios 

político-ideológicos do Ipes, provavelmente vinculando a experiência de Goiás a um plano 

maior.  A experiência goiana foi recomendada pelo Ministro do Planejamento e Coordenação 

Econômica (1964-1967) Roberto Campos como modelo de reforma agrária para o país. Com 

a ascensão de Castelo Branco, Paulo de Assis Ribeiro foi o indicado para conduzir o Instituto 

Brasileiro de Terras (IBRA). 

Outra iniciativa fundamental do governo Mauro Borges em relação as CGP foi a 

criação do Cerne com apoio de trabalho técnico no sentido de massificar a informação e 

mobilizar a opinião pública na legitimação do governo. O Cerne foi eficiente, propiciando 

saldos positivos ao governo e à imagem de Mauro Borges como governante realizador e 

moderno. No imaginário goiano, é marcante a ideia da iniciativa pessoal de Mauro Borges na 

elaboração do Plano MB e na política estatal colocada em marcha.  

É preciso notar que o governo Mauro Borges, no plano institucional, tentou 

estabelecer uma boa relação com a oposição, como revela a composição do seu governo, que 
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contou com a participação de Ary Demósthenes, ex-udenista.  Não surtiu, porém, o efeito 

desejado. Enfrentou oposição e constantes críticas dos principais jornais  O Popular e a 

Folha de Goiáz. A atitude do governo refletiu-se na criação do Diário de Goiás, como 

principal espaço de manifestação. Coincidentemente, o Cerne foi usado pela linha dura ao 

acusá-lo de abrigar comunistas e promover subversão por meio das suas ações. Alvo de IPM, 

que tratou de conhecer os meios pelos quais as ideias subversivas estavam sendo 

disseminadas, no intuito de neutralizá-las. O que se viu em suas páginas, programas 

radiofônicos, atividades culturais e de alfabetização foram manifestações de apoio às reformas 

de base, à ampliação das liberdades democráticas e melhoria das condições de vida da 

população. Ao que parece, sem confrontar o governador, uma vez que vinham sendo 

divulgadas normalmente. Talvez, para ele, não houvesse contradição. Como gestor, sua 

intenção era garantir êxito para seu governo, amplificar seus feitos, mobilizar a opinião 

pública a seu favor. Assim, por meio das ações do Diário de Goiás, da Rádio Brasil Central, 

do Instituto de Cultura Popular, buscava aquilo que estava a seu alcance, para responder às 

necessidades daquela conjuntura.  

O viés reformista certamente não dá conta das complexidades das questões que 

envolveram o governo Mauro Borges. Entretanto, há em todo o Plano MB uma necessidade 

de conciliar os interesses das classes produtoras e o bem-estar social. O que de certa forma 

espelhava os compromissos assumidos pelo governador com forças distintas, e a necessidade 

de compensar o discurso populista, que tão bem fez uso os pessedistas. 
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CINCO DE MARÇO, Goiânia. 5 out. 1964. 

CINCO DE MARÇO 5 abr. 1964. 

CINCO DE MARÇO. Goiânia, 16 jul.1962. 

DIÁRIO DO OESTE, Goiânia. 5 out. 1962. 
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 9.107, 6 
abr. 1963. 
 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGGO). 
 
FOLHA DE GOIÁZ, Goiânia, 13.5.1964. 

FOLHA DE GOIÁZ, Goiânia, 28. Abr. 1963.  

FOLHA DE GOIÁZ, Goiânia, 11 ago. 1961.  

 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás  
 

Resolução nº. 464, de 27/8/1964. Denegação de contrato de trabalho de José Nicanor da Silva 
Barbosa, por ferir a Lei 5000/63. Goiânia. 

Resolução nº 467, 31/8/1964. Denegação de contrato de Maria de Jesus, por ferir a Lei 
5000/63. Goiânia, 31 ago. 1964 
 

 encaminhado pela Secretaria de Administração ao Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás para apreciação de sua legalidade e consequentemente registro. 
Livro de registro dos atos de 1962.  
 
Processo nº 2-02863/63, Resolução 1318, julgamento da despesa de contratação do escritório 
Técnico Paulo de Assis Ribeiro (ETPAR), 26/6/1963. 
Processo nº 101131/62, Resolução de nº 160, julgamento da despesa de contratação do Grupo 
Brasileiro de Organização e Métodos (ORGANOBRAS), 5/4/1962. 
 
Processo nº 107492/62, Resolução 1304, julgamento da despesa de contratação da Sociedade 
Brasileira de Serviços Técnicos e Econômicos LTDA (BRASTEC), 28/11/1962. 
Processo nº 2-6195/62, Resolução 1318, julgamento da despesa de contratação da Sociedade 
Brasileira de Serviços Técnicos e Econômicos LTDA (BRASTEC), 29/11/1962. 
 

Assembleia Legislativa 

Lei nº. 5.167, 11/8/1964. 
Lei 5.000, 14/11/1963. 
Lei 3.595, 3/10/1961 

Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Diário do Congresso Nacional  Seção I, 28setembro/1971  p. 29. Ano XXXIV  
suplemento ao nº 121. Capital Federal. Câmara dos Deputados  Projeto Resolução nº 85 de 
1979. (Resolução 23/76  prazo 25/11/76 a 30/9/77). 
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Supervisão de Regularização Fundiária/Secretaria da Agricultura de Goiás. 

Relação das terras tituladas pelo governo de Goiás, município de Crixás, período de 1954 a 
1962. 

Agência Goiana de Comunicação (AGECOM) 

Diário Oficial (Goiás) 17 jul.1964. 

FREIRE. Dorian Jorge. Direita . Diário Oficial (Goiás), Carrossel Político, 16 abr. 1963. 
Diário Oficial (Goiás) 4 abr. 1963.  

Diário Oficial de Goiás. 29 mar. 1963. 

Diário Oficial (Goiás), 27 ago 1961. 

Diário Oficial (Goiás), 29 jun. 1961. 

 
Arquivo da Polícia Política de Minas Gerais587 
 
Pasta: nº 3936 
Nº Documento: 8 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: relatório policial, atestados, documento processual, correspondências policiais e 
lista de nomes sob suspeita de envolvimento com o comunismo 
 
Pasta: nº 0247 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 
Pasta: nº 3787 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 
Pasta: nº 3934 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 
Pasta: nº 4126 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 
Pasta: nº 5000 

                                                 
587 Disponível em < www.siapm.cultura.mg.gov.br >  
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Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 
Pasta: nº 5486 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 
Pasta: nº 5489 
Período: 1927-1982 
Conteúdo: campanha pela imprensa popular, Partido Comunista, distribuição do Jornal O 
povo, antecedentes políticos pedido pela companhia Morro Velho. 
 

Acervo Filme Resistência.doc 

Jornal de Goiás, Goiânia. 5 ago. 1964. 

 

Arquivo Pessoal (Caio Henrique Salgado Barbosa) 

Jornal O Estado S. Paulo, São Paulo, 12 mai.1964.  

 

Arquivo pessoal (Dinair Cavalcanti Mundim) 

Normas Legais e Diretrizes Administrativas para as prefeituras do Estado de Goiás. Plano 
MB. Goiânia, abr. 1961. 

 

Arquivo pessoal (Javier Godinho) 

Relatório final do IPM (cópia), 12 de novembro de 1964. 

 

Arquivo pessoal (Rodrigo Oliveira de Aráujo) 

IDORT, Relatório da Diretoria do Instituto de Organização Racional do Trabalho de São 
Paulo. Assembleia Geral Ordinária de 30/7/1942. São Paulo.  

________, Relatório da Diretoria do Instituto de Organização Racional do Trabalho de São 
Paulo. Assembleia Geral Ordinária de 30/7/1941. São Paulo.  

________Relatório da Diretoria do Instituto de Organização Racional do Trabalho de São 
Paulo. Assembleia Geral Ordinária de 24/7/1940. São Paulo.  

________, Relatório da Diretoria do Instituto de Organização Racional do Trabalho de São 
Paulo. Assembleia Geral Ordinária de 30/6/1938. São Paulo.  

 

Jornal Opção 

TEIXEIRA, Mauro Borges, entrevista concedida a Euler Belém, Walder de Góes, Herbert de 
Morais Ribeiro e José Asma. Goiânia. 13 a 19 set.1998. Goiânia. 
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Jornal O Popular 

TEIXEIRA, Ubiratan Estivalet.  13 abr. 2014, Opinião, 
p. 9 

 

Diário da Manhã 

BARBOSA. Eurico. Como e porque foi deposto Mauro Borges (XXV). O subversivo Instituto 
de Cultura Popular. Goiânia. 15 out. 2010.   

 

Câmara dos Deputados 

Mauro Borges/PSD, 41º Legislatura 1959-1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


