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Roberto Saturnino Braga, depois da política, finalmente na idade da razão
Um grande retrato sem retoques

Carioca nascido no bairro da Glória,nacidadedo RiodeJaneiro,em
1931, ele vem de uma tradicional
família da cidade de Campos dos
Goytacazes. Seu trisavô, chegado
ao Brasil ainda menino, vindo de
Portugal, no século 19, estabeleceu-senaquelacidadedonortefluminense,aprimeira aterluzelétrica no Brasil. Casou-se lá, teve 12 filhos efundou a família,sendo também grandeempreendedor dosetor canavieiro e açucareiro, e implantou a primeira fábrica de tecidos daregião. O avôRamiro Saturnino Braga, médico de Campos, foi
deputado federal ligado ao líder
fluminense e presidente da República, Nilo Peçanha. Seu pai, Francisco Saturnino Braga, também
campista, foi engenheiro, fundador do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Rio no
governo Amaral Peixoto, e depois
também diretordo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
e ainda foi deputado federal por
três mandatos.
Portanto, está no sangue.
Presidente da CPI Time-Life,
que investigou denúncias de participação inconstitucional do
grupo americano na implantação da Rede Globo de Televisão,
ele conta que, na ocasião, seus
companheiros de Câmara fugiram daraia, nãoqueriam assumir
a presidência da CPI. Saturnino
impôs uma condição, a de escolherorelator, queacabousendoo
Djalma Marinho (PMDB-RN).
Saturnino também foi relator
da CPI que investigou as atividades da mineradora americana
Hanna, assunto muito debatido
no Brasil de então. Saturnino foi
integranteda FrenteParlamentar
Nacionalista e líder do PSB em
1964-65, figurando semprena lista dos dez deputados mais atuantes escolhidos então pelos jornalistas políticos.
Com a dissolução dos partidos
pelo AI-2, integrou o grupo fundador do MDB, em oposição ao
regime militar. Candidato à reeleição em 1966, Roberto Saturnino foi vetado pelo Serviço Nacional de Investigações (SNI), tendo
sua candidatura impugnada por
pedido daquelaagência governamental da ditadura, sob a alegação de que pertencia ao Partido
Comunista. Voltou-se, então, para o trabalho no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
(BNDE), sem poder assumir regularmente nenhum cargo de
chefia, em razão de sua ficha nos
órgãos militares de informação.
Retorno

Oretornode Saturninoàcenapolítica aconteceu oito anos mais
tarde, em 1974, pelo MDB, partidodo qualfoium dosfundadores.
Candidato a senador pelo Estado
doRio, foivotadopormais dedois
terços do eleitorado, e destacou-se noSenado ao ladode Paulo Brossard, Franco Montoro,
Marcos Freire, Itamar Franco e
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são paulo

Saturnino Braga foi o primeiro prefeito do Rio eleito pelo voto direto do povo, com 40% dos votos válidos

Um socialista que
trocou a política
pela literatura
Roberto Saturnino Braga iniciou sua
trajetória política em 1962, quando
saiu candidato a deputado federal
pelo PSB. Eleito, destacou-se como
çado candidato a governador, e
entrou no PDT de Leonel Brizola.
Candidato à reeleição na chapa
Brizola-Darcy-Saturnino, saltou
de 4% nas pesquisas em julho de
1982 para uma vitória consagradora em novembro do mesmo
ano. Apresentou no Senado durante esse novo mandato projetos importantes, rejeitados pela
maioria governista, como o Programa de Refeição Básica para o
Trabalhador, o Estatuto das Empresas Estatais e a tributação dos
ganhos de capital e teve transformado em lei seu projeto de regulamentação da engenharia de segurança no trabalho. Foi de sua
iniciativa também, em mandato
posterior e junto com Roseana
Sarney, o projeto que veio a ser lei
instituindo o ensino de música
nas escolas públicas.
Depois de 15 anos de mandato
como deputado esenador, Saturnino enfrentou sua primeira eleição municipal, transforman-

k COMUNISMO
«Quem não era
comunista na minha
geração, nos anos 1945,
definitivamente não
tinha sensibilidade
moral, política, social»
Nelson Carneiro, sendo considerado o porta-voz da oposição nos
assuntos econômicos. A experiência do mandato de deputado
edo trabalhoem umórgão daadministração pública voltado para
o desenvolvimento fez dele um
senador atuante, de formação
econômica e especialização em
economia
latino-americana,
sendo umdos maiorescríticos do
“milagre brasileiro” de Delfim e
da ditadura. Foi ainda vice-presidente nacional do MDB.
Os anos1980 trariam parao senador nova mudança de partido.
Discordando do ingresso do governador Chagas Freitas e seu
grupo, em 1982, altamente comprometidos com o jogodo bicho e
outras ilegalidades, desligou-se
do PMDB,no qual haviasido lan-

do-se no primeiro prefeito do Rio
de Janeiro eleito pelo voto direto
do povo, numa eleição em que
derrotou 18 outros candidatos,
obtendo 40% dos votos válidos.
Uma prefeitura falida

Encontrou a prefeitura em janeiro de 1986 praticamente falida,
com a conta bancária bloqueada
porfaltade pagamentodadívida,
os salários dos servidores completamente defasados e o 13º salário por pagar, além de dívidas
enormes. A situação pré-falimentar era de quasetodas as prefeituras do País, em decorrência
da reforma constitucional de
1966,feitapelos militares,queesvaziou enormemente as receitas
dos municípios. Com um importante trabalho de saneamento fi-

presidente da CPI Time-Life. “A partir de 2004, não aguentava mais
aquelas sessões do Senado”, conta
Saturnino Braga, que virou escritor.

nanceiro, ele recuperou as finanças do município e ainda cumpriu o compromissode dignificação do servidor, com vários planos de cargos e salários, a começar pelos professores.
Sua gestão na prefeitura foi
marcadapor inovaçõesecriações
de grande alcance para a cidade
do Rio de Janeiro. Realizou a primeira experiência no Brasil de
gestão participativa, com a implantação dos Conselhos Governo-Comunidade, que reuniam,
em sessões mensais, representantes dos vários setores da administração municipal com representantes das Associações de
Moradores e de Empresários de
cada regiãoda cidade,para discutira gestãodaprefeiturae asprioridades de cada bairro. Serviu de
exemplo, anos mais tarde, para
Luiza Erundina, em São Paulo.
Profissional do desenvolvimentismo, criou a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
que efetuou o estudo das vocaçõesdacidadedo RiodeJaneiroe
deu início à implantação do programa dos polos de desenvolvimento de indústrias de tecnologia avançada. Infelizmente essas
duas iniciativas, absolutamente
inovadoras e altamente promissoras,foram dissolvidaspeloprefeito seguinte. Criou ainda a Secretaria de Cultura, antes inexistente, a Secretaria de Transportes
coma CET-Rio,assimcomo oInstituto de Previdência, o Previ-Rio,
e os Conselhos de Defesa dos Direitos do Negro e dos Deficientes.
No plano da saúde, construiu e
pôs em funcionamento 24 novos
postos de saúde, de grande resolutividade, sendo 20 na zona oeste da capital, mais carente desses
atendimentos.
Em meados de 1987, teve divergências políticas com o líder
Leonel Brizola e rompeu com
PDT,quetinha metadedabancada dos vereadores e recebeu ordens de fazer oposição cerrada ao
prefeito. Saturnino retornou então ao seu antigo partido, o PSB,
que tinha somente um vereador
na Câmara.
No final do mesmo ano o Plano
Cruzado naufragou e a inflação
mal contida reacendeu-se com

intensidade incontrolável. Saturnino pediu à Câmara Municipal
revisão para o IPTU e reajuste
mensal da unidade fiscal, negados sucessivamente pela maioria
totalmente adversa. A inflação já
atingia o patamar de 20% ao mês.
Erao garroteamentopropositado
das magras receitas da prefeitura
e a condenação àfalência do município.
Usando seu prestígio no Congresso Constituinte, Saturnino,
junto a outros prefeitos de capitais,lutou pelamelhoriasubstancial das receitas municipais, que
acabousendo aprovadanaConstituição de 1988, com um novo
sistema tributário bem mais favorável aos municípios, a entrar
em vigor em janeiro do ano seguinte. Pediu então autorização
para lançar novos títulos da dívida pública do município porque
sabia que, com as novas receitas
que entrariam a partir de 1989, a
prefeitura teria condições de resgatá-las.Maso BancoCentralnegou o pedido e comunicou a todos os bancos do País que estava
proibindo até mesmo a rolagem
dos empréstimos à Prefeitura do
Rio. Era a decretação da falência
do Rio pelo Banco Central.
Saturnino resolveu então declarar honestamente a falência da
prefeitura, numa tentativa de
mobilizar a opinião pública para
a necessidadede conseguirnovas
receitas. Depois de três meses de
luta, os resultadosacabaram aparecendo: a Câmara aprovou no
fim do ano de 1988 tudo aquilo
que havia rejeitado em 1987, a revisão do IPTU e a atualização
mensal da Unif. Aprovou, porém,
para o prefeito seguinte, para entrar em vigor apartir de janeiro de
1989, juntamente com a nova receita tributária aprovada pela
Constituinte.
Saturnino sofreuum profundo
isolamentoe umenormedesgaste político, mas ficou definitivamente reconhecido como político honrado,coerente edemocrata. Depois de quatro anos voltou,
com seriedade e humildade, a
servir o Rio de Janeiro e ao seu
partido PSB, elegendo-se vereador em 1992. Candidato novamente ao Senado em 1998, ven-

“É tudo invenção, com pouca
verdade”. Com essa frase, Roberto Saturnino Braga abre
uma obra que questiona os limites entre ficção e biografia.
Internado em um hospital
após sofrer um atentado, o
protagonista-autor escreve
um livro refletindo sobre a vida que levou. Em suas lembranças – reais ou inventadas
– surgem amores, arrependimentos e acertos do personagem, que, nas entrelinhas
de sua história, constrói um
possível retrato do ser.
Retrato revelado no menino
que colecionava selos e cresceu ouvindo notícias da Segunda Guerra, vibrando com a vitória dos russos em Stalingrado – que criou nele uma afeição mais tarde aprofundada em
seus estudos sobre Marx. No
homem que fala com respeito e
amor de seus antepassados e
da sua família, sempre envolvida na política do País. No indivíduo que traz em si uma
grande religiosidade e respeito
a Deus.
Entre o filosófico e o coloquial, Saturnino Braga nos
envolve numa narrativa que
traz ao leitor um pouco de um
Rio de Janeiro antigo, com
sua Copacabana quase intocada e partidas de futebol de
botão. Fala também do rapaz
fascinado por física que se
tornou engenheiro e estudou
no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o Iseb, cen-

ceu a eleição com mais de dois
milhões e trezentos mil votos,
derrotando Roberto Campos,
apósuma memorávelcampanha
desenvolvida no mais alto nível
de mútuo respeito e seriedade.
No seuterceiro mandatocomo
senador destacou-se como
membro do Conselho de Ética e
relator do rumoroso caso da violação do painel do Senado, processo que culminou com a renúncia para evitar a cassação de
dois importantes senadores: o
presidente da casa, Antonio Carlos Magalhães, e o então líder do
PSDB, José Roberto Arruda. Em
março de 2002, desfiliou-se do
PSB pornão concordarcom adecisão do partido de lançar candidato próprio à Presidência da República, Anthony Garotinho, e filiou-se ao PT, defendendo uma
aliança entre todos os partidos de
esquerda em apoio a Lula, apontandoomomento deentãocomo
“crucial” para uma verdadeira
mudança na história do Brasil.
Foi ainda presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e das subcomissões de
Ciênciae Tecnologiae deCinema
e Teatro,como membrotitular da
Comissão de Educação.

Divugação
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Lançamento na Casa do Saber

tro de formação e debate dos
rumos do País, fechado após
o golpe militar de 1964. E
conta, acima de tudo, sobre
um homem que vive buscando nas paixões da vida a força
para tomar as decisões corretas.
Este livro é mais do que
um exercício literário ou biográfico. Ao mesclar reflexão
e narrativa, história e fabulação, Retrato do Ser valoriza
e celebra o prazer da existência.
Roberto Saturnino Braga
venceu o Prêmio Malba Tahan
em 2000, é autor de 15 livros
publicados, entre eles: Os quatro contos do mundo, Contos
do Rio, Contos de Reis e Quarteto, lançados pela Editora Record.
Retrato do Ser será lançado
em São Paulo neste mês de
março, na Casa do Saber.

“A política é excitante, fascinante, demanda você por inteiro,
mas a literatura é mais saudável,
compatível com a felicidade. Essa
é que é a verdade:a política suga a
felicidade. Você está sendo sempre observado, fotografado, comentado, julgado.Não desenvolve seu próprio ser”, assinala o agora escritor.
A uma pergunta do repórter,
ele esclarece que até podia escrever memórias.Mas elegosta mais
de inventar do que de contar.
Depressão

Aderrocadado socialismofoicausa de depressão para sua geração?
“Minhageração, najuventude,
foi fascinada pela União Soviética. Era a novidade no mundo, tinha resolvido problemas materiais fundamentais do ser humano. Um país de mujiques analfabetos se transformou numa potência e ainda teve força para parar a maior máquina de guerra
que tinhasido montada,a dosnazistas. Também foi o momento
em que li O Capital. Para um engenheiro como eu ler O Capital
foi como um míope que colocasse óculos. Quem não era comunistana minhageração nãotinha

k LITERATURA
«A partir de 2004, não
aguentava mais
aquelas sessões do
Senado. Eram
extremamente chatas,
idiotas.»
Casado há mais de 50 anos
comEliana,Saturnino temtrêsfilhos e seis netos.
Fastio

“A partir de 2004, não aguentava
mais aquelas sessões do Senado”,
conta SaturninoBraga. “Eram extremamente chatas,idiotas. Onível baixou muito.Da primeira vez
que fui senador, entraram também o Paulo Brossard, o Marcos
Freire, o Itamar Franco. Era uma
geração de senadores novos, interessantes, porque foi a primeira
eleiçãoem quea sociedadebrasileira mostrou que queria praticar
política outra vez. Dos 22 estados
que havia, o candidato do MDB,
da oposição, ganhou em 16. Minha melhor lembrança do Senado são aqueles anos.”

sensibilidade moral, política, social. Na primeira eleição no Rio,
depois de 1946, a maior bancada
de vereadores era doPCB, o senador eleito era Luiz Carlos Prestes.
Estava todo mundo fascinado pelo comunismo. Depois veio a desilusão. Stalin era louco, um neurótico. Mas a desilusão com ele,
apesar de grande, foi digerível.
Pensávamos que Stalin podia ser
ruim, mas o sistema era o melhor
do mundo. Quando o sistema
ruiu pela incompetência, ficamos perdidos: não há o que colocar no lugar. Digo-me socialista
ainda,esigo dizendoqueaevolução políticavai chegarao socialismo, mas não pela visão do marxismo-leninismo da conquista
pela luta armada”.
henrique veltman

