
São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de dezembro de 2019Página 8

Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Em 1959, militares sequestraram avião 
com passageiros e tentaram derrubar JK

Há 60 anos, um avião da Panair que havia 
decolado do Aeroporto Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, rumo a Manaus, com escala 
em Belém, desapareceu durante a madrugada 
em pleno voo. A bordo, entre passageiros e 
tripulantes, viajavam 46 pessoas, incluindo o 
senador Remy Archer (PSD-MA)

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

Notícias desencontradas logo começaram a correr. Nas primei-
ras horas da manhã de 3 de dezembro de 1959, um desnor-
teado senador Victorino Freire (PSD-MT) subiu à tribuna do 

Palácio Monroe, a sede do Senado, no Rio, para expor sua afl ição:

— Preparava-me para sair de casa quando soube que havia de-
saparecido o Constellation da Panair em que viajavam o senador 
Remy Archer, meu amigo, e a fi lha do jornalista Carlos Castello 
Branco [importante colunista político da época]. Aqui permanecemos 
numa verdadeira tortura de espera e ansiedade. O Repórter Esso 
chegou a divulgar que o avião havia caído. A senhora Archer, com 
três fi lhinhos pequenos, em pranto, estava certa de que o marido 
havia morrido. No mesmo desespero se encontrava aqui nesta Casa 
o jornalista Castello Branco, também meu velho e querido amigo.

A fala de Freire está catalogada no Arquivo do Senado. De acordo 
com documentos do mesmo acervo histórico, os senadores Otávio 
Mangabeira (UDN-BA) e Afonso Arinos (UDN-RJ) interromperam 
o colega e avisaram que haviam acabado de receber, de mensageiros 
anônimos, cópias mimeografadas de um manifesto que explicava 
tudo, assinado por um grupo que se intitulava Comando Revolu-
cionário.

Rebeldes eram contrários a JK e João Goulart e favoráveis ao 
candidato Jânio Quadros (fotos: reproduções)

Jornal noticia em 1959 a defl agração da Revolta de Aragarças.
(imagem: Luta Democrática/Biblioteca Nacional)

Não se tratava de desastre 
aéreo. O avião da Panair, na re-
alidade, havia sido sequestrado 
no ar — o primeiro sequestro 
de avião da história do Brasil. 
Estava em curso uma tentativa de 
golpe de Estado para derrubar o 
presidente Juscelino Kubitschek, 
fechar o Congresso Nacional e 
instaurar uma ditadura militar. O 
Comando Revolucionário era for-
mado essencialmente por ofi ciais 
da Aeronáutica e do Exército.

A conspiração teve mais duas 
frentes. Na noite do dia 2 de 
dezembro, poucas horas antes 
de o piloto da Painair ser rendido 
quando atravessava a Bahia, ou-
tro grupo roubou da Base Aérea 
do Galeão, no Rio, três aviões da 
Aeronáutica repletos de armas e 
explosivos, e um terceiro grupo 
levou do Aeroporto da Pampulha, 
em Belo Horizonte, um teco-teco 
pertencente a uma empresa 
privada também carregado de 
armamento.

De posse dos cinco aviões, os 
rebeldes voaram para Aragarças, 
uma cidadezinha dos confi ns de 
Goiás, na divisa com Mato Grosso, 
assim chamada por localizar-se 
na confl uência dos Rios Araguaia 
e das Garças. Aragarças seria 
o quartel-general da revolta. O 
plano mais imediato era bombardear o Palácio do Catete e matar 
JK. O movimento, que duraria só dois dias e acabaria fracassando, 
fi cou conhecido como Revolta de Aragarças.

— Proclamo meu desacordo com essas situações violentas. Sejam 
quais forem as falhas do governo, por mais graves e angustiosos que 
sejam os problemas brasileiros, não será à custa de movimentos de 
indisciplina, subversivos, revolucionários, que iremos ao encontro 
das legítimas aspirações do povo. Somente dentro da lei remove-
remos as difi culdades — discursou o senador Lameira Bittencourt 
(PSD-PA), líder do governo no Senado.

— Quero deixar patente a reprovação da bancada udenista a 
qualquer movimento subversivo. A nação precisa de paz e ordem 
para prosseguir no exercício da sua vida democrática. Qualquer 
perturbação trará profundos prejuízos não à política ou aos parti-
dos, mas à pátria brasileira — concordou o senador João Villasbôas 
(UDN-MT), líder da oposição ao governo.

A aliança partidária PSD-PTB governava o Brasil desde 1946. 
Setores das Forças Armadas estavam insatisfeitos com a hegemonia 
ininterrupta do getulismo e do trabalhismo e ansiavam por ver no 
poder a UDN, partido oposicionista que havia perdido as três eleições 
presidenciais posteriores à ditadura do Estado Novo. Esses militares 
já haviam planejado golpes para destronar a dobradinha PSD-PTB 
em 1954, 1955 e 1956, nas três vezes sem sucesso.

Em dezembro de 1959, o estopim da Revolta de Aragarças foi a 
repentina decisão de Jânio Quadros, o presidenciável apoiado pela 
UDN, de renunciar à candidatura. A eleição estava marcada para 
outubro de 1960. Os militares que se aferravam a Jânio e à UDN 
entenderam que a desistência permitiria a JK eleger seu sucessor 
e perpetuar a chapa PSD-PTB no controle do Brasil.

Antes da renúncia de Jânio, o autointitulado Comando Revolucio-
nário já estava em alerta por causa de dois boatos fortes. O primeiro 
dava conta que JK negociava uma emenda constitucional que lhe 
permitiria a reeleição. O segundo boato dizia que o governador do 
Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, expoente do PTB, orquestrava 
um golpe para barrar a provável vitória de Jânio e da UDN e instaurar 
uma ditadura sindicalista no país.

— Não tenhamos dúvida de que a revolução, a revolta, o motim ou 
golpe frustrado de Aragarças foi muito fruto da decepção causada 
pela retirada da campanha do senhor Jânio Quadros — afi rmou o 
senador Afonso Arinos.

O manifesto divulgado pelo Comando Revolucionário descrevia o 
Poder Executivo como corrupto, o Legislativo como demagógico e o 
Judiciário como omisso. E citava o risco de o Brasil cair nas garras do 
comunismo: “Em face desse estado de degeneração e deterioração, 
os adeptos do comunismo infi ltrados nos mais variados setores, 
dentro e fora da administração pública, procuram tirar o máximo 
benefício da situação de miséria e de fome das populações para 
implantar o seu regime de escravidão do ser humano”.

A Revolta de Aragarças falhou porque os insurgentes não 
conseguiram o apoio imaginado. Eles esperavam que levas de 
militares de todos os cantos do Brasil se somariam ao movimen-
to assim que o manifesto fosse divulgado. Entretanto, soldado 
nenhum saiu dos quartéis. Também contavam com a adesão de 
políticos da UDN. Os udenistas, contudo, calcularam que uma 
revolta militar nesse momento daria motivo para JK decretar 
estado de sítio, cancelar a eleição de 1960 e, aí sim, apossar-se 
de vez da cadeira presidencial.

No fi m, Aragarças envolveu cerca de 15 rebeldes apenas, incluin-
do três civis. Dado esse pífi o contingente, as forças militares do 
governo sufocaram a insurreição rapidamente, já no dia seguinte 
ao sequestro do voo da Panair. Não houve mortes. Um dos aviões 
militares roubados foi metralhado na pista de pouso de Aragarças 
e pegou fogo. Os revoltosos que estavam a bordo se renderam e 
foram presos. Os demais usaram os outros aviões para fugir para 
a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. Os reféns do avião da Panair, 
inclusive o senador Remy Archer, foram libertados em Buenos 
Aires, sãos e salvos.

Apesar de o líder da UDN no Senado ter repudiado a Revolta 
de Aragarças, houve senadores do partido que não endossaram 
a condenação e, em vez disso, aplaudiram os insurretos. O se-
nador Otávio Mangabeira afi rmou que concordava plenamente 

com o diagnóstico da situação nacional descrito no manifesto do 
Comando Revolucionário:

— Confesso que amo as rebeldias legítimas. O que eu detesto são 
as acomodações exageradas. A nação que se habitua a acomodar-se 
a tudo é uma nação que se educa na escola da fraqueza. No dia em 
que for chamada a defender a pátria, não estará moralmente habi-
litada a fazê-lo. Apesar de divergir deles no ponto em que pedem a 
demolição da estrutura constitucional e a implantação da ditadura 
militar, trago minha palavra de compreensão para aqueles jovens 
militares levados pelo arroubo de seu temperamento e pelo fogo 
natural de sua idade.


