
Amaral Peixoto encerra 
carreira com um almoço 

EBN 
Rio — Com um 

simples almoço num 
restaurante no centro 
de Niterói, apenas 
com a presença de 
amigos íntimos, o 
senador Ernani do 
Amaral Peixoto se *, 
despediu, ontem, dá 
vida pública, após ter ,,, 
ocupado por mais de 
50 anos diversos car-
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lativo. 
Bastante emo

cionado com a pre
sença de amigos e 
rodeado de jornalis
tas, o velho senador, 
de 81 anos, afirmou -r 
que, embora esteja Amaral (C) se despedi 
deixando a vida pública, ainda ficará atento 
aos problemas nacionais, em especial aos do 
Rio de Janeiro, estado em que nasceu a 14 
de julho de 1905. 

Como ex-constituinte em 1946, Amaral 
Peixoto se mostrou otimista com a ins
talação da nova Assembleia Nacional Cons
tituinte, no próximo domingo. "Assim 
como o povo confiou eu também confio. 
Porém, o povo não deve pensar que os cons
tituintes irão resolver os problemas do país 
de uma hora para a outra. Eles devem cum
prir o dever de fazer uma Constituição que 
permita, num largo período, o nosso desen
volvimento com paz e tranquilidade" — as
sinalou. 

Dentro de sua longa carreira política, o 
senador destacou como a maior alegria o dia 
em que deixou o governo do estado do Rio 
de Janeiro, de 1955, "quando recebi uma 
enorme manifestação popular em reco
nhecimento à minha administração". Quan
to às decepções, não as comentou: "Prefiro 
passar por cima delas". 

O senador Amaral Peixoto começou sua 
vida profissional na Marinha, onde chegou a 
almirante em 1952. Como político, filiou-se 
inicialmente ao Partido Autonomista, na 
década de 30. Em 1933, foi nomeado aju
dante de ordens do presidente Getúlio Var-

u da politica com um simples almoço 
gas, passando, em 1927, a exercer o governo 
do estado como interventor, permanecendo 
até a deposição do presidente, em 1945, 
quando fundou o Partido Social Democrata 
(PSD). 

Por essa legenda, elegeu-se deputado 
federal constituinte, èm 1946. Novamente 
governador do estado, em 1950, desta vez 
eleito, Amaral Peixoto cumpriu o mandato 
até 1956, quando foi nomeado embaixador 
do Brasil nos Estados Unidos. 

No governo Juscelino Kubitschek, 
Amaral Peixoto ocupou a pasta da Viação e 
Obras Públicas. Em 1961, participou da ar
ticulação política que levou João Goulart à 
Presidência da República, durante o curto 
período parlamentarista. 

O senador exerceu outros mandatos 
parlamentarares em 1962 e 1966, como 
deputado federal e como senador eleito a 
partir de 1970. Em 1978, foi senador 
nomeado diretamente pelo então presidente 
Ernesto Geisel. 

Sogro do governador eleito do Rio de 
Janeiro, Moreira Franco, Amaral Peixoto, 
casado há 48 anos, com Alzira Vargas, filha 
do presidente Getúlio Vargas, participou 
ainda da fundação do Partido Democrátido 
Social (PDS), tornando-se, posteriormente, 
presidente nacional do partido. 


