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Otacílio Miranda -
Um Político
Diferente. Conta a
trajetória do
menino, nascido
nos mirandas,
localidade
pertencente, então,
a Santo Antônio do
Monte, criado na
roça, até sua
ascensão ao cargo
de Deputado
Estadual
Constituinte. As
peripécias desse
cidadão singular
estão aqui
retratadas com
simplicidade e
verdade. Vice-
prefeito, prefeito de
Lagoa da Prata,
MG, engenheiro,
construtor,
empresário de
sucesso, diretor da
Cosipa, da
Usiminas, Otacílio
Miranda percorreu
um longo caminho,
desde as suas
origens, no interior
do estado, na
pequena localidade
dos Mirandas, até
Pequim, na China,
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PREFÁCIO
Suponho que o leitor não pretende de mim, um pintor, um estu-

do detalhado das obras e da personalidade de Otaciio Miranda. Vão
aí dois motivos: Não escrevo bem e o conheci muito pouco.

Procurei transcrever as impressões pessoais, as reações colhi-
das e os casos e fatos que vi e ouvi.

A impressão dominante que ficou dos diálogos que mantive com
as pessoas que o conheceram, que estudaram e trabalharam com ele,
foi a de um homem verdadeiramente capaz para as coisas que preten-
deu realizar e um amigo com quem os amigos puderam contar. O que
achei mais interessante foi ouvir depoimentos de pessoas que nunca
precisaram dele e de outras que estão bem situadas na vida e que não
precisam dele hoje e, mesmo assim, foram depoimentos sinceros e
emocionantes.

Foi mais de um ano de pesquisas e entrevistas com Otacílio e
com gente que o conhece. Ouvi até mesmo pessoas que não gostam
dele. Foi interessante conhecê-lo melhor. A medida em que isso foi
acontecendo, passei também a entender porque quem o conhece de
perto, o admira tanto.

A idéia do livro nasceu com um telefonema em que ele me con-
tou que duas pessoas queriam escrever sobre a sua vida. "Otacflio,
peça à pessoa para escrever pouco, colocar muitas fotografias, fazer
uma diagramação que seja interessante e que tenha opiniões de muita
gente, porque você está afastado da vida política há muito tempo",
falei para ele. No outro dia ele me pediu para passar em seu escritório
em Belo Horizonte. Entregou-me uns papéis e disse "quero que você
faça isto". "Eu não escrevo bem, Otacílio. Escrevo textos curtos",
respondi. Ele repetiu "Quero que você faça isto para mim. Resolvi



escrever como ele havia sugerido que eu fizesse, de forma bem direta,
sem rodeios ou bajulação, e depois ele aceitou que o Tomnho Sampaio,
excelente professor de português, com expressão na política, dividis-
se comigo a tarefa de escrever esta biografia. Aí está a história desse
homem que tivemos o prazer de conhecer melhor através de seus
amigos e das inúmeras entrevistas que fizemos. Ficou pronta, ou me-
lhor, nós entendemos que havíamos concluído aquilo a que nos pro-
pusemos fazer.

O título não é meu. Esta frase, "um político diferente", foi repe-
tida diversas vezes por todas as pessoas que entrevistei. Otacílio quis
mudar o título para: "um aprendiz de política, que, com muito esfor-
ço, realizou um bom trabalho". Primeiramente, achei o título muito
longo. Em segundo, que não condizia com o texto que, afinal, mostra
a história não de um aprendiz, mas de um mestre na arte de fazer
política.

A sua vida é muito maior e mais interessante que qualquer livro
possa descrever. Essa é a nossa visão do homem, do político, do
pai, do empresário, do amigo, do ser humano Otacflio Miranda.

HELENO NUNES



O CONVITE
Quando o Heleno Nunes me convidou para fazer revisão no

livro que escreveria, aceitei de plano. Afinal o Heleno é meu amigo, a
quem não poderia negar um favor. De mais a mais, eu já tinha uma
certa experiência em revisão, pois já o havia feito algumas vezes.

Depois, o Heleno ampliou o convite: "Você quer ser o meu par-
ceiro nessa empreitada?" Aí fiquei meio assustado, pois era uma ex-
periência nova para mim. Escrever um livro, mesmo em parceria com
tão ilustre figura, me deixou receoso. No entanto era um desafio e eu
topei.

Juntos escrevemos, entrevistamos, corrigimos, reescrevemos...
Quando achamos que estava bom, entregamos ao seu dono, Otaculio
Miranda. Ele corrigiu, acrescentou, modificou e nos devolveu o es-
boço desta obra que ora levamos ao julgamento de nossos leitores.

Escrever sobre Otacílio Miranda era, para mim, um exercício
interessante e intrigante. Por mais de trinta anos fomos adversários
políticos, embora eu tenha votado nele uma vez (ele não acredita). Fui
colega de ginásio de sua esposa, Maria Helena, por quatro anos. Fui
professor de sua filha, Otaísa e conhecia bem a sua história.

Procuramos a verdade, através das entrevistas, as curiosidades,
os fatos marcantes, os engraçados, os sérios, os tristes. Tentamos
mostrar a figura humana, o político, o pai, o cidadão.

Foi o melhor que pudemos fazer, e, sem modéstia, podemos
dizer: Parece que está bom.

Cabe aos leitores julgar, pois, qual pai não acha seu filho bonito?

TONINHO SAMPAIO
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PRÓLOGO

É comum ouvir-se: "a minha vida daria um romance". O certo
seria afirmar que toda vida daria um livro. Certamente uns seriam mais
movimentados, outros mais românticos, alguns seriam dramáticos,
outros se assemelhariam a comédias; uns seriam trágicos, outros su-
blimes, temos, tristes amargos, felizes, comoventes... Todos , com
certeza, interessantes de se ler, de se ouvir. O importante é a forma de
contá-los.

A vida de Otaciio Miranda é um livro onde podemos misturar
um pouco de cada um dos ingredientes citados, num caleidoscópio
cheio de luzes e sombras, como a vida de todo homem que procurou
deixar sua marca, na história do seu tempo. Político, engenheiro,
empresário e professor, Otacílio Miranda nasceu em Lagoa da Prata
que, na ocasião, era apenas um distrito de Santo Antônio do Monte,
aos 05 de novembro de 1934.

Seus estudos primários foram feitos em escola de roça e aos
quinze anos foi para Divinópolis fazer o ginásio no Colégio São Ge-
raldo. O segundo grau foi feito no Colégio Municipal de Belo Hori-
zonte e concluído no Colégio Estadual "Júlio de Castilhos", em Por-
to Alegre, RS. Formou-se em engenharia civil pela UFMG, em 1961
e fez pós-graduação em Engenharia Econômica na PUC-MG. Pro-
fessor de filosofia em Divinópolis e foi professor fundador da Escola
Kennedy de Engenharia de Belo Horizonte.

Empresário, fundou e ainda é sócio proprietário da Construtora
Miranda Corrêa de Belo Horizonte.

Político, foi vice-prefeito de Lagoa da Prata (1967/1970), prefei-
to de Lagoa da Prata (1973/1974) e deputado estadual por três
legislaturas (1979/1990). Pertenceu aos partidos: Arena, onde foi Vice-
Líder na Assembléia Legislativa, PDS, PFL, e PDT, onde foi Líder



da Minoria, Vice-Presidente e Presidente do Diretório Regional- MG.,
Deputado Estadual Constituinte, na décima primeira legislatura (1987/
1990). Pertenceu ainda ao PTB, seu primeiro partido, quando de sua
convivência em Porto Alegre.

Otacílio Miranda é casado com Maria Helena Borges de Miranda,
e pai de quatro filhas e avô de cinco netos.

Mas... não vamos resumir sua vida num prólogo, que serve ape-
nas de introdução para apresentar a trajetória de um cidadão ímpar,
cuja história se confunde e, ao mesmo tempo, diferencia-se da vida
de todos aqueles cidadãos do interior, cujo sonho ultrapassa os aca-
nhados horizontes de sua origem e se lançam em busca do infinito,
em busca das estrelas.
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UM VICE QUASE PREFEITO

E

timologicamente, a palavra
vice significa "em vez de",
ou seja, aquele que substi-

tui, que fica no lugar de outro.
Portanto, vice parece ser

aquele que chega perto, que parti-
cipa esporadicamente, que tem
vontade de ser.

O apresentador de televisão
e entrevistador Jô Soares, quan-
do era comediante, tinha um qua-
dro em seu programa que brinca-
va com o vice e era o seu bordão:
"vice não vale", e completava;
"Você já viu um navio com o
nome de vice-almirante, e cidade
com nome de vice-presidente, e
rua com nome de vice-prefeito?

No cenário político, geral-
mente, um vice destaca-se muito
pouco e, por isso, deixa poucas
lembranças na memória do eleitor.
Principalmente com o passar dos
dias, pois, nem sempre, o vice
encontra espaço para realizar seu
sonho de ser "o outro prefeito".
Do Palácio da Liberdade às pre-

"Lagoa da Prata
não existe nem

no mapa".
(disse um

comentarista
esportivo da Rádio

Inconfidência)
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primeira praia de água doce do Brasil."
Jornal Última Hora.
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feituras, existem fotos apenas do
governador e dos prefeitos. A gen-
te não vê fotos de vice.

A escolha de um vice pare-
ce, pelo menos no início de uma
campanha eleitoral, tão importan-
te quanto a escolha do candidato
ao cargo de prefeito.

Na busca do perfil ideal mos-
tram-se as cartas: jovem demais;
ninguém o levará a sério. Velho de-
mais; tem experiência mas carac-
teriza-se como um político ultra-
passado. Esse tem carisma popu-
lar. Carisma que pode trazer uma
certa dificuldade futura ao prefei-
to, pois poderá fazer sombra ao
prefeito eleito e, também, o vice
prefeito pode tomar gosto pela
política e querer ocupar um espa-
ço maior na campanha seguinte.
Entretanto, a fama por enriqueci-
mento ilícito o deixa vulnerável.
Aquele ali, é  candidato ideal dos
empresários, mas não é povão.
Esse outro aqui é um azarão, só
Deus! O candidato ideal tem de
ser ou parecer honesto, compe-
tente, e ter identificação popular,
uma família bem constituída ou ser
um solteiro promissor, ter uma re-
ligião declarada, sucesso profis-
sional, capacidade de comunica-
ção...
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E, por aí, é escolhido o vice,
de maneira a vir somar prestígio
junto ao candidato principal. Po-
rém, logo logo, a imagem do vice
vai ocupando o seu lugar fora da
história.

O vice de Juscelino foi...
O vice de Magalhães Pinto foi...?
O vice de Bush é... ? Lembramo-
nos facilmente de quem foi o vice
de Tancredo Neves( José Sarney),
Jânio Quadros(João Goulart) e
Fernando Collor(Itamar Franco),
pela fatalidade.

No interior, então, o vice é
importantíssimo. Importantíssimo
para a convenção, para a coliga-
ção e para a campanha. A partir
daí, ele pouco passa de um coad-
juvante no palanque. Quando ele
se mostra muito competente, ou
bom orador, ou ainda carismático
em demasia, começa a incomodar
o candidato principal que, final-
mente o coloca de lado, pelo te-
mor das comparações inoportu-
nas.

A história está repleta desses
fatos. Lagoa da Prata desmentiu
essa teoria. Em 1966, Otacílio
Miranda era o vice e Fausto
Resende, o prefeito. "As pesqui-
sas da época colocavam-nos em
último lugar", conta Fausto

A construção de uma praia no centro de
Lagoa da Prata
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Resende.

Três dias antes do casamento

Para os analistas de então, o
mandato deles não teria novidade
que excedesse expectativas. Pre-
viam uma longa novela com direi-
to a bocejos e cochilos, como era,
na época, comum a uma cidade
com apenas 3600 eleitores , com
localização distante dos grandes
centros, e cuja capital fica a 200
quilômetros.

Fausto e Otacílio foram elei-
tos com 533 votos. Porém, mon-
tado o cenário, viu-se o desenro-
lar de uma peça cujo ator coadju-
vante, excitado por natureza, man-
dão e falador, roubava todas as
cenas.

Otacifio imediatamente tratou
de contrariar toda a lógica sobre
o que se esperava de um vice-pre-
feito, não aceitando apenas o pa-
pel de compor uma chapa para
ganhar a eleição.

O prefeito da pequena cida-
de, Fausto Resende, um homem
magnânimo e inteligente, permitiu
que seu vice, mais moço, e que
parecia acreditar ter uma varinha
de condão, escrevesse o roteiro e
produzisse o espetáculo e, tam-
bém, não se importava que
Otacílio ficasse com os melhores
papéis. "Fausto sempre foi um ho-
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mem aberto a novas idéias. Um aglutinador com quem todos queriam
colaborar." Diz, ainda hoje, Otaculio Miranda ao insistir em contar aos
amigos ou conterrâneos de hoje essa parte interessante na história de
Lagoa da Prata.

Naquele ano, seus amigos e inimigos políticos assistiam surpre-
sos à maneira jovial e dinâmica de como Otacflio Miranda movimen-
tava a vida da pequena cidade e tornava-se o centro das atenções, no
cenário político de Lagoa da Prata, como nenhum outro vice-prefeito
até aquela época fez.

Conhecido como pessoa apaixonada e dedicada às causas que
abraça, Otacílio Miranda foi conquistando o seu espaço, sem ofus-
car o prefeito Fausto Resende.

Seu estilo de administrar e conviver não agradava a todos. Al-
guns o consideravam pretensioso, prepotente e mandão, por causa
da sua maneira de dirigir-se aos seus funcionários, como um pai ensi-
nando ao filho o que fazer, porque fazer e quando fazer. Sempre

D. Lilia e Chico Naia na posse do	i, ;
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exigia as coisas "para ontem". Perfeccionista, queria que os demais
tivessem a mesma energia e "loucura" para ver realizados, com esme-
ro e a qualquer custo, as idéias sonhadas e propagadas. "A melhor
política é fazer o que é direito" - disse Churchill.

Gostava tanto de propagar aquilo que fazia que, mais tarde, ga-
nha o apelido de "placacflio" por colocar placas em tudo que era
"seu".

Ao ser interrogado sobre o que fazia para manter aquela energia
sempre à flor da pele, Otacflio Miranda não sabia explicar, pois, fora
uma criança doente, nunca fizera ginástica nem seguira dietas milagro-
sas e sempre bebeu pouco. "Bebia para benzer o voto" - dizia.

Acreditava que o único segredo para a jovialidade era o amor ao
trabalho, a possibilidade de fazer as coisas acontecerem. Seus com-
panheiros de trabalho ficavam impressionados com sua imensa von-
tade de trabalhar e sua enorme energia. Dormia cinco horas por dia,

0(ac1u0 íi,aiuu con, 6 deputado Eliseu Resende
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às vezes menos, e às seis horas já se encontrava nas ruas, fiscalizando
obras ou procurando o que fazer aqui e ali.

O saudoso presidente Juscelino Kubitscheck disse, certa vez,
que "as pessoas que nascem prematuramente agem como se o tempo
fosse curto demais para completar seus sonhos, por isso trabalham
tanto".

Otaciio atendia às pessoas na rua, em sua casa, na prefeitura.
Jantava em companhia de membros de seu staff ou de quem o procu-
rasse para cobrar-lhe ou pedir-lhe uma ajuda qualquer.

O assunto girava sempre em torno de política, mesmo se falas-
sem em Deus. Deus teria de ser político.

Era um vice com cara de prefeito e depois, prefeito com cara de
deputado.

Otacílio Miranda assistia seu escritório, em Belo Horizonte, ba-
talhava na capital para conseguir recursos e voltava para Lagoa da
Prata para visitar as obras suas e do prefeito Fausto Resende. "Otacílio
chegava a trabalhar até 24 horas por dia", - disse Milton Lacerda, ex-
vereador e vice-prefeito em Lagoa da Prata.

Sempre viajava trazendo pessoas de sua terra que estudavam ou
moravam na capital. "Ele se entusiasmava tanto ao contar o que pre-
tendia fazer que, às vezes, a gente tinha de avisá-lo para retomar o
volante e cuidar da estrada" - contou Dona Maria Helena Bernardes,
sua ex—professora.

Ao chegar em Lagoa da Prata, procurava os amigos e compa-
nheiros para falar de política, contar e saber das novidades. Extrover-
tido e inquieto, não olhava o relógio para chegar à casa dos amigos.
Sempre manteve a mania de ligar para os amigos e correligionários,
sem consultar as horas ou preocupar-se com o que seu interlocutor
estivesse fazendo. Não escolhia a hora nem o lugar para propagar
seus sonhos.

Certa vez, esse vice-prefeito, excitado por natureza, pretensio-
so, mandão e falador corrigiu, à sua maneira, um funcionário da pre-
feitura que não estava acostumado a receber esse tipo de abordagem
e, por pouco, não se viu em dificuldades.

19



Ao chegar em casa para contar o incidente a seu pai o homem
estava lá, tomando café e explicando que "se o 'Tacinho' não fosse o
seu filho, meu padrinho, o 'berro' que eu carrego teria feito mais uma
besteira hoje". O homem era um cidadão perigoso, com fama de já ter
matado gente, que veio morar em Lagoa da Prata, fugido de Santo
Antônio do Monte.

"... é preciso coragem para enfrentar os inimigos e coragem para
enfrentar, quando necessário, os próprios companheiros. Coragem
para resistir à pressão do público, quanto à ambição do particular"
(John Kennedy).

Não se pode dizer que Otacílio Miranda não havia preparado
com antecedência e tenacidade os seus caminhos.

Acredita-se que Otacílio pleiteou a prefeitura por uma única ra-
zão: chegar à Assembléia Legislativa. Ele explica que, representando
a cidade junto ao governo, poderia fazer muito mais por sua paixão
maior chamada Lagoa da Prata.

Se havia esse plano na mente do vice-prefeito Otacflio, havia
também um desafio: formular uma política interna e externa para con-
quistar o povo de sua cidade e colocá-la em evidência no cenário de
Minas Gerais. Entretanto, os votos de Lagoa da Prata eram poucos
demais para elegerem um Deputado Estadual. Até então, a cidade era
pouco conhecida fora de suas fronteiras. "Um tio que morava em
Belo Horizonte não cansava de dizer-nos que para falar de Lagoa da
Prata na capital mineira, tinha de gastar um bom tempo explicando
onde a cidade ficava. Ninguém a conhecia e muitos faziam chacota."

Cafunga, ex-goleiro do Atlético Mineiro, na época em que era
comentarista esportivo na Rádio Guarani, disse que Lagoa da Prata
não existia nem no mapa, o que contrariou muito os lagopratenses,
mas que era verdade, pois na maioria dos mapas de então não consta-
va o topônimo.

O prefeito Fausto Resende e seu vice apareceram no momento
certo e criaram, dentre outras coisas, o cartão postal da cidade: uma
belíssima praia no centro da cidade.
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Aproveitaram para tal a existência de uma lagoa de água pura e
cristalina e cheia de recursos naturais. Mesmo que no dicionário praia
signifique água coroada por areia, e que confina o mar, o jornal Ultima
Hora, encantado com a maravilhosa obra, estampou no alto da pági-
na: "... desmentiram a geografia e criaram a primeira praia de água
doce do Brasil".

A farta divulgação tornou Lagoa da Prata bastante conhecida e a
história dessa cidade dividiu-se entre antes e depois dessa grande
obra, sonhada pelos vereadores Lúcio de Castro e Jeferson Ribeiro e
transformada em realidade pelo governo Fausto e Otaculio.

Otacílio, Maria Helena, filhas, genros e netos, na praia de Lagoa da Prata, quatro décadas
depois da sua construção

21
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O COMEÇO DA HISTÓRIA

Q

décimo oitavo prefeito de
Lagoa da Prata, Otacílio
Miranda, nasceu no dia 5

de novembro de 1934, na locali-
dade dos Mirandas, que naquela
época chamava-se Córrego
Alheio( popularmente dito "Corgo
Aieio"). Era um pequeno povoa-
do formado por casas distantes
umas das outras, onde não havia
nem farmácia, nem cinema, nem
ginásio, nem clube...

Mirandas pertencia ao muni-
cípio de Santo Antônio do Mon-
te e situa-se próximo a Lagoa da
Prata, que também fazia parte do
município de Santo Antônio do
Monte. Com a emancipação de La-
goa da Prata, em dezembro de
1938, Mirandas passou a fazer
parte do município recém- eman-
cipado, embora Lagoa da Prata
continuasse a pertencer à
Comarca de Santo Antônio do
Monte.

Em agosto de 1977, quando
Lagoa da Prata passou a ser sede

"Minha mãe, ao ca-
sar-se com meu pai,
recebeu de presente

nove filhos do pri-
meiro casamento."

Ladeado pelo sogro Tininho Borges e seu
pai, Chico Naia, no dia de seu casamento
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de Comarca, Otaciio Miranda não era mais o "Tacinho" da Dona
Babita e sim o deputado estadual eleito pelo PDS.

A família Oliveira Miranda era muito unida e de hábitos comuns,
como eram quase todas as famílias campesinas do centro - oeste
mineiro: não tinha carro, eletrodomésticos, nem mesmo um fogão
econômico - que embora fosse "a lenha", era de fato novidade na
época -, calçar um Vulcabrás ou vestir um puro linho inglês, era coisa
só para gente grande da cidade.

Comiam o que ali se colhia: arroz, feijão, milho, mandioca. O
que se criava: galinha, porco, vaca. Fabricavam a farinha de mandio-
ca, o polvilho, o fubá, as pamonhas o doce de leite, de arroz e frutas.

De manhã eram servidos café, leite, banana com rapadura e paçoca
de carne, invariavelmente.

Pais e filhos passavam muito tempo juntos, porém se falavam
pouco, como era o costume de então. A religião desempenhava papel
importante na família; tão importante quanto as atividades materiais.
"Íamos às festas religiosas da cidade, fazíamos festas juninas, rezá-
vamos o terço nas casas do povoado e fazíamos novenas e mais

Nos Altrundas, casa onde nasceu Otacilio (pintura de Cláudia Miranda)
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novenas". As normas ditadas pelo
padre da cidade eram seguidas à
risca, no campo, pelos homens te-
mentes a Deus. Aquele povo re-
zava mais e temia mais ainda.

Otaciio foi o primeiro filho
de Dona Bárbara Oliveira
Miranda(ela era filha de
Alexandrino Antônio de Oliveira
e Rita Maria dos Anjos). As pes-
soas que a conheceram, descre-
vem-na como uma mulher humil-
de, recatada, cordata e excepcio-
nalmente caridosa.

Dona Bárbara foi a Segunda
esposa do Senhor Francisco
Januário de Miranda. Ela, ao ca-
sar-se, recebeu de presente nove
filhos trazidos do primeiro casa-
mento: Duvica, Dico, Maximina,
Maria Vidal, Rosa, Pedro, Antô-
nio, Chiquito e Isaltina. Dona Bár-
bara trouxe à luz Otacílio,
Hortência e Otaviano.

Dona Bárbara, ou Babita,
como era carinhosamente chama-
da, possuía uma qualidade
incomum: conseguia lidar com os
filhos e enteados, sem fazer dis-
tinção, a ponto de muitos acredi-
tarem que os doze meninos fos-
sem filhos daquela bondosa e sim-
pática senhora.

Seu pai, Francisco, era dono

Maria Helena, sua mãe D. Zinha e seu pai,
Tininho Borges

Otacílio e seu tio Geraldo
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de uma pequena fazenda onde acumulou um patrimônio de 300 hecta-
res de terra produtiva.

A paisagem não diferia muito das propriedades vizinhas: uma
casa de adobe, envolta por plantações. Quatorze pessoas compu-
nham o quadro, desempenhando mecanicamente seus rotineiros pa-
péis naquele belo, romântico e saudoso cenário, com fundo musical
ensaiado e regido pela natureza.

Seu Francisco Naia, como era conhecido o pai de Otacflio, era
uma homem de hábitos rígidos, fervoroso adepto de uma disciplina
quase militar, não permitia a si mesmo, nem a seus filhos, qualquer
excesso.

Homem imbuído de espírito público, participava da vida políti-
ca de Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e Divinópolis. Apoia-
do pelos amigos que o tinham como confessor e conselheiro, entrou

C/iico Naia e suas noras Anita, Maria Helena e Ana Resende
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para a política em 1950 e foi eleito vereador pela UDN de Lagoa da
Prata.

Chico Naia era daqueles homens que não se permitiam jogar
conversa fora, nem pedir favores. Sistemático, somente aos 93 anos
quis, pela primeira vez, consultar um médico. Estava doente. Meses
depois, em 1976, um câncer no fígado o levou do convívio sereno
com seus amigos e familiares.

Seu nome constava na lista de jurados de S.A. Monte e ele era
constantemente convocado, o que o fazia sentir-se útil, responsável e
de certa forma importante. Em suas visitas ao Fórum de Santo Antô-
nio do Monte, ou em suas viagens a negócios, fazia-se acompanhar
pelos filhos. O menino Otaciio Miranda interessava-se muito pelas
conversas de seu pai com os advogados e colegas do Júri. Passava
horas em meio às rodas de discussões calorosas entre os doutores,
sobre os casos emocionantes e sempre dramáticos, debatidos em
salas de tribunais daquelas cidades. É de se entender quando, mais
tarde, desejou ser advogado. Quem o conheceu, polêmico, aguerrido

Afa,nília Borges
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Oracilio, Maria Helena e a filha Cláudia na
formatura do colégio Pandiá Calógeras

e bom de oratória, nos embates
políticos, acreditou que a deusa
Têmis foi que lhe dera o diploma.

O garoto ficava também, vi-
vamente atraído pelas histórias po-
líticas da vizinhança. Histórias que
permaneceriam vivas em sua me-
mória. Acredita-se que nem o pró-
prio pai nem os integrantes daque-
les animados bate-papos suspei-
tavam dos caminhos que se abri-
am para o menino dos Mirandas
passar com os seus sonhos.

Um menino da roça, dos
Mirandas, ser por três anos o me-
lhor aluno do Ginásio São Geral-
do de Divinópolis, ser professor
da Escola Kennedy de Belo Hori-
zonte, Vice - Prefeito, Prefeito, De-
putado Estadual, Engenheiro, Di-
retor da Usiminas e da Cosipa,
também era sonhar alto demais!.

"Se fosse necessário destruir
todos os sonhos e todas as visões
dos homens, a terra perderia sua
forma e suas cores, e dormiría-
mos todos em morno
embotamento". (A France)

Tímido, Tacinho raramente
se arriscava a discordar de algum
daqueles sabichões, até porque,
naquele tempo, não se permitia às
crianças intrometer nas conversas
de adultos.
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O tempo passava e, com esse tempo, o menino caipira, acanha-
do e silencioso, começa a tornar-se um menino falador, com flashes
de geniais certezas. Ciro dos Santos, renomado médico e poeta de
Lagoa da Prata, conta que, quando conheceu um menino agitado e
muito conversador nascido nos Mirandas, foi logo deduzindo: "esse
é o tal Otacflio de quem o Lúcio de Castro me falou: vivo e inteligen-
te. Aposto que U. Juscelino Kubitschek, um dos ídolos que habitam
o altar de Otaciio Miranda, era também pobre e, como nosso perso-
nagem, calçou seu primeiro par de sapatos aos dez anos de idade.

Decidido a vencer na vida por seu próprio esforço, quando atin-
giu a idade de 15 anos, foi morar em Divinópolis, depois Belo Hori-
zonte e, até mesmo, no distante Rio Grande do Sul, do estadista
Leonel Brizola.

Otaciio não foi o único dos irmãos a pressentir que grandes
coisas não estavam reservadas ali nos Mirandas que merecessem es-
perar pelo destino. Hortênsia, Chiquito, Otacílio e Otaviano fizeram
seus caminhos. Hortênsia foi estudar em Divinópolis. Seu irmão
Chiquito, o galã da família, mudou-se para Goiás. "Este, ao chegar
vestido com o uniforme de tiro de guerra, transformou-se em nosso
herói", O Otaviano hoje é advogado em Goiás e foi presidente da
OAB naquele estado.

"Fazemos nossos caminhos e lhes chamamos destino" (Disraeli).
A infância de Otacflio transcorreu como a de todos os meninos

das pequenas cidades do interior. Muita brincadeira, muito jogo de
bola( de borracha, de meia, até de lobeira). Pescarias no Córrego
Alheio, caçar passarinhos com bodoque, armar arapucas, nadar no
rio, andar a cavalo, fabricar os próprios brinquedos com caixotes,
latas velhas, bambus, sabugo de milho, vidro....

Infância feliz, embora de prazeres limitados, sem brinquedos de
lojas, sem bolas de couro, sem vídeo-games, televisão, computador.
As roupas usadas eram fabricadas em casa, adquiridas de pequenos
armazéns, que vendiam de tudo, ou fabricadas nos teares caseiros.

Seus conterrâneos o recordam como sendo um menino roliço,
muito branco e bem comportado, que sempre se esforçava para dar
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4 IflICid(I

(}t0c11u, 11uiiu fIe1cnt, jIIiUL L licioN

30

cabo das tarefas que lhe eram atri-
buídas com a máxima perfeição.
Ele mesmo contaria mais tarde que
passara parte de sua infância ma-
nejando o machado, a enxada e o
arado. Uma de suas lembranças
mais marcantes dessa época era
o trabalho de candeeiro( guia de
bois ) e conta que, ao chegar em
casa, mesmo cansado, mergulha-
va na leitura. Desde então, gosta-
va de ler biografias. Lia muito. Es-
sas biografias vieram, mais tarde,
fazer parte de seus discursos em
busca de votos.

Vamos reproduzir uma das
muitas histórias ocorridas com ele
na idade da inocência: por volta
de 1944, aos dez anos de idade,
tomou sorvete pela primeira vez.
Acostumado a comer quentes os
deliciosos doces que Dona Babita
fazia, estranhou que fosse gelado
o "doce" que o Bar Lagoense ven-
dia, o que provocou pilhéria entre
a molecada presente no local.
Após gastar quase tudo que tinha
no bolso com sorvetes, quis sur-
preender sua irmã Hortência.
Comprou quatro picolés, colo-
cou-os no bornal, sob o olhar ma-
roto do sorveteiro, montou no
cavalo "Bambolim" e retomou aos
Mirandas. Sem compreender



como desapareceram, não conse-
guiu convencer seus familiares
sobre aqueles misteriosos doces
que envolviam aqueles palitos. De-
cepcionado, quis plantá-los, ima-
ginando que deles nasceriam
aquelas delícias geladas.

No filme "O sonho do ho-
mem", da Walt Disney Company,
o criador do Mickey conta que
seu pai sempre disse que temos
de ser práticos, se quisermos ven-
cer na vida. E Mark Twain, tam-
bém, na mesma cena, aconselha:
"Temos de ser crianças o maior
tempo possível, e, se soubermos
dar o jeito certo, talvez não preci-
semos crescer nunca!" e pergun-
tou: "Entendem o que eu digo?".

Em sua história, nosso per-
sonagem dos Mirandas parece ter
aprendido a filosofia do pai de
Walt Disney. Filosofia muito pa-
recida com a de seu pai, Chico
Naia. Esse exerceu uma grande
influência na vida do filho. Homem
trabalhador e direito, com pouco
senso de humor, soube transmitir
ao filho o valor da palavra empe-
nhada (insistem em dizer, que na-
quela época, fio de barba, ou a
palavra dada, valia como substi-
tuto para a nota promissória). Ca-
racterísticas que Otacflio incorpo-

Marta JJe/eiu.i e 11e10)

Lagoa da Pr:
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Rua Cirilo Maciel

Acima: Cartão do
Bispo Dom Belchior
para o engenheiro
Otacílio Miranda.
Ao lado: O Bispo
Dom Belchior e o
então governador
Francelino Pereira.

Foto arqurro João Carros Rocha
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rou ao seu estilo de vida, ao des-
pir-se da timidez, insegurança e
medo, para deixar ou fazer eclodir
a imagem que o tomou conheci-
do e bom de voto. Essas qualida-
des que o distingem de muitos não
apareceram por encanto. Foram
conseqüências de estudos, medi-
tação, esforço, polêmica, pressão,
sofrimento, críticas e intuição,
que, ao, fim, permitiu uma formu-
lação vencedora.
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Ao lado: Dona
Babita com Adélia,
Antônio Miranda,
Hortênsia, Maria
Vidal e Otacílio -
1953.

Ao lado. com o
Deputado e ex-

Prefeito de Belo
Horizonte
Maurício
Campos.

Ao lado. José
Antônio
Guadalupe, João
Marques Vascon-
celos, Roberto
Nelson de Senna.





O PREFEITO

F

oi uma época de grandes
eventos que dificilmente se
repetirá. Convocava-se o

povo e a multidão reunia-se. Foi
assim o evento que se chamou de
"Semana da Cultura". Envolve-
ram-se nessa promoção as maio-
res inteligências da cidade. Du-
rante sete dias todas as formas de
expressão artística foram apresen-
tadas à comunidade lagopratense,
além de gincanas, provas de atle-
tismo e esportes. Uma verdadei-
ra festa que empolgou a cidade.

Numa promoção realizada
no Cine Vera Cruz foram lidos tra-
balhos de redação premiados pela
Prefeitura. A vencedora, Sra.
Vilda Adelce de Castro Sampaio,
então aluna do Colégio Municipal
José Theotônio de Castro, foi pre-
miada em primeiro lugar pela ex-
celência de seu trabalho que foi
um resumo da administração do
Prefeito Otaciio Miranda.

"Entramos no
programa da TV
Itacolomi apenas

para participar e co-
locamos Lagoa da
Prata conhecida e

respeitada no
cenário mineiro."

Na missa de Ação de Graças pela vitória nas
eleições
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A ATUAL
ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL DE
LAGOA DA PRATA

Dr. Ciro Santos discursando na missa de
posse do prefeito Otacílio Miranda

Trabalho elaborado pela alu-
na Vilda A. C. Sampaio, 1° Ano
Colegial, Lagoa da Prata, 30 de
abril de 1974.

Maquiavel, no seu livro O
PRÍNCIPE, disse:

"O bom governante é aquele
que mantém seus governados em
constante atitude de expectativa e
surpresa".
Parece que esse princípio norteia
a atual administração pública mu-
nicipal de Lagoa da Prata.
Analisemos:
Surge um novo prefeito para a ci-
dade, escolha incontestável de to-
dos os seus habitantes, uma vez
que obteve maioria absoluta nas
eleições.
A expectativa nasce:
Todos o apoiaram, todos esperam
grandes realizações.
Eis que aparecem problemas de
toda ordem: administrativos, ide-
ológicos, funcionais, e, especial-
mente, financeiros.
Como se sairá a administração na
solução desses problemas?
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Quem será prejudicado? Quem beneficiado?
De onde sairão recursos para saná-los?
Como consegui-los?
Como?
• expectativa cresce:
• administração envida esforços, comunga idéias e ideais. Arregaça
as mangas e vai à luta; no princípio, ao trambolhões , mas, aos pou-
cos acerta o passo e começa a saltar sobre as barreiras, como o
corredor que procura chegar à meta, numa corrida de obstáculos.
A cidade enche-se de placas. Dizem os mais céticos:
"O prefeito das placas".
"Não se constrói com placas".
"Queremos ação, não placas".
"Depois da placa virá mais alguma coisa?"
a expectativa chega ao auge:
A cidade começa a fervilhar com novos barulhos, com nova movi-

Foto Arquivo João Carlos Roctra
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Igreja matriz de Lagoa da Prata
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mentação, com novo colorido.
As palavras estão sendo substituídas por ação.
Surpresa:
E diante de todos, de toda a população surpreendida, e, até então
desconfiada, começam a germinar os frutos de um trabalho conscien-
te e elaborado, visando ao bem comum e aos in{eresses da coletivida-
de.
E as obras se sucedem num ritmo de "Brasil Grande".
Reforma e remodelação da Praça de Esportes, com novo centro de

reunião sadia, de recuperação física e de diversão.
_Ampliação e reformas nos dois colégios, para dar a todos condi-
ções de se instruírem e da melhor forma possível, dentro das mais
modernas técnicas e de acordo com a lei n° 5.692, da Reforma do
Ensino.
_Modificações e melhorias na praia pública para dar condições de
higiene e de prazer aos turistas e trazer divisas para a nossa terra, uma
vez que "o turismo é a indústria sem chaminés".
—Reformas nos grupos escolares.	 —
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Liprutu: Jaime, Dirceu /víu(urrw,', i	,, tu/e;, te//tI), itico, .iunu[, te/lei/o, %uiiiuiI,
Ivan, José Osvaldo, Chiquinho, Nenê e Romeuzinho
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_calçamento de novas ruas.
_Asfaltamento.
_Ampliação de Biblioteca Públi-
ca Municipal, convênio com o INL
(Instituto Nacional do Livro) que
passará a dar assistência à nossa
biblioteca. Esse mesmo instituto
já enviou uma primeira remessa de
livros num total de quinhentos vo-
lumes. A biblioteca pública é uma
contribuição a toda população es-
tudantil e ao povo em geral.
_Construção de Prédio dos Três
Poderes; nosso primeiro passo
para a emancipação política do
município.
_Modificações no sistema de trân-
sito, para evitar transtornos nos
dias de maior movimentação.
_Reforma no prédio da prefeitu-
ra.
_Aumento geral dos salários de
todo o funcionalismo municipal.
-Assistência Social: ajuda a todas
as entidades assistenciais da cida-
de: S.O.S., Sociedade de São
Vicente de Paulo, Casa da Crian-
ça.
_Finalização da construção da
Casa da Criança.
_Convênios com a ACAR e
FUNRURAL para dar melhores
condições de trabalho ao nosso

Na TV Itacoionii, Netinho apresentador
Terezinha ficar e prefeito OtacÜio Miranda

No JJ1CS!)U) pio ,'raina, Mineiros Frente a
Frente.
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homem do campo.
E tantas outras obras iniciadas ou concluídas, todas elas com o fito
de ver a nossa terra seguir o lema: PARA FRENTE E PARA O ALTO.
O povo sai do ceticismo e passa a acreditar no governo que constrói,
e cria indústrias, e surgem empregos, e o comércio melhora e se am-
plia...
O povo tem fé no seu governo.
O povo acredita no seu prefeito!

O curioso no belo texto é que a autora conseguiu fazê-lo sem
citar uma única vez o nome do prefeito.

ANOS DE GLÓRIA

Numa iniciativa do jornal "O Município de Lagoa da Prata" pro-
moveu-se um concurso para que a população indicasse os melhores
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em várias atividades. As respostas vieram de todas as partes e foi
feita uma festa no Clube Recreativo Lagoense para conferir os resul-
tados.

Nessa época de ouro o Laprata era uma equipe de futebol forte,
aguerrida, tinha um belo estádio para apresentar-se e levantava as ar-
quibancadas. Ficaram na história as "pontes" do goleiro Viano, o
futebol do Miro, Jadir, Jairo, Pregaiota, o chute potente do José Os-
valdo, a classe inigualável do Romeuzinho, do Julinho, do técnico e
jogador mirim e a categoria do atacante Ivan Batista Mendes, um dos
maiores jogadores de que me lembro ter visto jogar.

Quando uma população inteira enche-se de orgulho, acontece
uma catarse coletiva que contamina e a bola de neve só tende a cres-
cer.

Volanda Soares era um símbolo de beleza. Participou em
Uberlândia do concurso "Miss Minas Gerais" e ficou em segundo
lugar, em todo o estado. Lagoa da Prata levou representante a um
outro concurso muito famoso na época, promovido pelo jornalista
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Eliuna Maciel, pri/neiru Glani
Minas Gerais

A bela Volaiuila Soares, Miss Lija da Prata

Nicolau Neto, O "Glamour Girl de
Minas Gerais. A representante da
cidade, Eliana Maciel, foi eleita A
glamour giri do estado, em con-
curso realizado na cidade de
PedroLeopoldo.

Nessa época Nicolau Neto
era o colunista do interior, para o
jornal Estado de Minas, e come-
çou a dar destaque, em sua colu-
na, para as coisas que aconteciam
em Lagoa da Prata. Pelo menos
duas vezes por semana havia no-
tas da sociedade lagopratense.

O concurso "Rainha dos Es-
tudantes" foi um evento que mo-
nopolizou a sociedade e tirou do
auditório manifestação em forma
de gritos e vaias, aplausos e asso-
bios como somente nos anos 70
era possível acontecer.

O Laticínios Lagoa da Prata
transformou-se em EMBARÉ e a
Usina Luciânia deixou seus méto-
dos arcaicos e começou a ser um
complexo industrial.

Lagoa da Prata viveu, na era
Otacílio, os seus mais brilhantes e
efusivos dias, Parecia estar cons-
tantemente em festa. A cidade, pe-
quena e sem destaque, nem mes-
mo entre as suas vizinhas, cres-
ceu em importância, ganhou no-
toriedade, passou a ser um dos
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A maestrina e escritora Guiomar Sampaio

locais conhecidos em todo o es-
tado.

Otacflio conseguiu reunir o
talento, que existia de forma
esparsa na sociedade, colocando-
o de maneira organizada, em be-
nefício da cidade. O mito era um
líder e as pessoas o acompanha-
vam. Dona Guiomar Sampaio me-
rece um destaque especial neste
item de promoção cultural da ci-
dade. Ela recebeu do prefeito car-
ta branca necessária para criar e
extravasar o talento que a nature-
za prodigamente lhe concedeu e
o colocou a serviço da comuni-
dade. Da mesma forma pessoas
como Dona Alexandrina de Cas-
tro, Maria de Lourdes Dôco, Irmã
Maria Tereza, Dona Chiquita
Perilio, Dr. Ciro dos Santos, os
vicentinos, os rotarianos, os leões
e tantas outras pessoas foram
arregimentadas e participaram ati-
vamente desse momento ímpar da
história lagopratense.

O auge dessa histeria coleti-
va, que transformou Lagoa da
Prata num poio turístico e cultu-
ral, aconteceu durante a participa-
ção da cidade no programa "Mi-
neiros Frente e Frente", da TV
Itacolomi, que dominava o setor
de comunicação nos anos 70. Foi
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culturais
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Dona Alexandrina, José Aniêno, Si: Cliiquuiho, Pedie dc Cesta, Gavião Bcniardcs, Cícero
Mateus, Otacílio, Mauro Ribeiro, Artur Bernardes na recepção do Secretário da Justiça
Expedito Tavares

criado um programa que, na verdade, eram gincanas entre as cidades
participantes. Foi sem dúvida o maior evento já realizado em Minas
por uma rede de comunicação. Foi levada ao prefeito a sugestão de
participar. Como em tudo, a decisão foi rápida. Topou.

- Vamos participar sim. E eu vou apresentar o programa.
Por essa ocasião, Ruben Hur Rocha era a pessoa em melhores

condições para apresentar o programa. Qual não foi a sua decepção
ao ver que o próprio prefeito queria ser o apresentador. Ele disse:

- Nós vamos todos ao programa. Eu, o Biba, a Terezinha Ilcar;
todos nós vamos participar juntos do Mineiros Frente e Frente.

O programa teve um destaque tão avassalador em todo o estado
que Silvio Santos criou o "Cidade Contra Cidade", uma idéia seme-
lhante, que acabou sendo a versão paulista da atração da Itacolomi.

Lagoa da Prata entrou na brincadeira, só para disputar, sem ne-
nhuma pretensão a não ser tornar a cidade vista e comentada. Con-
corria contra cidades mais antigas, mais experientes e preparadas. A
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gincana tinha tarefas difíceis que exigiam talento e criatividade. Numa
delas, uma pessoa deveria ler o jornal "Estado de Minas" do dia da
apresentação e, durante o programa, responder a perguntas sobre
qualquer matéria publicada na edição. Quem topou a parada foi o
Guto (Luiz Augusto Guadalupe). Com muita firmeza ele foi respon-
dendo uma a uma as perguntas, sem pestanejar. No final, milhares de
pessoas vibraram com a última resposta.

Uma outra tarefa exigia um cantor profissional. D. Guiomar
ensaiou o bancário Eli Moreira, dotado de uma voz excepcional, mas
com deficiência na pronúncia do inglês. Jairo Anatólio Lima, um dos
jurados, premiou Eli Moreira com a seguinte ressalva: "vou dar o meu
voto a você, pela belíssima apresentação e pela voz extraordinária.
Mas se fosse pelo seu inglês, você estaria desclassificado. A música
interpretada foi a imortal "The End", do cantor negro americano Earl
Grant.

Quando pediram um "fora-de-série", Lagoa da Prata viu-se em
dificuldade. A solução foi buscar o Vado, em Dores do Indaiá. Vado
ainda vive naquela cidade, é dotado de um dom natural de adivinhar

P r(t( 1	O t1C1I!() i(L), JOW' Macedo (vereador) e Dico T'edrosa caiu
o governador Israel Pinheiro
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qualquer dia de qualquer ano ,de qualquer século. Basta dizer a data
e ele diz o dia da semana. É infalível. Com ele vencemos a prova
mais difícil de todas.

Otacflio foi o comandante da participação de Lagoa da Prata no
Mineiros Frente e Frente. Com experiência de palco e palanque, não
teve nenhuma dificuldade em enfrentar o auditório tendo do outro
lado profissionais de rádio e televisão à frente de seus municípios. "E
gostoso meter o nariz em tudo e não há nenhuma lei contra isso" (T.
Roosevelt).

Lagoa da Prata venceu Lavras na primeira etapa e foi para a
segunda. Passou por João Monlevade. Era simplesmente impossível
ter sobrevivido mas era verdade. Foi para a etapa final. Contra quem?

Teófilo Otoni trouxe a força de uma cidade de porte médio e
polo regional. A surpresa veio logo no início. Comandando a apre-
sentação da cidade nada mais nada menos que o seu prefeito, exata-
mente como Lagoa da Prata estava fazendo. Copiaram a fórmula e
trouxeram Luís Leal, que era jovem como Otaciio, carismático como
Otaciio. Tinha uma inteligência acima da média e uma simpatia cati-
vante, como Otacflio. Os registros da emissora não guardaram para
a posteridade esses arquivos, o que é lamentável, porque a história
merecia conservar esse debate entre os dois. A cada tarefa, antes da
apresentação dos participantes, os dois prefeitos roubavam a cena.

Mas Teófilo Otoni havia preparado uma surpresa que pode ter
sido fundamental na definição da competição. Moças bonitas, vesti-
das a caráter, passaram diante dos jurados distribuindo pedras preci-
osas, produzidas na região. Lagoa da Prata perdeu de pé. Foi longe
demais. Sobrepujou todas as projeções mais otimistas e saiu do
programa com ares de vitória, pois sua apresentação nada ficou a
dever à sua concorrente. O povo da cidade via tudo pela televisão. E
o estado inteiro também. Isso fez com que a cidade ficasse conheci-
da e respeitada.

Quando a caravana do programa voltou de Belo Horizonte en-
controu uma cidade em êxtase, com a alma lavada e o moral nas
nuvens.
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Essas coisas aconteciam porque as condições existiam e foram
arregimentadas no momento certo. As pessoas estavam ali, o talento,
a inteligência, a criatividade do povo estava presente. O elemento
aglutinador surgiu e fez as potencialidade desabrocharem em favor de
uma causa comum.

Essa foi a contribuição do líder que soube reconhecer onde
estavam os talentos encobertos, depois trazê-los para brilhar à luz e
finalmente colocá-los em ação, num trabalho organizado. Esse foi o
papel de Otaciio que mais rendeu prestígio e publicidade para Lagoa
da Prata. Citar nomes é sempre perigoso, pois sempre comete-se
injustiça com muita gente que teve papel preponderante no cresci-
mento da cidade. "Cada pessoa é única e ninguém a substitui, com as
mesmas condições, dentro de um mesmo contexto" (A. Lincoln).

CONSPIRAÇÃO DO DESTINO

Quando o prefeito de Lagoa da Prata era Fausto Resende e seu
vice, Otacílio Miranda, foi criado, no estado, o imposto batizado de
1CM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias); posteriormente esse
imposto recebeu um "5" de "serviço". Esse imposto contribuiu mui-
to para que Fausto Resende fizesse uma grande administração.

Seu sucessor foi o prefeito Balduíno Bernardes Amorim (Dudu),
que estava em sua segunda gestão. Era o ano de 1972. Por um erro
do Estado, as cidades de Lagoa da Prata e Santa Luzia receberam, de
1CM, uma verba infinitamente superior àquela esperada. Os cofres
municipais ficaram abarrotados. Dudu, prudente como todo mineiro
deixou o dinheiro reservado esperando que o Estado desse pelo em
Era ano de eleições municipais e o prefeito apoiava a candidatura de
Otaviano José Bernardes, adversário de Otaciio, embora do mesmo
partido, pois havia a sublegenda. Como o dinheiro não foi reclamado
pelo governo estadual, o prefeito tratou de asfaltar quase todas as
ruas do centro da cidade. Era a primeira vez que Lagoa da Prata via
asfalto, pois, como é sabido, a cidade não possuía sequer uma estra-
da asfaltada. A novidade encheu de orgulho os munícipes e esvaziou
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os cofres municipais. O mandato estava acabando e era preciso dei-
xar sua marca. Dudu entendia que com isso catapultaria a candidatu-
ra do Otaviano do Zezinho, pois o asfalto foi feito com a promessa
de não ser cobrado.

Otacílio ganhou as eleições por uma esmagadora maioria, mais
de setenta e oito por cento dos votos apurados. Recebeu a prefeitura
inchada de funcionários e com a expectativa de ter que devolver o
dinheiro vindo por engano, além das dívidas naturais de final de man-
dato, numa época em que não havia a lei da Responsabilidade Fiscal.

Em campanha Otacílio prometeu pagar os funcionários da pre-
feitura em dia e não tinha dinheiro para honrar o compromisso. O
prefeito propôs e os vereadores concordaram em que ele fizesse um
empréstimo junto ao Banco do Estado de Minas Gerais, em seu nome.
Com isso pôde pagar o primeiro mês do funcionalismo e correu a
encontrar-se com o Governador Rondon Pacheco para tentar a solu-
ção do problema, pois agora, além do 1CM, havia também o emprés-
timo contraído. Não havia recursos para saldá-los.

Espertamente convidou o então Senador Magalhães Pinto, que
já havia sido governador do estado, e foram argumentar que o erro
não era da prefeitura e sim do Estado, acrescido do fato de ter acon-
tecido na administração anterior. Conseguiram parcelar o débito em
quatro anos. Ainda assim a prefeitura não seria viável sem a demis-
são do excesso de funcionários. Demitir não estava de acordo com
as promessas de campanha. Sensível à situação, Otacílio procurou o
diretor da Siderúrgica Lagoa da Prata, seu sobrinho Lúcio de Castro,
o proprietário da usina, Dr. Luciano, e o diretor da Embaré com quem
conseguiu empregos para os funcionários demitidos.

Durante sua gestão, Otacílio não contratou sequer um funcioná-
rio. Admitiu apenas Ruben Hur Rocha, Biba, para seu chefe de gabi-
nete porque o mesmo havia passado em concurso público municipal,
acontecido em gestão anterior.

Para realizar as obras prometidas e as sonhadas precisava de
dinheiro. Otacílio não titubeou em levantar a dívida ativa dos contri-
buintes, sem perdoar ninguém, muito menos o asfalto feito pelo seu
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antecessor, Dudu.
Comprou uma briga feia com

a população que não queria pa-
gar. Biba, chefe de gabinete do
prefeito, mandou afixar no Bar
Lagoense o nome de todos os de-
vedores. Otacílio estava em
Divinópolis quando foi chamado
por seu vice, Professor Pedro
Paulo Resende. A lista causara
constrangimento e gozação. Era
preciso amenizar a situação.

Professor Pedro Paulo
Resende e Dr. Célio Carvalho, seu
concunhado, sugeriram que au-
mentasse em 10% os impostos e
dívidas e que desse desconto às
dívidas maiores. Sugeriram tam-
bém o parcelamento. Com isso a
situação amenizou-se e a prefeitu-
ra passou a contar com recursos
para as suas realizações. "Foi um
erro que deu certo".

Djair Braga, José Agripino, José Antônio,
Célio Carvalho, Getúlio, Arthur Bernardes,
Zico Teles, Magela e Otacílio numa inaugu-
ração

Dr. 0w Bernardes de Castro, Clanndo
Carlos da Rocha e Otacílio com o
governardor Francelino Pereira

/ 1

colocar placas em todas as suas obras
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AS CAMPANHAS

A

s campanhas políticas
tomam-se cada vez mais
disputadas. Cada vez

mais profissionais, gasta-se mais,
confia-se menos nas pessoas en-
volvidas. Porém percebe-se que,
no fundo, o desenrolar das gran-
des campanhas nacionais e das ci-
dades do interior parecem-se mui-
to. O que acontece lá, também já
aconteceu ou acontece por aqui.

Em 1946, em Lagoa da Pra-
ta, o Sr. José Vital, candidato a
prefeito pela UDN, sentou-se no
Bar Lagoense, em companhia do
Sr. Odilon Magalhães, seu adver-
sário naquele pleito, para espera-
rem juntos o resultado da eleição,
cuja contagem se processava em
Santo Antônio do Monte. En-
quanto esperavam, tomavam cer-
veja. Era um tempo ingênuo e ho-
nesto e o povo de Lagoa da Prata

Um homem do povo
que não gostava nem

de negros nem de
pobres?!

Otacílio e Samuel na rádio Tropical AM
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Em campanha na Usina CL4OM

sempre teve espírito cordato. Enquanto lá mesmo em Santo Antônio
do Monte aconteciam mortes, em Lagoa da Prata os adversários be-
biam cerveja juntos. Quando o Sr. José Vital ganhou, seu adversário
foi o primeiro a abraçá-lo.

Há famosas réplicas que chegam a mudar os rumos de uma
campanha. Quando o adversário do candidato a prefeito de Curitiba
chamou seu adversário, Cássio Taniguchi de ET, o psicólogo Jacob
Pinheiro Goldberg, que assessorava Taniguchi, insistiu em que ele
devia dizer-se feio e que repetisse isso. O personagem ET é feio mas
muito simpático e muito querido, principalmente pelas crianças. O
fato ajudou-o a vencer as eleições no primeiro turno.

Surpresas eleitorais. Na campanha de 1988 as pesquisas e as
ruas previam uma vitória fácil de Paulo Maluf sobre a candidata petista
Luíza Erundina, a prefeita foi eleita naquele ano, mas não conseguiu
barrar o próprio Maluf de sua pretensão de ser prefeito de São Paulo,
nas eleições seguintes.
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Marketing e pesquisas são fundamentais nas campanhas atuais.
Opovo não conhecia Coilor de Mello, governador do inexpressivo
estado de Alagoas. Ao encarnar a personagem de herói, jovem, caça-
dor de marajás, amigos dos descamisados e salvador da pátria, o
povo o elegeu presidente do Brasil. Já com Eisenhover foi diferente:
logo após a Segunda grande guerra, Eisenhouer recebeu a mais alta
patente militar, general de cinco estrelas, herói nacional de uma guerra
vencida pelos EUA. Nesse mesmo ano morreram sua mãe , seu ir-
mão, seu pai. Seus outros irmãos se dispersaram e Ike, como
Eisenhouer era conhecido, só pensava em aposentar-se e ir morar em
algum lugar tranqüilo e pacato do interior. Mas Ike era uma celebrida-
de, um herói nacional e havia comandado a vitória dos EUA na II
Grande Guerra. Os poderosos, os políticos e o povo insistiam para
que ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos. O general,
que nunca havia pensado em tornar-se político e já pensava em apo-
sentadoria, viu-se envolvido pelo clamor nacional. O povo america-
no amava-o e os partidos Democrata e Republicano disputavam a
honra de oferecer-lhe vaga para a sua eventual candidatura à presidên-
cia, em 1948. O bravo general não aceitou. Queria parar. Nas elei-
ções seguintes, em 1952, espalhou-se por todo território americano
slogans que pediam: "Cidadãos por Eisenhover" e o estribilho "We
like Ike, we like Ike, we like Ike (nós gostamos de Ike)". Eisenhover
não mais resistiu, candidatou-se e derrotou Stevenson em 1952 e
novamente em 1956, por uma margem de votos sem precedente na
história americana.

Em quase todas as cidades acontecem histórias semelhantes e
outras próprias de seu povo. Os caminhos trilhados por Otacílio es-
tão repletos dessas histórias, algumas contadas nesse livro.

NA CIDADE

No ano de 1972 a disputa pela prefeitura, embora com três can-
didatos, polarizou-se em dois nomes: Otaviano José Bernardes e
Otacílio Miranda. O terceiro candidato era João Macedo.
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Último comício da campanha de 1972: o vice-prefeito Pedro Paulo Resende falando ao povo

Otaviano do Zezinho, de família tradicional na política da cida-
de, fora vice do prefeito de João Paulino e tornou-se prefeito com a
cassação deste, fez ótima administração.

Otacflio Miranda, jovem, engenheiro de sucesso, havia realizado
um excelente trabalho como vice-prefeito de Fausto Resende.

Ruben Hur Rocha afirma que aquela foi a primeira campanha
profissional que ele viu no centro-oeste mineiro. "Otaviano era um
adversário forte, poderoso. Tinha o nome da família tradicional. Era
inteligente e determinado. Otacílio, com novas propostas, um jeito
mais urbano de governar e de tratar os eleitores, além de ser novidade
e fugir ao contexto do interior que, geralmente, alterna no geverno ora
um grupo, ora outro. Ele era a terceira via, a novidade. Por isso
ganhou".

Otaviano contratou um dos melhores, senão o melhor locutor de
Minas para fazer o seu marketing. Roberto Márcio gravou um primo-
roso texto, com sua voz premiada que dizia: "Otaviano é gente nossa.
Bom é votar em Otaviano".

A resposta veio logo depois. Otacflio colocou nas ruas uma
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réplica das mais inteligentes. Na voz grave do locutor João Barbosa
ouvia-se então: "Otacflio também é gente nossa.., melhor ainda é
votar em Otacílio".

A campanha cresceu, tomou as ruas, invadiu os lares e chegou
aos distritos. Dois gigantes disputavam em iguais condições e com
disposição para inovar. Mas Otacílio estava no auge, diz o Biba, no
melhor de sua forma física, intelectual e política. Era praticamente
imbatível, porque o povo o tratava como um ídolo. Essa era a dife-
rença. O adversário era um político de peso e tradição mas Otaciio
havia assumido a figura de um mito.

"Os comícios tinham um ritmo antes e outro depois que ele
assumia. Quando falava, Otacflio prendia a multidão como se fosse
uma hipnose coletiva. Para quem pensa que existe uma dose de exa-
gero nessa narrativa é só perguntar às pessoas que presenciaram essa
campanha" (Ruben Hur).

NÃO GOSTA DE PRETO NEM DE POBRE

"A política tem seus momentos sórdidos. Essa campanha cor-
reu as ruas como um rastro de pólvora. Otacílio, diziam, não gosta de
preto nem de pobre. Até o telefone dele é branco. Fato comum hoje,
antes o telefone era tradicionalmente preto, mas o dele era diferente.

Ele não ria de coisa séria. Sentiu o golpe e viu que era preciso
estancar imediatamente a hemorragia. Reuniu, no Cine São Carlos
uma multidão.

Lá estavam algumas pessoas da maior importância para a vida
de Otaciio. Pessoas que o criaram, que brincaram com ele na infân-
cia, ama-de-leite, babá, empregadas, amigos, enfim, todos de pele
negra. Otaciio praticamente não falou nessa noite. Deixou que cada
uma daquelas pessoas falasse sobre ele. Além disso, tinha o Profes-
sor Pedro: um fenômeno de oratória, que tinha a técnica de dominar a
platéia. Professor Pedro fez um discurso acabando com a graçados
que inventaram aquela piada.
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O resultado da campanha apareceu nas urnas. Nunca um candi-
dato conseguiu tamanha adesão popular ao seu nome. Otaciio con-
seguiu uma votação esmagadora (dos 5.360 votos válidos, obteve
3.871) que o transformaram no prefeito de Lagoa da Prata". (Ruben
Hur)

O INÍCIO DE TUDO

Otacílio transferiu seu título de eleitor para Lagoa da Prata .
pedido de seu sogro, Sr. Tininho Borges, que, em 1962, apoiava o
candidato a prefeito Sr. Edson Vital —UDN. O vice da chapa era
Otaviano José Bernardes (Otaviano do Zezinho). Chico Naia, seu pai,
era também da UDN mas, nessa eleição, não quis participar abert
mente porque era vizinho de frente do Sr. Eli Maciel-PR, que era
candidato adversário do Sr. Edson Vital. Diz Otaciio: "meu pai gos-
tava muito do Eli Maciel mas não impediu que seu filho apoiasse o
candidato da UDN". Nessa eleição ainda concorreram João Pauhino
da Silva-PTB e Juca de Castro-PSD.

João Pauhino era o primeiro da cédula e Otaviano do Zezinho era
o último. Então o João Paul ino criou o seguinte slogan: "VOTE EM
RIBA E EM BAIXO, QUE NO MEIO TEM CAMBALACHO".
Ganhou João Pauhino. Como o voto para prefeito e para vice não
eram vinculados, mas votados separadamente, Otaviano do Zezinho
ganhou a vice-prefeitura. (Acabou confirmando-se a proposta: ga-
nharam o de "riba" e o de baixo).

1970

OTACÍLIO tinha sido vice de Fausto Resende, de 1967 a 1971.
Neste ano ele percebeu que não tinha chance nem de ganhar a con-
venção para ser candidato a prefeito. A fim de não ficar esquecido e
não perder o contato com os eleitores, candidatou-se a deputado
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Debate 110 Ciiic Sao Cai/os na campanha
para prefeito em 1972

1ll	'0 da Prra na rua
Olegário Maciel, n.° 95

estadual, embora entendesse que
não tinha condições de ganhar. "É
preciso regar a semente do sonho
de ser deputado e esse sonho pas-
sa pela prefeitura de Lagoa da Pra-
ta". Foi uma jogada fantástica, o
que ficou comprovado nas elei-
ções seguintes, quando foi eleito
prefeito de sua terra.

Balduíno Bemardes Amorim,
Dudu, passou do MDB para a
ARENA. Era um candidato
fortíssimo e ainda tinha no mes-
mo partido, na sublegenda, outro
bom candidato a prefeito, que so-
maria muitos votos, Arthur
Bernardes. A Arena tinha dois
candidatos: Dudu e Arthur; e o
MDB lançou três candidatos:
Jeferson, Cícero e Eli, que resol-
veram apoiar Otacflio para Depu-
tado Estadual e escolher um fede-
ral da Arena para ter acesso aos
Governos.

Silvério Rocha, então suge-
riu o nome do Deputado Navarro
Vieira para ser o indicado.
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Inácio Ferrei ra (pr(^eito de Clái^^iio), A tia l/« . ..	.	 .
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1972

"Eu estava em dúvida se seria candidato ou não. Acontecia uma
reunião na praia. Estavam lá  prefeito Dudu, o Otaviano Bernardes e
o deputado Gerardo Renault, hoje presidente do Iplemg. Cumpri-
mentei a todos e o Otaviano, sempre alegre, de alto astral me disse: -
Você acaba de cumprimentar o atual e o futuro prefeito de Lagoa da
Prata. _O que é isso, Otaviano, ainda não houve eleição, eu disse.

O Otaviano e muita gente sabia que ser apoiado pelo Dudu tor-
nava o candidato fortíssimo, quase imbatível. Continuou o Otaviano:
- Vou convidar o Professor Pedro para ser o meu vice. Tentei colo-
car o Fausto na jogada mas demonstraram que o Fausto não tinha
mais chance. Despedi-me deles, não sem antes lançar a minha pró-
pria candidatura.

Fui à casa do Sr. Dico de Castro, marido de D. Nira, tia do
Professor Pedro e contei que queria ser candidato a prefeito. O Sr.
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Dico era um político respeitadíssimo, sempre consultado quando o
assunto era política. Nesse momento chega o Lúcio de Castro, seu
filho, dizendo-se também candidato a prefeito. O Lúcio era um ven-
cedor; tinha construído o cinema e o alto-forno, tinha sido vereador
atuante e pessoa muito conhecida na cidade.

Então eu disse para o Lúcio, dentro da casa de seu pai: - Olha,
Lúcio, seu pai acha que eu tenho de ser o candidato, senão o Otaviano
do Zezinho ganha. Ele está muito forte e ainda é apoiado pelo prefei-
to Dudu. Propus então disputar com ele no cara ou coroa. Quem
ganhasse, seria o candidato a prefeito, quem perdesse, seria o vice.
Ele não topou, disse que não me apoiaria mas desistiu, ali mesmo, de
ser candidato, em respeito ao seu pai. O Lúcio era meu parente,
casado com minha sobrinha. Manteve sua promessa: não se
candidatou, não me apoiou e não votou em mim".

"Uma vez acertado com o Sr. Dico de Castro, de que eu seria
candidato a prefeito, ele me sugeriu que fôssemos à casa do Profes-
sor Pedro para convidá-lo para ser vice. Eu disse: - mas ele já é o
vice do Otaviano. O Sr. Dico respondeu: - Isso nós vamos ouvir de
sua própria boca. Fomos à sua casa e acertamos com ele a vice-
candidatura na minha chapa. O Professor Pedro é um homem muito
sério, ele ainda não havia fechado acordo algum com o Otaviano.
Havia simplesmente sido sondado sobre a possibilidade de ser vice".

"Ficou acertado na pré-convenção que a minha chapa teria onze
candidatos a vereadores. Fui traído por um dos convencionais, que
vendeu os seus três votos, e o meu número de candidatos caiu para
sete. Fomos fazer uma reunião na casa do Paulo Rodrigues, e pedi
ao Professor Pedro para presidir a reunião, para não parecer que eu
queria favorecer algum deles. Lá estavam os onze candidatos para as
sete vagas. Num gesto de abnegação e altruísmo, Mauro Araújo
Ribeiro e Geraldo Azevedo (Lalá), abriram mão de suas candidatu-
ras. Ficaram nove candidatos. Fizemos então um sorteio. Foram
excluídos no sorteio José Agripino Rodrigues e Miguel Agostinho,
embora candidatos meus, foram abrigar-se na sublegenda do Otaviano,

60



Antigo Cine São Carlos

onde, curiosamente, havia vagas. Coisas da política daqueles tem-
pos ".

A cidade era pequena, então os candidatos saíam pelas ruas,
visitando casa por casa. (Na campanha do Fausto/Otacílio eles saí-
ram pelos canaviais e vilas da usina, quando perceberam, estavam
pedindo votos nos municípios de Japaraíba e Arcos)

O último comício foi realizado na Rua Olegário Maciel, em fren-
te à antiga rodoviária, pois os melhores locais, a praça da Matriz e a
praça da Embaré haviam sido requisitadas pelos adversários.

O Professor Pedro fazia um discurso comum em campanha,
quando perceberam que os outros comícios haviam acabado e o
povo que saía desses comícios estava indo para o da rodoviária.
Otacílio pediu ao professor para prolongar o discurso e ele o fez com
a competência de sempre, esperando que todos pudessem chegar a
tempo de ouvir o candidato a prefeito. Quando Otaciio estava dis-
cursando, passaram-lhe um bilhete de um adversário que dizia:
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"Abracílio de Miranda, não prometa o céu. Assinado: São Pedro".
Otaciio parou, leu o bilhete em voz alta e lembrou aos eleitores: "No
bairro do Mandiocal, no penúltimo comício, começou a chover. Eu,
brincando, pedi a São Pedro para parar a chuva, pois ele tinha um
xará candidato, no palanque". Por coincidência a chuva parou. En-
tusiasmado com o efeito de suas palavras, Otacílio continuou: "Como
vocês viram, o meu convênio com São Pedro continua valendo. Eu
combinei com ele de mandar chover o necessário em cada fazenda e
não estragar as estradas. Vejam que vantagem eu estou levando por
ter um vice como o Professor Pedro e um aliado como São Pedro".
Otacflio mostrou o bilhete ao povo e passou novamente o microfone
ao Professor Pedro que fechou a noite contando uma piada.

Foram eleitos com 76% dos votos válidos.

OUTRAS CAMPANHAS

Otacílio criava suas próprias campanhas, sempre em cima da
seguinte idéia: "Otacflio é a favor da cidade. A favor do povo".
Tinha coragem de mudar de opinião, se lhe convencessem com idéias
melhores. Mas era preciso muita determinação, para demovê-lo de
uma proposta. Era um sonhador e acreditava em seus sonhos. Era
um realizador e achava que as pessoas tinham de votar nele somente
por isso. (até hoje não se sabe exatamente o que leva o eleitor a
escolher determinado candidato. As urnas costumam contrariar to-
das as regras e etiquetas). Era movido por um sonho que o motivava
a agir com um entusiasmo juvenil, como relatam as pessoas que o
conhecem bem e que o acompanharam pelas diversas campanhas
políticas. "Quando em campanha, a gente tem de apagar incêndios a
toda hora. Especialmente as fogueiras das vaidades", diz Otacflio.
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1974/1982

"Na campanha de 1974 apoiei o Dep. Navarro Vieira que já era
majoritário no município.

O Otaviano do Zezinho com outros, inclusive o professor Pedro
resolveram apoiar para Deputado Estadual o Rui da Costa Vai, que
era candidato a reeleição e pertencia também a Arena

Em 1978, disputei a vaga de Dep. Estadual pela terceira vez.
Resolvi fazer um acordo político com o Deputado Raul Bernardo e,
por isso, o apoiei em Lagoa da Prata.

Nem todos meus companheiros me acompanharam. A maioria
entendeu o meu propósito e o Raul obteve mais votos do que o
Navarro; situação que se repetiu em 1982.

O Prefeito Rui Amorim parece que, a esta altura tinha propósi-
tos diferentes, sobretudo depois da dilatação aos mandatos munici-
pais por 2 anos, tanto assim que, em 1982, sendo eu Deputado e
candidato a reeleição, em plena campanha do meu professor e amigo
Eliseu Resende, para governador de Minas, procurou o Deputado
Agostinho Campos Neto para ser o candidato de nossa terra, a depu-
tado estadual.

Dois outros episódios me distanciaram do Rui. O primeiro foi
na inauguração do conjunto Chico Resende II quando estava progra-
mada a minha palavra e surpreendentemente meu nome foi deslembrado
e passada a palavra para o secretário Carlos Eloy fazer uso dela.

Tive de pegar o microfone de maneira abrupta e dar o meu reca-
do.

O segundo foi na eleição de 1986 em que solicitei ao Rui que
programasse um comício na praça da Embaré que eu iria levar para
afalar o meu candidato a Deputado Federal Dr. Miguel Augusto. Para
surpresa minha, e mais ainda do Dr. Guaraci, que representava o Dr.
Miguei, no palanque, a convite do Rui, estava o Deputado Jésus Trin-
dade, candidato a federal.
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Não obstante estes problemas, apoiei o Rui na sua campanha
para prefeito em 1988".

Quando Otaciio Miranda ia às cidades em que ele conhecia
poucas pessoas, em suas próprias campanhas e nas campanhas de
apoio a prefeitos, ele chegava mais cedo para saber o que estava
acontecendo na cidade. Isso servia de base para depois falar nos
comícios e demonstrar familiaridade com os problemas locais.

Em 1976, Otaciio foi a São Roque de Minas apoiar um candi-
dato a prefeito da Arena, que disputava contra dois candidatos do
MDB. Parafraseando seu colega e amigo, o deputado José, Macha-
do, perguntou ao candidato a prefeito: 'Quem você quer que eu elo-
gie e quem você quer que eu critique?"

"Era uma coisa complicada, pois às vezes nos passavam infor-
mações erradas e a gente costumava cometer terríveis enganos, difí-
ceis de ser consertados. Conheço um deputado federal de minha
região que mandou dinheiro para um candidato a prefeito. Como
tinham nomes parecidos, o dinheiro foi parar nas mãos do adversá-
rio, que logicamente não o devolveu".

"Eu tinha apoio de pessoas maravilhosas, O Dino Luiz em Sto.
Antônio do Monte, e em Moema, o José Evaristo Lacerda, Pai do
Júlio Lacerda, ex-prefeito e José Maria Lino, pai do atual prefeito,
Crioulo, me apoiavam de graça. Escreviam meu nome em papeizinhos
e os entregavam para os eleitores. Funcionava, naquela época. A
gente encontrava esse tipo de apoio em muitas cidades. Outras vezes
encontrávamos apoios sinceros, quase familiares e depois as pessoas
debandavam para outro lado, sem nem dar aviso prévio."

O Biba, um dos mais leais companheiros do deputado, conta
mais um fato interessante:

"Acompanhei Otacflio naquela primeira companha política a de-
putado estadual. Foi uma campanha um tanto ingênua. Ele chegava e
se apresentava: "Sou o ex-vice-prefeito de Lagoa da Prata". Embora
ele se orgulhasse bastante do título, sempre me ficava a impressão de
que as pessoas esperavam um pouco mais do político à sua frente.
Eu achava que o cargo de vice-prefeito não o credenciava a aspirar
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uma cadeira na Assembléia. Bobagem minha. Otaciio tinha uma
aura, uma presença, uma figura tão carismática que tenho a impressão
de que se ele se apresentasse como ex-porteiro da prefeitura daria o
mesmo efeito. O que faltava naquela altura era um conhecimento
maior, uma penetração mais profunda entre os chefes políticos da
região, que transformassem isso em densidade de votos.

Otacílio falava para meia dúzia de estudantes em Bom Despa-
cho, outra turma de estudantes em Arcos. Uma perda de tempo. Ele
sabia que isso não lhe daria os votos necessários, mas estava plantan-
do e regando plantinhas que um dia iriam crescer e dar frutos.

Ele perdeu porque não tinha contatos com o poder político da
região. Era verde, não tinha raízes fortes fincadas nos terrenos onde
pretendia colher. Perdeu a eleição para deputado, mas vejam o que
aconteceu em Lagoa da Prata.

De uma votação de 2.600 votos dada no município para todos
os deputados estaduais, o ex-'ice-prefeito teve 2.300 votos de sua
terra. Isso sim o credenciou a continuar aquela escalada política. Foi
o reconhecimento de seu próprio povo que o fez crescer, diante dos
observadores que iriam estar com ele mais tarde.

A ousadia sem limites desse homem obstinado fazia com que ele
assumisse posições ridículas para conseguir o que pretendia. Um
desses fatos históricos foi começar uma campanha política visando a
ser o prefeito de sua terra, na marra, praticamente sozinho, falando
nas esquinas para uma dúzia de ouvintes desconfiados. Sempre achei
que Otacílio não tinha o senso do ridículo. Aquele sentimento que os
fracos, os pouco atirados, os que temem o peso da opinião pública,
se escondem atrás dele como desculpa para não fazer".

Alguns políticos de Lagoa da Prata acham que o Otacílio come-
teu um pecado ao deixar a prefeitura para sair candidato a deputado
estadual. Chegaram a dizer que ele iludiu o povo, porém as urnas
mostraram outra história. Parece que os eleitores de Lagoa da Prata
perceberam que os planos políticos dele eram realmente consistentes
e não apenas uma campanha envolvida em embalagem de aparência
enganosa. O povo sonhou junto com ele. Ter seu primeiro deputado
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estadual, filho da terra. Por isso votaram nele. Deram-lhe 2.300 vo-
tos, em 2.600, mesmo sabendo da pouca possibilidade de sua elei-
ção. É uma marca que ainda não foi batida por nenhum político da
cidade.

1992 - AS VAIAS

"Duas coisas difíceis de se assimilar: uma é a derrota. Fui derro-
tado duas vezes. Na última vez perdi a eleição para deputado por
apenas 56 votos. Aí decidi não me candidatar mais. A outra é a vaia.
Apagar esses incêndios pode ser um esporte gostoso. Mas que quei-
ma, isso queima.

Certa vez, na eleição de 1992, eu subi no palanque para apoiar o
Professor Pedro, que era candidato a prefeito, (já havia exercido dois
mandatos, era tarimbado, competente) nessa eleição ganhou o PT,
com o Zezinho Ribeiro, tendo o Téo de vice. Quando peguei o
microfone, ocorreu uma vaia terrível, uma tempestade de apupos. Eu
vi um padre comandando a vaia, lá do fundo, então eu falei para ele:
'Padre, eu sou daqui de Lagoa da Prata, batizei-me na igreja desta
cidade, sou cursilhista e quero me desculpar com o senhor por não
ter ido à igreja ultimamente. Eu o conheço, Padre, não da igreja mas
dos bares e botecos e estou vendo que o senhor é competente, extra-
ordinário para comandar uma vaia. Eu quero dizer para o padre que
esse lombo aqui (bati nos ombros) tem a verdadeira dimensão da vaia
e do aplauso, que são duas conjunturas normalmente mentirosas, fru-
tos da emoção e do momento.

E continuando seu discurso Otacílio:
- Alexandre Dumas costumava, ao apresentar suas peças no tea-

tro de Paris, levar uma turma de amigos para aplaudi-lo. Criou-se a
charada "clac", e isto foi ficando muito chato. Aí o velho Dumas
passou a levar uma turma menor para vaiá-lo e fazer o contra-ponto, a
chamada "clic".
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Otacílio perolou: - Eu estou vendo aqui aqui a "clic", mas não
estou vendo a "clac"! Onde está a "clac", professor Pedro?

Os eleitores do professor Pedro passaram a aplaudir e a outra
turma continuou vaiando evidentemente. E Otacílio continuou falan-
do. Bateu no dorso e disse: "para o meu lombo as vaias e os aplausos
tem o mesmo sentido, porque são todos frutos do momento".
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EIS, OTACÍLIO MIRANDA

"f'l omecei muito cedo,

L
com oito anos já traba-
lhava como candeeiro de

bois e estudava na escola rural do
Monjolinho. Dona Zezé Tavares
e Dona Elvira foram as minhas
professoras."

O "Fui para Lagoa da Pra-
ta no quarto ano primário. Eu ti-
nha onze anos, era um menino gor-
dinho e tímido. Como todo me-
nino da roça eu tinha medo da su-
perioridade dos meninos da cida-
de e eles, percebendo a minha ti-
midez, gozavam-me porque eu ia
para a escola a cavalo. Eu já con-
tei essa história. O meu cavalo
chamava-se Bambolim. Eles riam
e me criticavam e puxavam o rabo
do meu cavalo, pois sabiam que
eu não ia reagir, pela timidez. Den-
tro da sala de aulas não havia pro-
blema. Eu era adiantado, sabia
tanto ou mais que meus colegas e
não fazia feio. O meu tormento
eram os recreios e o final das au-
las, quando eu tinha de enfrentá-
los e às suas brincadeiras."

"Assinei pensando
tratar-se de um livro
da escola, ou algum

tipo de rifa de fim de
ano. O livro era de

filiação à Arena. Fui
um arenista

convicto."

Paraninfo
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Getúlio Batista, Otacílio e Roberto Pereira
da Silva, presidente da CARPE

Posse da diretoria do ROFaTT Clube de Belo
Horizonte em 27106188

Getúlio Batista, Otacílio, Dino Luiz e Pe.
Jaime Costa e Silva

O "Fui trabalhar na loja do
Dico Pedrosa e do Salvador Ara-
újo. Sogro do Zezinho, atual pre-
feito de Lagoa da Prata. Era uma
loja de tecidos onde hoje é a pa-
pelaria do José Olímpio, de pro-
priedade de uma das filhas do
Dico Pedrosa. Depois fui traba-
lhar com o Chiquito, meu irmão,
numa loja perto da zona boêmia,
na rua Olegário Maciel com rua
Manoel Pena. Depois trabalhei
com o Zé Indelécio, meu cunha-
do, casado com a Isaltina, minha
irmã. Lá também trabalhava o
Antônio, meu irmão, casado com
a Zulma. Este era muito bravo.
Tratava todo mundo muito mal,
xingava a torto e a direito. Eu,
pelo contrário, procurava tratar
todos bem. Era o político que
começava a despontar."

O "Quando uma mercado-
ria encalhava, costumávamos
chamá-la de "cravo". Uns des-
ses cravos eram umas gravatas
vermelhas. Certa ocasião chegou
um cidadão lá dos Mirandas. Ele
era famoso porque era um bom
jogador de futebol. Ia casar-se e
eu sugeri que se casasse de bran-
co e usasse gravata vermelha. Ele
aceitou a sugestão. Comprou um
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linho branco para o terno e a gra-
vata vermelha. Virou moda casar
de terno branco e gravata verme-
lha. Esgotamos o estoque da
loja."

O "O Laticínios Lagoa da
Prata foi fundado pelo Senhor
Gastão Bernardes, José Vital e
outros fazendeiros lá pelos anos
de 1948149. Hoje é a Embaré. Fui
trabalhar lá como lãvador de latas
de leite e de creme. Meu chefe
era o Sô Quinzico. Isto já está
contado neste livro. Fui despedi-
do por total inaptidão para o car-
go. Nessa época eu fazia o quar-
to ano primário e minha profes-
sora era a D. Maria Helena
Bernardes, esposa do Sr. Arthur
Bernardes. Eu chorava muito e
era chamado de manteiga derreti-
da."

O "Procurei o Dr. Leonel,
que era gerente do Banco Minas e
pedi-lhe emprego. Fui colocado
para o serviço de contínuo, que
incluía lavar os banheiros e as pri-
vadas. Tinha também como fun-
ção carimbar selos, com um
carimbão redondo. Eu nunca tive
muita habilidade manual, então eu
errava as carimbadas, saía tudo

Assinando a Constituição Estadual em 1989

Otaísa e seus pais
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O líder do PDL Le,u'l li;
de Otacílio Miranda

No Rio Grande do Sul em 1989

torto. Se eu carimbasse fora do
selo, eu perdia o serviço e tinha
que pagar. Então eu procurei o
Dr. Leonel e pedi que me trocas-
se de função. Eu queria trabalhar
no balcão. Era filho de fazendei-
ro, conhecia todo mundo. Ele
acreditou em mim e eu me dei mui-
to bem nesse novo serviço. Meu
pai só ficou sabendo que eu tra-
balhava no banco, muito tempo
depois."

O "Certa vez passei em
frente à casa de D. Lídia e o
Silésio, seu filho, disse que iria
estudarem Divinópolis. Pergun-
tou se eu também não queria ir.
Ele era amigo do diretor do Giná-
sio São Geraldo e conseguiria
para mim uma vaga para fazer o
Admissão. (naquele tempo, para
se fazer o ginásio era preciso pres-
tar um exame que se chamava ad-
missão.) O curso era feito duran-
te um ano. Os alunos mais inteli-
gentes e preparados poderiam
fazê-lo nas férias e, com isso, ga-
nhavam um ano. Fui falar com
meu pai que, a princípio não con-
cordou. Ele era da teoria de que
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as moças deveriam ter prioridade nos estudos. A minha irmã Hortência
já estudava lá."

O "Eu insisti, chorei até que o meu pai concordou. Fui falar
com o Zé Tonico para que ele arrumasse um cavalo para eu ir até
Martins Guimarães , para pegar o trem. Na manhã seguinte havia dois
cavalos arreados. Meu pai concordou em ir comigo. Compramos
duas passagens de segunda classe e lá fomos nós para Divinópolis.
No meio do caminho meu pai disse: 'Vou pagar para você o admis-
são. Se você passar, o que nem eu acreditava, muito menos meu pai,
eu pago a primeira série.' Passei e ingressei no ginásio. Tornei-me
aluno interno do Colégio São Geraldo do inesquecível professor e
educador Martin Cipryen, que teve colégios também em Pará de Mi-
nas e Oliveira. Lá continuei a sofrer com gozações e complexos,
ainda mais porque eu tinha os dentes estragados."
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Otacílio na formatura de sua filha Cláudia

Casamento: Otacílio (26 anos) Maria
Helena (19 anos)

O "No primeiro mês de in-
ternato eu tirei o segundo lugar da
sala. Criou-se uma polêmica da-
nada, eu sentava numa cadeira
dupla com um colega chamado
José Luiz Ratton (hoje médico e
amigo meu). Ele era o aluno mais
adiantado do colégio, por isso
passaram a dizer que copiava os
seus trabalhos e provas. Eu estu-
dava muito, pois não queria vol-
tar para a roça. No segundo mês
eu tirei o primeiro lugar, e no ter-
ceiro e no quarto, e assim por di-
ante. Passei a ser respeitado na
escola, pelos meus próprios mé-
ritos. Nesse colégio tinha um qua-
dro de honra onde os melhores
alunos eram homenageados.
Como eu era um "CDF" (expres-
são impublicável da época) o meu
nome estava sempre no quadro."

O "Como eu já disse:
Miranda é pão-duro e eu tinha as
minhas economias. No terceiro
ano eu passei a ser regente de tur-
ma e recebi um desconto na men-
salidade, o que facilitou um pou-
co as coisas, para o meu lado."

O "No quarto ano eu fiz o
Tiro-de-Guerra. Tive que pedir
ajuda ao meu pai novamente. Para
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fazer o tiro-de-guerra eu tive de sair do internato, pois estava na idade
de servir ao exército. O meu pai participava como podia, liberando
algum dinheiro para mim. Eu não praticava esportes, gostava muito
era de ler, por isso sofri muito até concluir o tiro."

O "Terminei o Ginásio em 1953 e em 1954 fui morar em Belo
Horizonte na casa do tio Xandico, irmão da minha mãe, à rua Espinosa,
445 no terceiro barracão nos fundos da casa. Ali morávamos eu, o tio
Xandico, a sua mulher Maria e o Antônio, o Valdemar, e a lolanda,
filhos da chamada tia Maria. Nessa época o Valdemar trabalhava numa
lavanderia na rua Padre Eustáquio e eu, de vez em quando, o ajudava.
O tio Xandico era uma pessoa muito boa e extrovertida mas gostava
muito de jogar baralho profissionalmente. Diziam até que as suas unhas
compridas e esmaltadas eram para refletir as cartas como se fossem
espelhos. Ele usava umas roupas estranhas para mim que vinha da
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roça. Quando eu saía para procurar emprego ele fazia questão que eu
usasse suas gravatas. E lá ia eu de temo e com uma gravata espalhafa-
tosa pedir emprego. Até que descobri que assim, com aquela gravata
com mulheres nuas na beira da lagoa e o meu jeitão de roceiro não
tinha mesmo como conseguir emprego. Até que um dia, em trajes
normais, consegui um emprego num bar do mercado dando para rua
Santa Catarina. Lá havia dois clientes; o Eurípedes Miranda e o
Eurípedes Oliveira. Eu achava interessante a coincidência dos sobre-
nomes deles com os meus e os tratava como parentes. Tornamo-nos
amigos e eu fui morar com eles, na rua Tupis, 304, em baixo da
escada da pensão onde eles moravam. Era comum as famílias darem
pensão para estudantes do interior. Assim, eles aproveitavam qual-
quer canto da casa, até o vão da escada. Havia muitos universitários
nessa pensão. Foi um tempo muito importante para mim."
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O "Continuei estudando
muito. Prestei concurso no Colé-
gio Municipal e passei em primei-
ro lugar. Lá havia estudantes de
todos os lugares de Minas Gerais.
Era um colégio muito conceitua-
do. No meu tempo, estudar em
escola pública era mais "chique"
que estudar em escola particular,
pois havia um concurso, um
vestibularzinho, e só os melhores
passavam. Aos outros restavam
as escolas particulares, que eram
chamadas de "PPP" (papai pa-
gou, passou). Arranjei um empre-
go na SULACAP, para trabalhar
em dois expedientes e depois fui
para o Banco do Comércio e In-
dústria de Minas Gerais, na esqui-
na da São Paulo com Caetés,
onde trabalhava em um só expe-
diente, o que me proporcionava
mais tempo para estudar."

O "Fiz um concurso fede-
ral para oficial administrativo e
passei em trigésimo lugar. Em Mi-
nas não tinha esse número de va-
gas, então eu não ia ser aproveita-
do. Mandei uma carta para o
DASP (Departamento de Admi-
nistração do Serviço Público) di-
zendo que aceitaria ir para qual-
quer lugar dó Brasil, desde que ti-
vesse faculdade. Nomearam-me

Ministro Paulino Cícero, importante compa-
nheiro político de Otacílio Miranda

Em Buenos Aires, 1956
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para Porto Alegre e eu fui para lá, para o Ministério da Guerra. Era o
ano de 1955 e eu tinha exatos vinte e um anos."

o "Em Porto alegre fiz a outra metade do 2.° científico, inicia-
do em Belo Horizonte, no Colégio Rui Barbosa, que era particular.
Para completar o científico, o terceiro ano, resolvi fazer um concurso
para o Colégio Estadual "Júlio de Castilhos" (eu já disse que o impor-
tante era estudar em escola pública) No momento em que eu estava
fazendo a matrícula, também estava matriculando-se uma moça de
Passo Fundo, chamada Sinara Ruas Ferreira, que era prima de Leonel
Brizola. Comecei a namorá-la, daí minha ligação com o "Velho Cau-
dilho". Com a minha volta para Belo Horizonte, conheci Maria Hele-
na e passamos a namorar. Era o de 1958. Esqueci-me da Sinara.
Voltei às origens."
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O "Quando terminei o científico, eu fiz dois vestibulares e
passei nos dois. Para engenharia e para direito. A faculdade de
engenharia era bem perto de onde eu trabalhava. Meu chefe, o Coro-
nel Walter Andrade, colaborou comigo e facilitou os horários para
que eu pudesse estudar. No fim de 1977 esse coronel foi promovido
a general e foi para o Rio de Janeiro. Ele só me chamava de mineiro e
queria que eu fosse para o Rio com ele. Não fui e, em 1958, voltei
para Belo Horizonte. Já estava no segundo ano de engenharia, que
concluí em 1961."

O "Continuei trabalhando no exército e fazendo estágios em
Belo Horizonte. No quinto ano eu me casei e montei uma firma em
BH, junto com outros colegas: o Aldo Lino Silva que foi vice-prefeito

Instalação da Comarca de Lagoa da Prata em II de agosto de 1977
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do Rio Grande do Sul criticando políticos da
época (1957).

de Patos de Minas e o Geraldo
Mércio Guimarães, que é arquite-
to. Afirma chamava-se CONAL.
O Geraldo casou-se em Montes
Claros e o Aldo em Patos de Mi-
nas. Sorteamos quem ficaria com
o nome da empresa, quando re-
solvemos desfazer a sociedade.
Geraldo Mércio ganhou e o nome
CONAL foi para Montes Claros.
Depois montei outra em socieda-
de com o engenheiro Paulo Tarso
Correia, daí o nome Miranda Cor-
reia, que perdura até hoje. O Pau-
lo casou-se com a filha de um pas-
tor e foi para Brasília e eu fiquei,
como estou até hoje, com a Cons-
trutora Miranda Correa."

O "Fui professor na Esco-
la de Engenharia Kennedy, que
ajudei a fundar, na Escola de Filo-
sofia de Divinópolis, onde dava
aulas aos sábados à tarde.Em
Santo Antônio do Monte fundei e
fui sócio da SEMOL - Serralhe-
ria Monsenhor Otaviano, Ltda."

O "No desfile de calouros
em Porto Alegre, na rua da Praia
havia placas interessantes. Fui ves-
tido de Juscelino, por ser minei-
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ro, carregando uma placa que di-
zia: 'J.Kato, o chefão da quadri-
lha'. Outro calouro estava fanta-
siado de Ademar de Barros e em-
purrava um carrinho de obras
cheio de dinheiro. Um terceiro vi-
nha fantasiado de Tenório
Cavalcanti, a caráter, com capa
preta e a metralhadora 'Lurdinha',
e a frase: 'Sabão Tenório, o que
melhor alveja"

POLÍTICA

O "Aconteceu um fato cu-
rioso: o diretor da Escola de Fi-
losofia de Divinópolis, professor
Carlos Altivo, chegou perto de
mim com um livrão para eu assi-
nar. Sem pestanejar ou prestar
atenção assinei-o, pensando tra-
tar-se de livro da escola, ou algum
tipo de rifa de fim de ano. O
livro era de filiação à Arena. Fui
um arenista convicto e, graças a
esse fato, eu pude ser candidato a
vice-prefeito de Lagoa da Prata.
Eu não entrei na política, foi ela
que entrou na minha vida."

O "A minha primeira expe-
riência em oratória foi um verda-
deiro desastre. Eu estudava ain-

Com os colegas de engenharia no Rio
Grande do Sul

Otacílio em Pequim

Em frente à pensão na Guajajaras (720)
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da Ginásio São Geraldo de Divinópolis e fui sorteado pelo Grêmio
Escolar para fazer um discurso. Preparei-me muito, estudei a pose e
sabia o que ia e o que queria falar. Decorei tudo e estava afiado,
embora ansioso. Na hora em que assumi a tribuna, comecei a tremer,
deu um branco e eu esqueci tudo o que havia decorado. A tremedeira
aumentava, eu suava frio e abandonei a tribuna sem pronunciar sequer
uma palavra. Foi um fiasco!"

O "Lá no colégio São Geraldo, tinha um aluno, Tarcísio
Cambraia, que mais tarde foi gerente e diretor do Banco do Brasil,
prefeito de Campo Belo e hoje é suplente de deputado e o Tarcísio
Cunha Botinha, de Luz. Ambos eram excelentes oradores. Eu e
outros colegas pedimos a eles que nos ensinassem a discursar. Ía-
mos para trás do cemitério, onde ninguém podia ver-nos e ficávamos
ensaiando. Eles citavam os temas e a gente ia seguindo a orientação
deles. Aí eu comecei a pegar o jeito da coisa."

O "Eu melhorei bastante. Na época da conclusão de curso
ginasial, eu fiquei em terceiro lugar na disputa de oratória do grêmio
estudantil. O Romeu Tarcísio ficou em primeiro e o Tarcísio da
Cunha em segundo. Eu consegui assimilar o que eles me ensinaram e
somar com o que eu ouvia de outros oradores. Fui observando no
correr da vida. A experiência, a leitura e a vontade de expressar as
minhas idéias me ajudaram bastante. Hoje eu me tenho como um
orador razoável, de idéias claras, objetivo e com bastante condição
de prender a atenção de meu ouvinte. E tudo uma questão de força
de vontade."

O "Fui eleito em 1972. Após as eleições voltei para Belo
Horizonte. Não quis tomar conhecimento do que estava fazendo o
prefeito, no final de seu mandato. Isso era problema dele. O meu
problema começaria no dia primeiro de fevereiro de 1973. Aí sim, eu
iria implantar a minha administração, que queira que fosse diferente,
anojada, dinâmica corajosa e, acima de tudo, otimista."
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O "Na estrutura da prefei-
tura não havia o cargo de secretá-
rio, a não ser um único secretário,
o de governo. Convidei o Biba
para ser o meu chefe de gabinete
porque ele havia passado num
concurso e estava esperando a no-
meação. O Mauro Araújo Ribei-
ro foi ser o Secretário de Turis-
mo, sem receber nada pelo car-
go. Foi ele quem criou as
carteirinhas de sócio da praia, para
a população local, além de ser o
iniciador de todo o processo de
implantação do turismo em Lagoa
da Prata. O meu amigo Dr. Ciro
dos Santos também veio me aju-
dar, na secretaria da saúde, sem
qualquer custo para a prefeitura.
São pessoas abnegadas que se
doaram pelo bem da cidade. Não
nomeei sequer uma pessoa para
minha equipe de governo, salvo o
Biba, como já expliquei."

O "Eu sempre gostei de
acordar cedo, pois durmo muito
pouco. Chegava cedo à prefeitu-
ra e exigia que todos fizessem o
mesmo. Gostava de participar de
tudo, de saber tudo, de fiscalizar
obras e serviços. Não parava na
prefeitura, porque para atender as
pessoas e conversar o Biba sabia

Otacílio e companheiros de pensão em Belo
Horizonte

Otacílio com Raul Bernardo Nelson de
Senna
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fazer, O meu negócio era ação, agito, soluções.

O "A Maria Helena, minha esposa, nunca foi à prefeitura. É
retraída por natureza e pouco afeita à política. Deixava isso para
mim, o que eu achava muito bom. Cada um na sua. As minhas filhas
eram crianças e não manifestavam qualquer pendor para a arte da
política. Em casa não havia o assunto prefeitura. Esse ficava lá no
meu gabinete, ou na rua, em reuniões, etc. Eu sempre procurei preser-
var a minha família, mesmo quando tudo parecia estar desabando
sobre mim."
"Há ocasiões em que chego em casa à noite, depois de tudo ter desa-
bado sobre mim e, silenciosamente, sozinha, deixo cair uma lágrima".
(Margareth Tatcher)

O "Eu trabalhava muito, brigava muito com os amigos e adver-
sários. Sou irrequieto por natureza. Não agüento muito ficar ouvindo
um assunto que eu sei onde vai chegar. Vou logo atalhando. Isso às
vezes me causa muitos aborrecimentos, pois tem gente que gosta de
tudo muito explicadinho. Com o tempo passaram a me entender.
Pararam de pedir emprego, dinheiro, favores pessoais, benesses. Tudo
aquilo que os políticos costumam fazer com o dinheiro público. Dei-
xei claro que os recursos do município eram para obras e serviços do
município. Foi difícil pois as pessoas estão com uma idéia muito
arraigada de que têm que ganhar alguma coisa da prefeitura."

O "Entreguei a prefeitura com as finanças em dia, sem dívidas,
com dinheiro em caixa, enxuta em termo de funcionários e a cidade
com o astral lá em cima, pois acabara de fazer bonito, para todo o
estado ver, no programa "Mineiros Frente a Frente". Peguei o meu
vice meio desprevenido, mas tenho certeza de que ele esperava essa
minha atitude. Era preparado. Deixei o cargo em boas mãos."

O "A vitória é muito boa. É a coroação de um trabalho
desgastante, da busca de um sonho, das noites mal dormidas, das
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incertezas de campanha, quando não sabemos se estamos agindo
corretamente ou se estamos fazendo tudo errado. Mais importante
que eleger-se deputado é "ser" deputado. Responder à confiança de
tanta gente, ter propostas concretas para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas, saber atender quem o procura, não deixar-se envai-
decer pelo cargo, sabendo-o transitório, como tudo na vida, manter
os pés no chão sem nos esquecermos nunca de que "todo poder nos
vem do alto". É fazer as coisas acontecerem. 'O principal é fazer a
história, não escrevê-la' (Bismarck)".

O "Sempre há. O ciúme é o tempero do amor. Maria Helena
sempre soube lidar com o ciúme e administrá-lo dentro do limite. Um
fato curioso: Eu andava sempre com um retrato de minha mãe na
carteira. Um dia a Maria Helena me obrigou a colocar um retrato dela
também."

O "Minha mulher sempre foi uma pessoa bonita por fora e por
dentro. Dr. Ciro brinca que ela veio ao mundo para tolerar o Otacílio.
Aliás ele sempre diz que eu sei fazer bem feito duas coisas: política e
raiva na Maria Helena. Lógico que são brincadeiras de um amigo
dileto."

O "Eu estava em campanha e me fazia acompa-nhar de um
candidato a Deputado Estadual. Entramos no clube Oeste Estrela
para pedir votos e ele achou que todas as moças estavam dando
"bola" para ele. Foi preciso que eu lhe desse uma bronca, pois esta-
va pensando que era o "rei da cocada preta". E o coitado não tinha
voto nenhum."

O "Eu nunca fui muito ligado ao futebol. Um dia minha filha
caçula, ainda pequena, me perguntou: "Pai, para que time você tor-
ce?" "Minha tendência é mais para o Cruzeiro, respondi". Ela mol-
dou um semblante de autoridade no assunto e disse: "O negócio é
galo, pai!" Achei o seu jeito interessante e passei a acompanhar os
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jogos do Atlético, por causa dela. Essa minha filha,.Débora, casou-
se com Guilherme que é o maior cruzeirense do mundo."
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OPINIÕES

^araiciei-me na política em 1954
 apoiar o Dr. Ulisses

Escobar, médico e grande amigo
que tive em Belo Horizonte. Fun-
damos o PR - Partido Republica-
no e formamos uma chapa de ve-
readores. Fizemos cinco vereado-
res e conseguimos muitos votos
para o candidato a deputado, Dr.
Escobar.

Foi nessa época que conhe-
ci o Dr. Otacílio Miranda, quan-
do o Fausto e o Otaciio ganha-
ram a prefeitura, em 1967. Eu era
vereador pela terceira vez. Pude
então acompanhar de perto o tra-
balho de muitos políticos de La-
goa da Prata, dentre esses o do
Otacílio Miranda, prefeito e depu-
tado estadual.

Otacflio foi o braço direito
do prefeito Fausto Resende. Não
fosse o apoio dele como vice, o
prefeito não teria realizado tantas
coisas.

Muitos julgam a loucura dele,
exatamente pelo seu dinamismo.
O Otaciio foi o homem que hon-
rou os cargos que ocupou na po-

Um político que, às
vezes, chegava a tra-
balhar até 24 horas

por dia.
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lítica. É difícil um político trabalhar o tanto que ele trabalhava. É
difícil um político fazer o tanto que ele fez por Lagoa da Prata. Agita-
do, incansável. "Esse homem é louco", diziam os adversários. Traba-
lhei com ele, por isso posso afirmar: Otacflio tem um ótimo senso de
administração. Tanto em sua vida, em sua empresa como na política.

Lagoa da Prata deve muito ao Otacflio Miranda. A maior parte
da população gostava dele e aprovava seus feitos, o que é dificílimo e
prova o que estou dizendo.

A política de hoje parece mais interesseira. A de antes colocava
a sua cidade em primeiro plano. O estilo de fazer política mudou
muito. Na minha época, por exemplo, o vereador não era remunerado
e a verba que tínhamos para viajar era muito restrita.

Viajávamos de trem, e se o dinheiro não desse tínhamos de intei-
rar do próprio bolso.

Fui secretário do Otacílio, quando ele foi prefeito de Lagoa da
Prata. Inclusive assumi por alguns dias a prefeitura, quando ele saiu
para ser candidato a deputado. Prometi a ele que resolveria as coisas
à minha maneira, a qual era muito parecida com a dele e prometi que
não ia ser testa-de-ferro de ninguém e que assim que o vice-prefeito
resolvesse assumir o cargo ele assumiria. Era um direito dele. Três
meses depois o professor Pedro resolveu e assumiu o posto de pre-
feito de Lagoa da Prata e nesse tempo o Otacílio candidatou-se a
deputado estadual.

Era bom trabalhar na prefeitura com o Otacflio, pois ele sabia
como ninguém valorizar os funcionários, mas sempre sendo exigente.
Às vezes exigente até demais. Dinâmico e trabalhador, Otacílio fez o
que podia e o que não podia por Lagoa da Prata.

Otacílio intermediava tudo, interferia em tudo. O desenvolvimento
maior de Lagoa da Prata foi no período dos Governadores Aureliano
Chaves, e Francelino Pereira e o Deputado Otacílio Miranda.

Conheci muitos políticos que por aqui passaram que eram mui-
to egoístas, não faziam amizades, não faziam nada pela cidade, só
pensavam neles próprios, O Otaciio sempre soube cativar as pesso-
as. Dos que não eram amigos ele procurava ser. As inimizades eram
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poucas. Se ele brigava com as pessoas? Brigava sim, por não con-
cordar com certas coisas, brigava por motivos, idéias, não com as
pessoas. Por isso que ele não guardava raiva dos colegas. Não acre-
dito que alguém o tenha como inimigo, pois o Otacílio que eu conhe-
ço não é inimigo de ninguém. Em relação aos seus sonhos de fazer
pela cidade essas coisas eram miúdas demais para se guardar.

Em campanha, a sinceridade dele conquistava o povo. Nunca vi
ele prometer o que não pudesse fazer.(Otacflio fez a sua campanha
com o seu dinheiro, portanto ele não teve o compromisso nem o rabo
preso com ninguém). E esse negócio de promessas está mudando
muito, à medida que as pessoas vão estudando vão se informando e
vão deixando de acreditar em muitas promessas.

Política tem coisas esquisitas, muita gente não sabe o que o
Fausto e o Otacflio fizeram por Lagoa da Prata por que não é devida-
mente divulgado. Chegaram a tirar suas placas para tentar tirar-lhe o
prestígio. Fizeram isso com o Otacflio. Até meu nome como secretá-
rio foi tirado. Tem obras do Otaciio aqui em Lagoa da Prata que só
tem o sinal onde ficava a placa de inauguração.

Quando se fala no bom trabalho do Otacflio e do Fausto, algu-I
mas pessoas e alguns políticos podem não acreditar mas eu sou tes-
temunha disso e se preciso for eu vou pessoalmente mostrá-los.

Otacílio foi o melhor prefeito de Lagoa da Prata, se fosse para
apontar um. Foi prefeito 24 horas por dia. Incansável. Acredito que,
se o dia tivesse 25 horas, seriam 25 horas atento à sua cidade. Ele não
tinha hora nem lugar para atender o povo. Não se escondia de nin-
guém. Difícil era achá-lo pois ele estava em todo lugar, fiscalizando
tudo. A política de hoje modificou-se demais.

Milton Lacerda
Ex-vereador e vice-prefeito de Lagoa da Prata
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"Em 1976 fui candidato a

"Só fiz o que
fiz porque o deputa-
do Otacílio Miranda
estava do
meu lado".

prefeito em Santo Antônio do
Monte, pelo PDS, contra Antônio
Rodrigues Neto, pelo PMDB. O
Otacflio estava do meu lado, o que
somava muito, muito mesmo. Era
eu, o Otacflio e o Dino Luiz. O
Otacílio me ajudou muito, mesmo
tendo outras cidades para ele
apoiar, ele estava sempre aqui, nos
comícios. Nessa época ele era
deputado estadual. Não se modi-
ficou, embora fosse deputado, era
a mesma pessoa, independendo
de onde a gente o procurasse, es-
tava sempre disposto a nos rece-
ber. Não era como muitos depu-
tados que, depois de eleitos, pas-
sam a se esconder dos eleitores.

"O Dr. Otacílio Miranda,
companheiro, amigo e defensor
de nossa gente, que tantas e tan-
tas vezes conosco brigou, junto
àqueles de quem precisávamos,
com o objetivo de conseguir o
desejado (e sempre o conseguiu)".
—texto publicado no caderno de
obras, distribuído pelo prefeito
Getúlio, ao deixar a prefeitura de
Santo Antônio do Monte, em
1982.

Todas as obras que fiz tive-
ram o apoio, a ajuda e a presença
do Otacilio Miranda. O nome dele
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está ainda hoje em todas os locais. Ao todo são 58 placas, 58 obras.
Otacílio foi um irmão, um amigo, um pai que tive na política. Sem ele
eu teria feito muito pouco. Tive sorte em poder contar com ele e com
o então governador Francelino Pereira. Ainda hoje o povo de Santo
Antônio do Monte reconhece o bom trabalho que ele fez pela cidade.

Veja bem, nessa última campanha, no ano de 2000, nós comete-
mos um grande erro. Se nós tivéssemos trazido o Otaciio aqui, para
apoiar o nosso candidato, a história teria sido outra, tenho certeza.

Otacílio é diferente. Sempre esteve do lado do povo mesmo.
Cumprimentava a todos, recebia com prazer, não tinha inimizade com
ninguém. O Lalu, por exemplo, era um chefe político contrário a ele,
no entanto gostava muito dele.

Um candidato com a vibração, com o entusiasmo, com a com-
petência dele, faz muita falta. Otacílio era um deputado que ia com a
gente atrás do voto dos líderes. Contratei na época o famoso Trio
Parada Dura, para fazer três comícios: na sexta-feira, no Sábado e no
Domingo. Otaciio viajou para outras cidades apoiando outros can-
didatos e voltou todas as noites para estar no palanque comigo.

Tudo que eu prometi na campanha ele me ajudou a realizar e,
juntos, fizemos muitas coisas. Não sei se o leitor sabe que o Otaciio
fuma. Mas por acaso você sabe que ele nunca comprou um maço de
cigarros? Ele chegava perto do eleitor e tirava um cigarro do seu
bolso. Isso demonstrava a confiança dele no eleitor e este ficava gra-
to com a confiança depositada. Ele representou como nenhum outro
deputado as cidades que apoiava: Moema, Lagoa da Prata, Santo
Antônio do Monte, Pedra do Indaiá, Luz... só para citar as mais pró-
ximas, com as quais eu tive mais contato.

Se Otaciio fosse candidato, hoje, eu estaria com ele, trabalharia
para ele com muito prazer. Pois com ele a gente sabe que pode
contar.

Onde quer que eu precisasse do Otacílio ele estava presente:
fosse aqui em Santo Antônio do Monte, em Belo Horizonte, em
Brasilia, em São Paulo. Era um deputado presente e solidário, que
fazia política em favor do povo. Ele resolvia, não delegava, nem
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passava problemas para chefe de gabinete. Era ele mesmo. Hoje se
vê uma política diferente. Deputados se escondem dos eleitores e até
de seus principais cabos eleitorais.

Quando deixei a prefeitura, fiz promessa de só voltar à política
se o Francelino for novamente candidato a governador e Otacflio a
deputado.

Otacílio é meu amigo até hoje. Eu disse que ele sempre cumpre
suas promessas. Só uma vez eu posso dizer que ele não cumpriu.
Certa ocasião eu estava com ele em Belo Horizonte, visitando um
prédio que ele construía. Eu elogiei muito a construção e ele disse:
'eu lhe darei um destes apartamentos. Foi a única promessa que ele
não cumpriu.

Coisas do Otaciio".

Getúlio Batista de Oliveira
Ex-prefeito de Santo Antônio do Monte
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UM POLÍTICO DIFERENTE

Otacuiio sempre chegava na
casa dos amigos com barulho. Já
chegava abrindo a porta e gritan-
do para que lhe fizessem alguma
coisa que queria comer ou beber,
para ele continuar seu caminho,
visitar outra cidade ou alguém. E
mais, ele acabava levando a gente
com ele. Até mesmo na Usiminas,
quando tinha de falar com o Dr.
Paulino Cícero, ele chegava sem
avisar, sem falar nada para a se-
cretária do Dr. Paulino, e ia en-
trando.

Um belo Domingo ele che-
gou lá em casa por volta das 09:00
horas. Com aquela doidura toda,
gritando para a Branca( como ele
chama a Celma, minha esposa )
para ela fazer café com bolinho
para ele. Lá de fora ele gritou:
"Branca, o Magelinha vai comi-
go". Ele ia à Lagoa da Prata e
Japaraíba. Era época de eleição e
ele foi fazer campanha pelos ca-
naviais e lá fui eu, mais uma vez,
no meio da poeira e das cinzas das
canas. Voltamos, suados e sujos,
às 11:00 horas da noite, sem ter
bebido um copo d'água ou co-
mer um biscoito sequer.

Outras vezes ele comia o que

Otacílio Miranda
era na verdade um
político diferente.
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lhe davam nas casas e o seu acompanhante, que ficava no carro, não
comia nada. "Otacílio, você não quer parar para comer? E ele, na
cara-de-pau, dizia que não tinha fome e continuava fazendo sua polí-
tica.

Hoje, acho que ele tinha almoçado e jantado nas casas.
Chegando em casa, a Branca arrumou a cama para ele dormir. Já

estava tarde para ele voltar para Belo Horizonte e nós estávamos mui-
to cansados.

Às 6 horas da manhã levantamos, a Branca preparou um café da
manhã caprichado com o que ele gostava de comer e eu fui chamá-lo.
A porta estava fechada e ele não atendia. Esperei um pouco e depois
insisti várias vezes e nada. Preocupado com o silêncio fui até a porta
da rua sem saber o que fazer, quando notei que o seu cano não estava
lá fora onde ele o havia deixado. Intrigado com tudo isso voltei e
notei que ele tinha saído pela janela ( o Otaciio era muito inquieto e
dormia pouco, 3 ou 4 horas por noite).

Esse era o Otacflio, na minha casa, na casa do Getúlio e de
outros amigos seus. Era o seu jeito natural de ser.

Tenho pelo Otacílio amizade e admiração. Devo a ele finezas,
não favores pessoais.

Quando fui vereador em Santo Antônio do Monte (o mais vota-
do até hoje), ele me ajudou muito. Tudo o que eu reivindicava para a
minha cidade, dentro do possível, ele me ajudava. Às vezes fazia o
impossível. Quem conviveu com ele aprendeu muito de amizade,
embora ele nunca confundisse amizade com política. Nisso ele era
intransigente e correto, não aceitando conchavos.

Quando chegávamos a Belo Horizonte, procurando pelo depu-
tado estadual Otacílio Miranda, mesmo que estivesse com represen-
tantes de outras cidades, ele nos recebia com muito carinho.

Os prefeitos que ali chegavam gostavam dele e acreditavam nele.
Sentiam prazer em se encontrar com ele.

Quando o deputado ia almoçar, geralmente levava consigo os
amigos mais chegados. Sempre que tivemos de dormir em Belo Hori-
zonte, éramos convidados para jantar com ele.
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Às vezes as coisas ficavam difíceis, o Getúlio queria uma coisa
e não tinha como ser feito, ele ia às secretarias, brigava, discutia e,
quando não dava mesmo ele mostrava ao prefeito outra maneira de
resolver aquele problema. Achava uma saída. Se não dava, ele "rode-
ava o toco", mas se preciso, chutava-o.

Ele demonstrava ter por nós mais amizade do que compromisso
político. Preocupava-se com a administração de quem o apoiou. In-
teirava-se de tudo, dava palpites, ajudava a encontrar o melhor cami-
nho e colocava-se à disposição para ajudar a elaborar os projetos das
prefeituras. Ele queria acompanhar tudo, ajudar em tudo. Sempre brin-
cando com um e com outro, ajudava a colocar apelidos nos amigos
e, o mais interessante, era que os apelidos eram sempre formas de
elogio. Não os esquecia e passava a chamar aquela pessoa pelo apeli-
do, isso sem anotar nada. Acho que ele, naquela época, não era muito
certo não.

Quando a gente ia fazer discurso de campanha em algum lugar
que ele não conhecia, ele nos pedia para citar nomes por trás dele
(ninguém percebia) para ele citar no discurso. Da segunda vez que ele
tivesse de falar para aquelas pessoas, ele se lembrava dos nomes
citados, com facilidade.

Otacflio foi um dos maiores oradores que eu conheci, uma cul-
tura invejável, sabe o que está falando e tem uma grande capacidade
de improviso, de mudar e inverter as frases na hora certa.

Ele tinha como poucos a humildade para ouvir e até para mudar
de opinião. Ele não impunha, mas trocava idéias com a gente.

Outra pessoa de Santo Antônio do Monte de quem ele gostava
muito era o ex-prefeito Dino Luiz. Ele não conversa com uma pessoa
santantoniense sem falar no Dino. Ele também ajudou muito na admi-
nistração do Dino. Na casa dele o Otacflio dormia e chegava brincan-
do, criticando e literalmente chutando a porta e ninguém ficava com
raiva, pois ele era doido mesmo. Ninguém colocava a mesa para ele,
ele ia direto nas panelas, sempre com pressa. Nunca o vi com calma.
Comia e falava coçando o nariz, hábito que ele carrega até hoje.

Otacflio tinha a capacidade de conversar com três ou quatro
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pessoas diferentes, ao mesmo tempo em que falava ao telefone e,
sempre agitado, porém sempre atencioso.

Um traço comum no ser humano é o espírito de vingança. Otacílio
era desprovido desse sentimento.

Eu já o vi tratar adversários como companheiros antigos, e mui-
tos tornaram-se seus amigos. Nos palanques ele criticava, apontava
os erros dos adversários, fazia piadas, mas quando ele descia tomava
a tratar tudo da mesma maneira. As pessoas que gostavam dele podi-
am discordar de certas atitudes dele, mas não tinham como não admirá-
lo. E quando ele gosta de uma pessoa, gosta mesmo. Alguém disse
que Otacflio é um político raro: sabe ser amigo dos amigos. Ele foi de
extrema importância para nossa cidade. Não tem como enumerar tudo
o que ele fez para Santo Antônio do Monte. Ele foi grande amigo de
Magalhães Pinto, que na época mandava em tudo. Quando não con-
seguia resolver as coisas em Belo Horizonte recorria ao amigo em
Brasília, chamava o amigo de conterrâneo ou meu governador( sua
mania de não chamar a pessoa pelo nome), mesmo antes dele ser
governador.

Eu sou político, gosto da política, respeito a todos os deputa-
dos que foram votados e bem votados aqui, e nenhum deles tem o
direito sequer de pretender chegar aos pés do deputado Otacflio
Miranda em termos de obras e benfeitorias para Santo Antônio do
Monte. Olha, se juntar todos os políticos de 82 para cá, não deram
em obras o que o Otacílio deu em seis anos. Getúlio tem um livro que
fala de suas obras. Não devo favores pessoais a ele e nem ele a mim,
tudo isso que falei eu vi e presenciei. Ninguém me contou. A maioria
das pessoas que o viram de perto estão vivas para confirmar isso. Eu
admiro um político que fala com você olhando nos olhos. Honesto,
competente, que tem coragem e fibra.

Otacflio é o tipo de político que faz falta.

Geraldo Magela
Advogado e ex-vereador em Santo Antônio do Monte
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"Eu trabalhava na agência do
Bemge, onde o trabalho seguia o
mesmo ritmo lento imposto pela
vida pacata dos anos sessenta.

Era uma tarde comum, quan-
do ele apareceu. Jovem, trinta e
quatro anos, com entradas nos
cabelos, sorrindo, falando alto,
conversando com todo mundo. O
gerente, Sr. Horácio, o recebeu,
juntamente com o contador, Sr.
Juracy. Nós, os funcionários, vi-
emos para o balcão. Ivã Handan,
Miguel Bemardes, Itamar Gabriel
Neto e eu.

O recém-chegado era uma
figura diferente; tinha boa aparên-
cia, mas, acima disso, irradiava
uma aura cativante de jovialidade.
Bateu nas minhas costas com for-
ça, como fez com todos os pre-
sentes, inclusive os clientes que
estavam na hora. Era desmedido
no falar, fugindo aos padrões re-
catados dos mineiros do interior.
Ele tinha o tom de voz elevado e
um sorriso fácil. Não tinha a ini-
bição de chegar perto das pesso-
as, tocar, abraçar, conquistar pelo
contato.

Ele teve uma passagem rápi-
da pelo banco. Quando saiu, fi-
quei olhando-o afastar-se cumpri-
mentando e sorrindo para qualquer

"Você é engenheiro?
Você entende de

obras? E carpinteiro
por acaso? Seu lugar

é aí sentado nessa
cadeira, seu idiota!"

T
Áffi
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pessoa.
Muito tempo depois eu teria a sorte de conviver com Otacflio,

por um longo período, que durou praticamente duas décadas e de
fazer com ele uma amizade que entendo ser eterna, enquanto durar
nossa permanência neste mundo.

Naquela época, a cidade experimentava uma mudança de atitu-
de. Da lentidão paquidérmica de sempre, Lagoa da Prata passava por
uma pequena revolução. A agitação tinha como causa a implementação
de um conjunto de obras da prefeitura que mexia com todo o municí-
pio. Abriam-se valetas, colocavam-se tubos, revolvia-se a terra. As
ruas ficaram intransitáveis. No bojo dessa revolução, empresários,
aproveitando-se do momento, lançavam projetos de urbanização. A
cidade começava a expandir seus limites, demandando mais e mais
esforço do poder público.

No centro desse rebuliço estava ele. Otaciio era o braço direito
de Fausto Resende, o prefeito, que acreditou no potencial do jovem
companheiro e deu cordas a ele. Otacílio era visto com planilhas
debaixo do braço em todos os cantos, conferindo e revisando cada
detalhe. Até que veio a grande obra que mudou a cidade.

A PRAIA

A lagoa ficava praticamente fora da cidade. Havia um caminho
passando pelo armazém do João Bahia, que não era mais que uma
trilha. O prédio da estação destacava-se como a única grande obra,
ao lado de algumas indústrias de pequeno porte. Mas a cidade tinha
ficado lá atrás. Para se chegar à orla da lagoa, era preciso lutar contra
o mato que tomava conta das margens, e que impedia qualquer um de
chegar até a água. Ninguém tinha esse hábito a não ser grupos de
jovens que se aventuravam a um passeio um tanto perigoso.

De repente: impossível! A lagoa transforma-se num balneário e
começa a atrair turistas. A praia de Lagoa da Prata é assunto na
Capital e, de Belo Horizonte, começam a chegar ônibus em grande
quantidade, nos finais de semana, repletos de visitantes.

100



Era ele. Otacílio, sempre com o aval irrestrito do Fausto, retri-
buía ao prefeito, em forma de realizações, a confiança nele deposita-
da. Foi um grande período. A cidade deve a Fausto Resende o que
se pode chamar de o início da modernização e do progresso. Fausto
deve ao Otacflio Miranda grande parte dessas conquistas.

Ele era assim: direto, resolvia tudo na hora; era pegar ou largar.
Do contrário iria procurar outra pessoa. Tinha uma inexplicável ur-
gência para resolver seja lá o que fosse. Media o tempo em segundos
e não em horas, como nós fazemos.

Em Belo Horizonte Otaciio andava com uma lista anotada em
uma folha de papel, que ia riscando à medida em que ia resolvendo os
problemas.

O COMEÇO

Otacílio parava na porta de minha casa, um toque na buzina e
quando me via, dizia sempre a mesma frase: "Vamos ali comigo."

Ali era: Campos Altos, Arcos, Santo Antônio do Monte, Itaúna,
Divinópolis, Belo Horizonte, ou qualquer outro lugar. Tinha hora
para sair mas não para voltar. O que eu fazia? Na verdade absoluta-
mente nada! Era apenas e tão somente o companheiro de viagens.
Às vezes tinha mais alguém; via de regra, éramos somente os dois.
Otacílio dirigia como um louco, felizmente sempre teve os melhores
carros do mercado. O carro zunia no asfalto, o velocímetro sempre
no máximo e ele como se estivesse numa mesa de boteco, tomando
cerveja, (Otacílio não bebe). Seguia conversando, falando pelos co-
tovelos, ensinando, doutrinando, colocando no ar suas teses, seus
fundamentos, suas aspirações.

O TEMPERAMENTO DIFERENTE

Não me lembro de vê-lo reclamar de alguma coisa, de se dizer
contrariado com algum fato ainda que corriqueiro da vida. Nunca o
vi dizer um palavrão no trânsito, em momento algum falou mal de
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alguém, perto de mim. Esbravejar, irritar-se, reclamar de coisas co-
muns como um pneu furado, uma estrada enlameada, enfim, com
fatos corriqueiros que nos tiram do sério.

Pequenas irritações que fazem parte do nosso dia-a-dia, como
um dia muito frio, o calor insuportável, uma chuva torrencial, nada
disso parecia incomodar o humor daquele homem. Vivia como se
essas coisas não existissem ou não despertassem nele nenhum tipo
de sentimento.

Às vezes eu não entendia esse temperamento que o permitia vi-
ver todas as situações sem arrancar os cabelos. Se o tempo permitia,
ele parava, engolia alguma coisa e voava logo depois. Na maioria das
vezes isso não acontecia. Ele vivia loucamente, como se comer, al-
moçar, tomar lanche fossem algum tipo de futilidade totalmente dis-
pensável.

Era um santo? Longe disso. Era um homem com qualidades e
defeitos. O que aprendi com ele é que da vida só merece ser citado o
que é bom, o que acrescenta alguma coisa, o que tem algum significa-
do prático. Ele tinha objetivos, era movido por eles e não perdia
tempo com coisas que nada podiam acrescentar aos seus planos.

Sem nunca ter lido uma linha de Paulo Coelho, ele sempre soube
"ouvir o que o coração dizia". Tinha a intuição e bastava. O resto era
com ele. A forma de fazer, como arregimentar pessoas, como con-
vencer, como fazer com que o seguissem era um dom que lhe foi
ofertado pela natureza.

A CAMPANHA

Os comícios tinham um ritmo antes e outro depois que ele assu-
mia. Quando falava, Otacílio prendia a multidão, como se fosse uma
hipnose coletiva. Para quem pensa que existe uma dose de exagero
nessa narrativa é só perguntar às pessoas que presenciaram essa cam-
panha.

Quando Otacflio assumiu a prefeitura, em 1973, ele me convi-
dou para ser o seu chefe de gabinete: _Vou fazer de você um grande
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administrador, disse ele. Infelizmente essa foi uma das poucas coisas
que não conseguiu realizar.

Tivemos brigas homéricas. Numa dessas ele impôs: _Quero
você na porta da Prefeitura, às sete horas da manhã. Você tem que
ouvir a preleção que o Levindo —chefe do Departamento de Obras-
faz para os operários. Eu não posso deixar a prefeitura ser comanda-
da pelo Levindo. Você é o meu representante.

Isso encheria de orgulho qualquer um, mas para mim era uma
ordem besta. E não cumpria a não ser em casos imprescindíveis.

Num desses dias ele ligou. Estava bem nervoso.
- Procurei por você e não o encontrei, Biba. Onde você estava?
- O Levindo me levou para olhar uma ponte, é um trabalho que

ele está fazendo hoje e amanhã.
A resposta foi de um homem furioso:
- Você é engenheiro? Você entende de obras? É carpinteiro? O

que você tem a ver com o que o Levindo está fazendo? Seu lugar é
aí, sentado nessa cadeira, atendendo às pessoas, seu idiota!

Isso gritado naquele rompante que todo mundo ouvia.
As vezes eu tentava agradar e saía errado. Um dia o Chiquito

Miranda, seu irmão, chegou no gabinete, com aquele jeitinho manso,
um palitozinho que não largava nunca e falou: - Biba, o trator tá na
porteira do meu terreno. Eu queria que o tratorista fizesse só a entra-
da da porteira, não dá nem cinqüenta metros. Pode?

- Perfeitamente, Sr. Chiquito - eu respondi - pode pedir ao
tratorista que, quando ele chegar, eu confirmo a ordem.

Tudo bem, o Chiquito foi embora tranqüilo.
Mais tarde eu senti o peso da explosão do prefeito como em

poucas ocasiões eu voltaria a ver.
- O meu irmão não, pelo amor de Deus, o meu irmão não!
Ele estava possesso. Arrancava os cabelos e achei que ia me

agredir. E falava sem parar: - Isso eu não admito. Logo o meu irmão!
Eu não entendia absolutamente nada. Que será que aconteceu

para ele ficar tão irritado? O jeito foi perguntar.
- O que foi Otacilio? Que está acontecendo?

103



- Você deve estar fingindo de bobo. Você não mandou o trator
fazer uma estrada para o meu irmão?

- Mandei, e daí? Qual é o problema?
- O problema é que eu não permito, não admito fazer favores

aqui na prefeitura e você sabe muito bem disso. Se eu não admito
para os outros, vou admitir logo para o meu irmão? Eu enfio a mão
no bolso e dou dinheiro para ele arrumar suas estradas, mas às
custas do município não. Será que você agora entendeu?

OS DOIS LADOS DA MOEDA

Otacflio tinha duas personalidades bem distintas. Havia o políti-
co, um homem extremamente carismático, sempre alegre e brinca-
lhão, e muito comunicativo.

O outro lado da moeda era o administrador. Sério, atento a tudo
e vigilante. Dava uma ordem e exigia o seu cumprimento e fiscalizava
o resultado. Como administrador era duro, sem meias palavras, dire-
to e claro em suas decisões. Nada ficava para amanhã".

Ruben Hur Rocha
(Biba - ex-chefe de gabinete do prefeito Otacílio Miranda) surgiu em Lagoa da Prata,

na Segunda metade da década de sessenta. Proveniente da cidade de Dores do lndaiá,
Ruben Hur trouxe de lá também o apelido: BIBA. Veio para trabalhar no Banco do Estado
de Minas Gerais, como contínuo. Biba é hoje jornalista de televisão em Belo Horizonte.
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EXIGENTE

Conheci Otaciio quando ele
foi vice-prefeito em Lagoa da Pra-
ta, na época em que o Fausto foi
eleito o 16° prefeito da cidade. Eu
era pedreiro. Tinha mais ou me-
nos 21 anos. Na construção da
praia, o Sr. Geraldo Silva, o
Geraldão, pai do Otaviano Silva,
gostou do meu trabalho e me in-
dicou para o cargo de pedreiro da
prefeitura. Meu contato era mais
com o Otacílio porque volta e
meia ele estava nas obras, falando
muito e exigindo muito. As coi-
sas para ele tinham de ser perfei-
tas. Quando terminamos a cons-
trução do Colégio Municipal, eu
pensei em deixar de ser pedreiro
e então fiz o curso para salva-vi-
das na praia e passei. Porém o
Otacflio e o professor Bosco fa-
cilitaram tudo para eu recomeçar
os estudos. Acabei cedendo. O
Otacflio insistiu para que eu fosse
ser o mestre-de-obras da prefei-
tura mas eu não aceitei. Não é que
fiquei com medo, mas a pessoa
que estava lá era um senhor que
eu respeitava, o Sr. Levindo Fur-
tado de Oliveira. Isso tudo fez au-
mentar a minha admiração pelo
Otacflio, que mais tarde, em 1967,

Otacílio
Miranda,

um homem
exigente.
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ao deixar a prefeitura me levou para trabalhar em sua empresa, em
Belo Horizonte, até 1995.

Eu tive por parte dele um tratamento especial e todos que reali-
zavam um bom trabalho e que se esforçavam para isso, tinham o
apreço dele.

Ele era exigente, perfeccionista, ele cobrava muito mas dava con-
dições de trabalhar e aprender mais. Muita gente não o entendia, às
vezes nem eu.

Eu formei minha filha, Sayonara Alexandrina da Silva. Hoje ela é
advogada. Foi uma época difícil, às vezes o dinheiro não dava e o
curso era caro para mim. Quando a coisa apertava, a gente procurava
o Otacflio. Não era só eu, éramos todos nós. E ele mudava aquele
jeito agitado dele e nos dava conselhos, questionava e "quebrava o
nosso galho" sempre. E hoje a minha filha tem um diploma graças a
ele. A gente não pode prever o futuro, mas acho que se não fosse ele
eu poderia ter ficado aqui marcando passo. Hoje trabalho em Belo
horizonte e estou muito bem, graças a Deus.

Durante o tempo em que ele foi deputado ele tinha menos tempo
para visitar as obras em Belo Horizonte, Bambuí, Ipatinga, Itaguara,
Elói Mendes, Pinhuí, Carangola, Uberaba e Lagoa da Prata. Eram
obras do governo e a fiscalização era constante e muito rigorosa.
Então ele, inteligente que é, colocava gente competente como Luiz
Gonzaga de Faria à frente das obras para então, dobrar a exigência
sobre nós.

As exigências eram tantas, que daquele jeito doido dele, certa
vez ele quis que eu montasse uma porta no Bemge de Lagoa da Prata,
em meio dia porque vinha gente para ver a obra, só que a porta não
cabia no buraco não, ela era bem menor e no espaço ficou aquilo lá.
Os fiscais vieram e não viram.

Assim é ele, Otacflio Miranda.

José Maurício da Silva
Pedreiro/Chefe de Obras
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EXPLOSIVO

Até 1970, eu morei em Bana
do São Francisco, no Espírito
Santo. Eu trabalhava na roça e
com a queda da lavoura de café,
tivemos de procurar outro meio
de sobrevivência.

Eu tinha um cunhado, o
Arlindo da Silva Gaspar, que tra-
balhava com o Otacílio, e me
empregou como servente de pe-
dreiro. Nunca trabalhei na cons-
trução, mas fiquei 3 anos com ele.
Nesse tempo eu fui procurando
aproveitar as oportunidades para
então crescer ali dentro.

Eu, da classe operária, não
tinha contato com ele, o chefe, o
patrão. Mas sabia que para em-
pregados ruins ele dava uma nova
chance. Se ele fosse reprovado,
não serviria para ele. E para quem
mostrasse interesse, capacidade e
qualidade, ele valorizava. Ele sem-
pre permitiu e ajudou as pessoas
que queriam crescer e isso acon-
tecia comigo. Em cinco anos, de
servente de pedreiro passei a
apontador sub-encarregado e logo
após já estava administrando
obras. Ele estava por trás disso e
logo mais me mandou para "to-
car" uma obra em Monte Santo

Otacílio
Miranda,

um homem
explosivo.
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de Minas. Passei no teste e fui para dentro do escritório. Depois ele
me colocou na engenharia de orçamento. Era essa a maneira dele lidar
com os empregados. Exigente e ao mesmo tempo amigo, ele sempre
serviu de exemplo para quem trabalhasse com ele. Então nessa época
passei a lidar mais de perto com o Otacflio.

Hoje sou gerente geral da Construtora Miranda Corrêa. Fora do
serviço temos muito pouco contato, mas sei que somos amigos e que
se for preciso poderei contar com ele.

Nós apelidamos a empresa Miranda Corrêa de Universidade
Miranda Corrêa, pelo tanto que todos nós aprendemos.

Foi e é minha única experiência de trabalho. Hoje o que tenho foi
adquirido no meu emprego com o Dr. Otacflio. Não tenho do que
reclamar.

O patrão: Otaciio visitava as obras constantemente, sempre
ansioso, apressado, falando ou reclamando de tudo, explicando isso
e aquilo e todos aprendiam, mas havia também bate-boca, uns atritos,
mas o mais interessante é que terminava tudo em paz. Era a maneira
dele de ser.

Ele possui uma grande qualidade: não guarda rancor, era só um
bate-boca de momento, pois a gente diz que o Otacílio explode à toa,
e que o seu estopim é embutido.

O político: Em suas campanhas políticas a gente sabia que ele
era candidato ou que estava apoiando alguém pelos comentários. Ele
nunca tentou nos envolver em suas campanhas. Nós votávamos nele
por conhecê-lo de perto e saber das suas qualidades, e nunca por
que ele pediu ou forçou a barra. Isso nunca aconteceu.

O que eu sei aprendi foi aqui na Universidade Miranda Corrêa.

José Siqueira Barbosa.
Siqueira trabalha há 32 anos na empresa. Começou como servente de pedreiro e hoje é

gerente geral da firma. Nascido em Barra do São Francisco, no Espírito Santo,onde
trabalhava na lavoura de café, veio para a empresa em 1970. passou por quase todos

os cargos dentro da construtora: servente de pedreiro, chefe de obras, almoxarife,
apontador encarregado de obras, chefe do escritório, do departamento de compras,

auxiliar de engenharia, até chegar à gerência geral.
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A Embaré, no início, chama-
va-se Laticínios Lagoa da Prata.
Era uma sociedade composta por
cem fazendeiros da região de Luz,
Santo Antônio do Monte, Moema
e Lagoa da Prata.

Eu era o gerente industrial e
o Dr. Sebastião Silva era o geren-
te administrativo.

Quando eu saí da firma, por
não concordar com certos com-
portamentos de alguns funcioná-
rios e da diretoria, os fazendeiros
também pensaram em abandonar
a sociedade. O Sr. José Theotônio
de Castro, Zé Vital, para resolver
a pendência, comprou a indústria
que, anos depois, foi vendida e
transformou-se na Embaré.

O pai de Otaciio pediu em-
prego para seu filho, que foi ad-
mitido no laticínios. Naquela épo-
ca era comum o pai exigir que seu
filho começasse a trabalhar bem
cedo. Ele tinha doze anos, era pe-
queno e com todas as idéias e ati-
tudes próprias de um menino des-
sa idade. Quando não estava fa-
zendo nada, ele ficava brincando.

O creme vinha das roças,
transportado por cavalos. Chega-
vam, despejavam o creme no lu-
gar apropriado e o menino lavava
as latas. E era comum às pessoas

"Não nasci
para lavar

latas".
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trabalharem cantando. Ele lavava as latas e dizia para os fazendeiros:
"Meu Deus do céu, minha vida não é esta, não nasci para lavar la-
tas!".

Em suas campanhas políticas, Otaciio sempre diz que fui im-
portante em sua vida, despedindo-o. Ele foi despedido porque, um
certo dia, ele não quis lavar latas, insistindo não ter nascido para fazer
aquilo. O diálogo foi mais ou menos assim:

- Otacflio, sabe de uma coisa, você ainda é muito novo e está
aqui por pedido de seu pai.

- Sei.
- Gosto muito de seu pai, ele me pediu para você ficar aqui para

aprender uma profissão.
- Sei.
- Mas você reclama tanto, e trata os fazendeiros desse jeito, não

tem condições, vou ter que demiti-lo.
- Eu não agüento isso aqui, não. Eu não nasci mesmo para lavar

latas e nem para essa vida. Eu nasci para estudar, (e profetizou), eu
vou vencer na vida!

Muito tempo depois ele me convidou para ser testemunha de
seu casamento, dizendo: "Eu agradeço muito ao senhor, por isso vim
fazer-lhe este convite."

Hoje ele me chama de padrinho e não pelo meu nome. Não gos-
to de política. Nunca fui à Câmara dos Deputados ou à prefeitura vê-
lo. Mas ficava feliz ao saber do sucesso da sua boa administração.
Ele é um vencedor.

Joaquim Batista Neves - Ex-patrão de Otacítio Miranda
Sõ Quinzico, como é conhecido na cidade, é pessoa de proa na sociedade lagoapratense.

Casado com D. Lenita, tem dez filhos, todos formados em curso superior e alguns deles
fazem sucesso em suas profissões, e são cidadãos de destaque na capital mineira e no

Brasil.
Sô Quinzico criou e educou seus filhos, tendo como sustento um armazém de secos e

molhados. E bem provável que ninguém na cidade saiba o nome de seu estabelecimento
comercial que era conhecido somente como o "Armazém do Sô Quinzico".

Foi também caminhoneiro e sócio da transportadora Seven que coincidentemente pertencia
a sete irmãos e que é o sobrenome Neves, de família, lido de trás para frente.

Ainda hoje, com mais de oitenta anos, Sô Quinzico continua trabalhando no comércio.
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FAUSTO RESENDE

Pode uma pessoa que não
gosta de política, nem tem queda
para o assunto, ser vereador por
três mandatos e prefeito de uma
cidade do porte de Lagoa da Pra-
ta?

Pode.
Fausto Resende é essa pes-

soa. Deixemos que ele conte
como foi a sua trajetória na políti-
ca lagopratense.

"Entrei para a política por
acaso e, por acaso, fui três vezes
vereador e prefeito de Lagoa da
Prata.

As pessoas que convivem
comigo sabem que eu não gosto
de política. Deixei a prefeitura no
dia 31 de janeiro de 1971 e nunca
mais senti vontade de entrar lá.

Até hoje, quando pego um
jornal, eu salto as páginas políti-
cas. Não leio nada. Não gosto
também de futebol.' Digo que sou
do Cruzeiro só para chatear os
atieticanos fanáticos de minha fa-
mília.

Na primeira vez em que me
candidatei a vereador, o convida-
do foi o meu pai, Chico Resende.
Ele não podia candidatar-se, nem
me lembro por que motivo e me

"Na minha opinião,
a política e muito

ingrata".
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convenceu de que eu devia substituí-lo. Nas outras vezes fui para
ajudar, para compor a chapa com os amigos.

Quando me convidaram para candidatar-me a prefeito, eu recu-
sei três vezes. Uma noite vieram aqui em casa o Dico de Castro, o
José Antônio Guadalupe, o Zé Vital e outros e me convenceram a
formar uma chapa, dentro da Arena, que, se bem trabalhada, poderia
vencer o Dudu. Como se sabia, na época, o Dudu era um candidato
fortíssimo. Quem iria ganhar, segundo eles, era o Dudu ou o Márcio
do Gastão. Havia ainda o Dico Pedrosa, que era um comerciante
habilidoso e que sabia lidar com as pessoas. Eu aceitei com a condi-
ção de não deixar o meu cargo no armazém da usina, para me envol-
ver na política. Eu estava somente compondo a chapa. Mesmo
assim eles aceitaram.

Passei a pedir votos apenas à noite, enquanto os outros candi-
datos trabalhavam o dia inteiro.

O meu vice, Otacflio Miranda, fazia a parte dele. Visitava os
amigos e os parentes e depois também o povo da cidade. Era um
engenheiro, filho de Lagoa da Prata e isso fazia com que fosse bem
aceito junto ao povo. Era alegre, inteligente e extrovertido. Isso
ajudava muito.

Nos últimos quinze dias de campanha o Dr. Luciano, que gosta-
va muito de mim, me emprestou uma Rural Willys (uma espécie de
van da época) e me liberou para trabalhar, pedindo votos. Eu era o
último colocado nas pesquisas populares. Para a minha surpresa, ga-
nhamos a eleição.

O Otacflio foi meu vice e não havia pessoa melhor para o cargo.
Caridoso, honesto, habilidoso, trabalhador. Muitos prefeitos não dei-
xam seu vice agir. Com ele foi diferente. Era o vice ideal. Tinha boas
idéias e lutava muito para vê-Ias realizadas. O Otaciio me ajudou
muito. Não tem nada de louco, como algumas pessoas dizem. Era
sim um político dinâmico, com muita capacidade, com muita força
de vontade e disposição. Como prefeito e depois deputado estadual
ele pôde ajudar muito mais a nossa cidade. Ele conhecia muita gente
importante em Belo Horizonte. Senão conhecia, ele dava um jeito de
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conhecer. Quem fala mal do Otacflio tem dor de 'cotovelo por não
ser como ele é, ou por não ter conseguido fazer o que ele fez.

Juntos nós construímos a praia que fez Lagoa da Prata ficar
conhecida em toda Minas Gerais. A ponte de concreto na Lagoa
Feia, na estrada que vai para Luz, uma ponte no Cónego Alheio, nos
Mirandas; escola nos Mirandas, escola no Capinal, escola do Jacaré;
calçamento em diversas ruas, mais de 3.000 metros de rede de esgoto
e outro tanto de rede de água. Iniciamos a construção do Colégio
Municipal, construímos salas em diversas escolas, criamos a guarda-
mirim, que dava emprego e ajudou muito adolescente a se encaminhar
na vida. Criamos a Fanfarra Municipal, que abrilhantava as festas cí-
vicas da cidade e representava Lagoa da Prata em diversas competi-
ções. Construímos duzentas e noventa e nove casas populares no
bairro que levou o nome de meu pai, Chico Rezende. Ajudamos mui-
to na área de assistência social e abrimos inúmeras ruas.

Cito apenas algumas realizações que me vieram à memória, em-
bora passados bem mais de trinta anos.

Como eu disse, a política não me encanta. A política é muito
ingrata. Você faz, faz, faz e tem pessoas que só têm um prazer: sair
criticando, a troco de nada. Não guardo mágoas por isso, e nem o
Otacílio.

A outra coisa que me chateia é você fazer um bom trabalho para
a cidade e pouco tempo depois ninguém se lembrar disso. Infeliz-
mente isso ocorre aqui e em quase todos os lugares.

Apesar de ter entrado na política meio sem querer, não me arre-
pendo. Sei que dei minha contribuição à minha cidade e tive muita
ajuda do Otacílio".

Fausto Resende de Oliveira
Ex-prefeito de Lagoa da Prata
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Um exemplo
seguido.

Quando soube que estavam
escrevendo sobre o ex-deputado
Otacílio Miranda, também quis
participar, contando um fato inte-
ressante:

Quando conheci o Otacflio,
eu era adolescente. Naquela épo-
ca, política e políticos pouco me
interessavam. Ele era muito ami-
go de meu pai, Arthur Bernardes.
Em minha casa havia uma sala que
permanecia fechada. Só a abriam
quando o Otacflio chegava. Mi-
nha mãe, Maria Helena, brincava
que a sala tinha um nome: sala
Otacflio Miranda.

Eu sempre pegava carona em
seu "Dojão", para ir para Belo Ho-
rizonte. Adolescente, eu achava
fantástico viajar com ele, que fa-
zia 120 por hora, conversando,
brincando e contando casos.

Em 1971 eu tentei o vestibu-
lar de medicina, mas não passei.
Medicina era o que eu queria fa-
zer e não pensei em desistir. Vol-
tei para Lagoa da Prata e fiquei
estudando sozinho por sete me-
ses, nas apostilas que consegui,
emprestadas.

Precisava fazer um cursinho
superintensivo de três meses. Era
caro e difícil para mim. Em 1972
eu voltei para Belo Horizonte e não
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consegui emprego. Não tinha dinheiro para pagar os estudos e meus
pais não podiam me ajudar. Fui ao cursinho, chorei e consegui meia
bolsa. Faltava o restante.

Lembrei-me do Otacflio, mas não podia contar ao meu pai que
ia pedir-lhe ajuda. Criei coragem e fui ao seu escritório. Eu precisava,
eu queria passar no vestibular! Ele se prontificou logo em ajudar e,
acredito, para não me deixar constrangido de ir buscar o dinheiro,
mandava que me entregassem em casa.

Quando ele me via, me incentivava e brincava, cobrando que o
dinheiro dele tinha que valer para alguma coisa boa(um detalhe me
chamou a atenção: é que era época de eleição e ele nunca contou a
meu pai que me ajudava).

Devo isso a ele. O que fez por mim e para muitos serviu de
exemplo, de incentivo e de certeza de que eu posso também ajudar
outras pessoas de quem eu gosto e em quem acredito.

Dr. Rodrigo de Castro Bernardes
Cardiologista

Uma das figuras mais ilustres que a cidade de Lagoa da Prata gerou certamente é
o Dr. Rodrigo de Castro Bernardes.

Filho de Arthur Bernardes Filho, ex-vereador e político que fez história em Lagoa da
Prata, e de D. Maria Helena de Castro, professora, neta do fundador de Lagoa da Prata,
Cel. Carlos Bernardes, e que dedicou quase toda a sua vida de magistério ao cargo de
diretora da Escola Estadual "Alexandre Bernardes Primo". Dr. Rodrigo formou-se em me-
dicina e especializou-se em cardiologia.

Como cardiologista firmou seu nome, com letras maiúsculas, no setor de cardiologia
de Minas Gerais e do Brasil.

Cirurgião, inovou a técnica da cirurgia cardíaca com métodos e técnicas que são
hoje usadas não só no Brasil como em todo o mundo.

Em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à medicina, a Câmara
Municipal de Belo Horizonte outorgou-lhe o título de cidadão honorário da capital mineira.

115



Fui morar em Belo Hori-
zonte em 1966 a fim de estudar.
Um ano difícil de arrumar em-
prego. Resolvi procurar o
Otacflio, uma das pessoas que
eu conhecia em Belo Horizonte
e de vê-lo em minha casa con-
versando com o meu pai, assun-
tos referentes à política. Preci-
sava da ajuda de alguém. Che-
guei no escritório dele, perto do
Minas Tênis Clube. "Você não
me conhece, sou de Lagoa da
Prata, sou filho do Juca Militão,
estou estudando, preciso traba-
lhar e não tenho emprego. Vim
aqui para o senhor me ajudar",
falei.

Fez-se um breve silêncio.
Ele me olhou mas não me disse
nada, esfregou as mãos e falou:
'Vicente, (diretor da Construto-

ra Miranda Correia) arruma uma
cadeira no escritório para esse
filho do Juca sentar. Devo mui-
ta obrigação ao meu amigo Juca.

Ali sentado, naquele mo-
mento, comecei a trabalhar na
empresa dele, a Miranda Corrêa.
Quando ele voltou à sala, me
apontou o dedo e falou que
"você só sai daí quando você
quiser". Isso me fez sentir im-
portante e ver o quanto ele pre-

"Um pai que eu tive
quando estudei em
Belo Horizonte".
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zava suas amizades. Tanto que, um ano depois, meu irmão, que tra-
balhava na Varig conseguiu um emprego melhor para mim. Eu levei
dois meses para dar a resposta, com vergonha de falar para o Otaciio.
Quando tive coragem de dizer a ele que ia sair, ele me surpreendeu
mais uma vez: "Zé Antônio, quero o melhor para você. Gostei de
você, mas você vai para uma empresa maior e vai dar certo e se não
der, sua cadeira estará aqui te esperando".

Nesse ano ele foi candidato a prefeito e fiquei sabendo de cara-
vanas de lagoapratenses, que moravam fora da cidade que iriam a
Lagoa da Prata para votar nele. As pessoas faziam questão de viajar
só para votar nele, porque acreditavam que ele seria importante para
a cidade.

Um ser humano de coração grande, Otaciio foi o meu pai, quan-
do morei e estudei em Belo Horizonte. Se ele hoje se candidatar para
qualquer coisa eu voto e arregaço as mangas para trabalhar para ele,
se ele se candidatar para prefeito, deputado senador, presidente... eu
trabalharei com prazer para ele, não por causa da política, mas por
causa do ser humano fantástico que ele é.

José Antônio Militão Bernardes.
Ex-vereador e diretor de transportes da

Embaré Ind. Alimentícias
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PARCERIA

"O lazer é um
aprendizado e ele
não teve tempo de
aprender".,

"Eu sempre respeitei o gos-
to do Otacflio pela política. Eu
participava das comemorações,
das festas e inaugurações. Duran-
te as campanhas eu ia aos comí-
cios para vê-lo falar. Eu sempre
tive grande admiração pelo
Otacflio. Nos comícios eu ficava
empolgada, encantada quando ele
discursava. No início eu não que-
ria que ele fosse candidato. Eu não
entendia nada de política mas não
queria. Meu pai dizia que um dia
Otacflio estaria na política. Meu
pai via nele um político em poten-
cial. Quando percebi isso passei
a apoiar o sonho dele. Fizeram
comentários em Lagoa da Prata,
que o povo não deveria votar nele
porque ele não morava em Lagoa
da Prata. Ele construiu uma casa
em apenas três meses e nos mu-
damos para lá. Alguns parentes
nossos acharam um absurdo tirar
as meninas de um grande colégio
de Belo Horizonte e levá-las para
o interior, por causa de política.

Acho muito envolvente cui-
dar da família. Eu procurava re-
ceber bem as pessoas que chega-
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vam em minha casa à procura dele e gostava de vê-lo animado con-
tando o que ia fazer ".

"Nós começamos a namorar numa Semana Santa. O padre man-
dou que o povo formasse filas com as pessoas, duas a duas. Aí ele
empurrou a minha amiga para um lado e fez par comigo. A partir
desse dia começamos a namorar.

Meu pai gostava tanto do Otacflio que meu irmão mais velho
ficava morrendo de ciúmes".

(Otacílio conta que no dia daquela procissão ele tinha chegado
dos Mirandas vindo de Belo Horizonte e que vinha a pé para a cidade
quando um fazendeiro parou e ofereceu carona. O homem era o Sr.
Tininho, pai da Maria Helena.)

GENIOSO

"Ele tem um gênio forte, todos percebem. Isso nunca me inco-
modou. Eu sei lidar com esse jeito dele. Meu gênio mais calmo ajuda
a equilibrar o temperamento dele. O Otacílio é um homem muito bom.
Um bom pai, um bom marido. Ele nunca deixou de ser atencioso e
carinhoso com as meninas. Apesar de trabalhar muito, ele sempre
tinha um horário para se dedicar à família."

BATIDA DE CARRO

"Certo dia, durante a campanha de 1972, ele era candidato a
prefeito de Lagoa da Prata; eu vinha de carro, perto do colégio Nossa
Senhora de Guadalupe, na 27 de Dezembro, quando virei a rua, bati
de frente com outro carro e nesse outro carro adivinhe quem estava?
O Otacflio. Lagoa da Prata com suas ruas largas e poucos carros
naquela época, houve gente que apostou que foi tudo combinado
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para chamar a atenção, uma jogada de marketing, mas foi tudo coinci-
dência mesmo."

FAMÍLIA

Com o mesmo carinho que ele nos tratava ele também tratava a
minha família e a dele. Ele estava sempre correndo, mas sempre liga-
do à família. Perguntava sempre pela minha mãe, pois não podia vê-
la, e queria sempre saber se eu a estava ajudando direitinho.

O Otacílio sempre teve prazer em ajudar as pessoas. Quando
éramos namorados ele trabalhava na ja CRM, na rua Tupis em Belo
Horizonte. Ganhava pouco e se preocupava em arrumar empregos
para gente de Lagoa da Prata e de Santo Antônio do Monte que se
mudava para Belo Horizonte. Eu ficava pensando como ele não se
preocupava em arranjar emprego melhor para ele mesmo? Otacflio
trouxe muita gente do interior para vencer na capital."

LAZER

Com o seu envolvimento na política e seu desejo de ajudar as
pessoas, acho que quem mais saiu prejudicado foi ele próprio, que se
esqueceu do lazer. Muitas vezes ele me levava a passear com as meni-
nas e, de repente, ele nos deixava onde estivéssemos e voltava para
resolver algum problema do escritório ou de alguma cidade que o
apoiou.

O lazer é um aprendizado e ele não teve tempo de aprender. Ele
não aprendeu a relaxar.

Ficou muito tempo na política. Tempo em que a família não foi
deixada em segundo plano, mas que sentiu muito as suas ausências.
Penso que valeu a pena, pois o Otaciio cumpriu a sua missão e fez
valer os seus sonhos".

Maria Helena Borges de Miranda
Esposa de Otacílio Miranda
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OTACÍLIO - MEU PAI

Trabalhei com o Otacílio na
Assembléia por quatro anos,
como chefe de gabinete. E tem
três anos que estou trabalhando
com ele na construtora. Um pa-
trão muito exigente, mas que dei-
xa a gente trabalhar, inovar, modi-
ficar, dar palpites.

PERGUNTA: Ele ouve as
pessoas?

OTAÍSA: Ouve. Ele sabe
ouvir. E quando a sugestão é boa,
ele acata com prazer. Eu falo mui-
to com ele, tento até corrigi-lo.

P.: Como ele reage quan-
do é corrigido?

O: Ele debate, ele argumen-
ta. Quando criticamos atitudes
dele, ele fecha a cara, fica em si-
lêncio, talvez pensando no que
falamos, e, logo depois, mais cal-
mo, ele conversa sobre isso mas
com as minhas irmãs, é diferente.
Elas falam com ele de maneira mais
incisiva. Aí ele não aceita não.

"No trabalho, um
profissional, em

casa um amigo".
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P.: Como é trabalhar com ele?
O.: Eu gosto. Sei entendê-lo. Ele é um homem sincero, muito

competente e honesto. Um exemplo para nós, e tem um lado frágil.

P.: Qual?
O.: Ele, às vezes, até mesmo sem perceber, afeta as pessoas de

uma maneira não positiva. Ele é muito direto, e por isso magoa, mas
quando ele percebe que magoou alguém e reconhece seu erro, ele
volta atrás, sempre volta e não tem medo ou vergonha de reconhecer
seu erro e mudar. É impressionante, não sei como ele consegue isso.
E a pessoa percebe que é de coração. Ele sabe cativar as pessoas.

P.: Mesmo hoje, fora da política, ele é assim?
O.: Mesmo agora ele continua assim. Um coração grande. Ele

era muito sonhador. Mas por outro lado, as conquistas dele são fru-
tos de seus sonhos e de muita garra.

P.: Qual a diferença do Otacílio pai e cio Otacilio patrão?
O.: No trabalho ele é bem profissional. Muito exigente. Em casa

é um amigo que a gente tem. Sempre foi. Sempre participou da vida
das filhas. Sempre procurando ajudar com palavras ou financeira-
mente. Desde quando éramos pequenas ele era um pai assim.

P.: Como assim?
O.: Quando temos algum problema, ele quer resolvê-lo para nós.

Se não pode fazê-lo, ele conversa e tem o hábito de aconselhar, citan-
do exemplos ocorridos na vida de pessoas conhecidas por nós.
Atencioso, enquanto não lhe comunicamos que o problema foi resol-
vido ele não se desliga da qüestão.

P.: E quando ele estava na política e viajava muito, como
ele lidava com a família?

O.: Ele nessa época, viajava muito. A gente não tinha quantidade
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afeto, mas tinha qualidade. Tanto que ficávamos loucas para ele che-
gar em casa.

P.: A família se envolvia na política? Ele colocava vocês
nas campanhas?

O.: Minha mãe não se envolvia. Ela é muito dócil, tem a paciên-
cia que o meu pai não tem. Quando a gente era pequena, ele nos
deixava mais por conta da mamãe. Ela é que ralhava com a gente. Só
uma de nós apanhou dela e somente uma vez.

Quando ele era prefeito de Lagoa da Prata, ele não deixava a
gente ir à prefeitura. Ele não deixava que misturássemos as coisas.
Em casa ele não procurava envolver a família em assuntos da prefei-
tura. Assunto da prefeitura é na prefeitura, e assunto de casa é em
casa. E a gente era muito criança para querer intrometer-se no que
acontecia à sua volta. Só me lembro de participar uma vez e sem que
ele soubesse.

P.: Quando ocorreu isso?
O.: Havia uma filha de um político da cidade que era da minha

sala, na escola Professor Jacinto Campos, eu tinha 10 anos. Influenci-
adas pelos colegas, nós brigamos feio defendendo nossos pais. Foi
uma briga com vassouras.

Otaísa Helena Borges de Miranda Goulart
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Um homem de
caráter.

Eu conheci o Otacílio
Miranda antes que ele me conhe-
cesse. Ao entrar para o Colégio
São Geraldo, em Divinópolis, eu
me deparei com o comentário ge-
ral, não só da diretoria mas dos
alunos, de que estudava ali um dos
estudantes mais inteligentes já ma-
triculados naquele colégio.

Acho que chegou-se a venti-
lar a possibilidade do Otacílio não
continuar nos estudos porque o
pai dele não tinha condições de
bancá-los, pois eram muitos filhos
para criar.

Em reconhecimento ao talen-
to do Otacílio, a direção da esco-
la propôs favorecê-lo na questão
dos estudos.

Esse episódio do colégio
veio confirmar mais tarde, quan-
do o Otacílio prestou o vestibular
para a escola de engenharia e para
a escola de direito e passou nas
duas simultaneamente.

Eu fui para Lagoa da Prata a
convite do Dr. José Antônio
Guadalupe, para lecionar no colé-
gio estadual. Aí Fausto e Otaciio
me propuseram fundar um colé-
gio, o Colégio Municipal José
Teotônio de Castro que se tornou
referência na educação de Lagoa
da Prata e na região.
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Naquela ocasião houve um episódio interessante: os alunos do
colégio pagavam mensalidades. Um político influente da época tinha
filhos estudando no colégio e, por picuinhas, decidiu que seus filhos
não iriam pagar as mensalidades. O que, de certa forma, incentivava
os demais alunos a fazerem o mesmo.

O Otacflio chegou à escola e ficou sabendo do fato. Apesar de
saber que o político não gostava dele, tirou o dinheiro do bolso e
pagou a dívida dos filhos do político, mas pediu para que não falás-
semos que tinha sido ele quem pagou.

PATRÃO - Trabalhar com o Otacflio não era fácil. Tamanha
era a sua exigência. Interferia em tudo.

LÍDER - Acho que o grande líder tem de reconhecer o momen-
to certo de recuar, para que ele possa continuar a exercer a sua lide-
rança. Ele tinha essa grandeza quando errava.
Ele nunca negou o seu passado de menino da roça. Até fazia piadas
disso.

CARÁTER - Eu nunca soube que o Otacflio tenha deixado de
pagar suas dívidas, de honrar seus compromissos.

COMPETÊNCIA - Ele conseguiu ser, ao mesmo tempo um
político, um engenheiro e um empresário respeitado.

DINÂMICO - A sua inteligência aguçada sempre se aliou à sua
capacidade de trabalhar. Não tinha preguiça e não entrou na prefeitura
para levar vantagem.

ERROS - Sabia administrar como poucos. Errava, às vezes,
mas buscava sempre o melhor para a cidade.

AMIZADE - Quando o Otaciio era procurado por um correli-
gionário, ele deixava as suas obrigações de engenheiro e saía à procu-
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ra de emprego ou de alguma solução para a pessoa que o procurou.
Nem sempre ele podia atender a tudo. Hoje a gente compreende isso.
Mas ele procurava ajudar sempre.

RESPEITO - Para se casar com a Maria Helena ela teve de
abandonar os estudos. Muita gente foi contra. "Olha o casamento da
Maria Helena com o Otacflio vale mais que uma formatura" retrucou
seu Toninho, pai da noiva.

Dr. Otaviano de Oliveira
Advogado, professor e empresário
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FATOS

E

u era cheio de complexos,
sempre tive problemas de
saúde e muitas doenças.

Tinha complexo por não ser
bom de bola. Achávamos, no Bra-
sil, que todo menino tinha de ser
bom de bola, e meu primo, oLili,
era um bom goleiro. Eu fazia par-
te dos que não nasceram para o
futebol.

Aos dez anos eu trabalhava
no Laticínios Lagoa da Prata. Mi-
nha função era receber as latas de
creme que os fazendeiros leva-
vam. Eu lavava as latas num
córrego que passava ao lado. Se-
parava os ovos que seriam des-
pachados pelo trem e os racha-
dos eu vendia para as quitandas.

"Assustei-me! Juro
que me assustei!
Nosso vigário na

zona boêmia da
Guaicurus???"
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Um dia minha mãe mandou uma moça chamada Iraci preparar a
água para eu lavar os pés.

Quando ela abaixou e mostrou aqueles seios lindos, bem dese-
nhados, eu não me contive. Avancei sobre ela e a vasilha d'água caiu
e fez um barulhão. Meu pai chegou bravo e me bateu com uma cor-
reia para eu aprender a não mexer com a filha dos outros.

Um dos meus assessores não queria que eu cumprimentasse os
políticos que se encontravam na sala da prefeitura. Falei alto: "Esse
idiota do Fulano de Tal não quer que eu cumprimente vocês, mas eu
vou fazer o contrário, não vou cumprimentar a ele. Cumprimentei
todos os presentes e o saltei.

Eu ia assumir a prefeitura arrebentada.
Muita gente queria que eu "metesse o pau" no prefeito que esta-

va saindo. Não fiz isso, eu ia dar uma colher-de-chá para que ele se
fizesse de vítima e ficasse em cena? Quando era necessário eu até
dizia que ele procurou fazer um bom trabalho. Que merecia o meu
respeito e desconversava. Tinha gente dele que ficava puto.

********

Vitória cada um comemora como quer ou como pode. Há os
que raspam a cabeça, os que mergulham de corpo e alma das taças
de bebida e até os que abraçam os inimigos. Otacílio comemorou
suas vitórias em casa com a família.
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Fazia muitas coisas sozinho e aproveitava os funcionários que já
estavam na prefeitura. "Eles me ajudaram, os contra também. Eu mos-
trava a eles que deviam estar a favor da cidade, a favor de Lagoa da
Prata e não de politicagem. Eles entenderam.

ODr. Ciro dos Santos e o Mauro Ribeiro ofereceram-se para
me ajudar na prefeitura sem fazer parte da folha de pagamento. Devo
muito a eles, ao professor Pedro Paulo Resende, homem inteligente e
capaz, ao Célio Carvalho, ao Milton Lacerda, ao Arthur Bernardes,
ao Lalá - Geraldo Azevedo-, à Dona Guiomar, ao Dico Pedrosa .....

Foi o Mauro quem solucionou o problema do turismo na praia.

Fiz a minha campanha com as minhas idéias e com o dinheiro do
meu bolso. Até o aluguel do comitê, que era no cinema da minha
irmã, Maria Vidal, eu paguei. Foi melhor para mim, quando cheguei à
prefeitura, eu não devia esse favor a ninguém. Como não recebi doa-
ção de ninguém, não devia cargo a ninguém.

Nos anos sessenta e setenta, os estudantes de Lagoa da Prata
faziam várias promoções visando arrecadar algum dinheiro para via-
gens ou a formatura. Os estudantes viram o vice-prefeito Otacflio na
praia e aproximaram-se dele. O líder era o Salim Handam.

A resposta surpreendeu a todos: "Vocês precisam parar com
essa mania de recorrer ao poder público para resolver seus proble-
mas. A prefeitura não é para isso não. Estudante sempre viajou pelo
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Brasil, com o que tem e com o que pode ter, e o poder público não
tem nada a ver com isso. Aliás, como estudantes, vocês poderiam
conhecer melhor os objetivos de uma administração, que não é pro-
mover viagens, e sim o bem estar da população, e não fazer favores
para grupinhos".

Os alunos ficaram olhando e ele saiu falando e gesticulando mui-
to. Alguns o acharam estranho. Outros comentaram que ele podia ter
falado como certos políticos sempre falam: que ia pensar e que os
procuraria depois. Foi claro e objetivo, como em tudo o que dizia.

Certo dia um fazendeiro chegou ao gabinete da prefeitura para
pedir um favor. Queria que o trator da prefeitura melhorasse a entrada
da sua fazenda, que tinha sido estragada pela chuva. Era coisa à toa,
mais ou menos uns cinqüenta metros.

- Perfeitamente. Respondeu o assessor do prefeito. Pode pedir
ao tratorista que assim que ele chegar aqui eu confirmo a ordem.

Quando Otacflio soube da ordem mandou o tratorista voltar para
a prefeitura, Furioso com o seu assessor.

O fazendeiro era o Chiquito Miranda, seu irmão. O prefeito
explodia de raiva: "para o meu irmão não, pelo amor de Deus, para o
meu irmão não!

O prefeito estava possesso, arrancava os poucos cabelos que
tinha e ameaçou agredir seu assessor que não entendia o porquê de
tanta irritação.

"Você mandou o trator fazer uma estrada para o meu irmão e eu
não permito isso, não admito fazer favores aqui na prefeitura e você
sabe muito bem disso. Se eu não admito que faça para quem precisa,
vou permitir logo para o meu irmão? Ele não precisa mas se precisar
eu tiro o dinheiro do bolso e dou para ele arrumar suas entradas. As
custas do município, não. E gritou: entendeu bem, seu idiota?!
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Como todas as pessoas ocupadas em lidar com muita gente,
Otacílio Miranda tinha também atitudes contraditórias. Quando pre-
feito andou visitando algumas pessoas que moravam no centro da
cidade e que estavam em débito com o pagamento do asfalto. Visi-
tou duas senhoras que haviam ficado viúvas recentemente e que não
tinham dinheiro, naqueles dias, para quitar a dívida com a prefeitura.
A uma delas, que trabalhava nos correios, ele levantou a voz e, ao seu
estilo, gritou: "qualquer pessoa tem essa quantia no bolso e, se não
tem, não deve morar no centro!"

À outra viúva, ao procurá-la e ao saber que ela se encontrava em
dificuldade para saldar o débito perguntou: "Quanto a senhora tem
agora?" depois dela contar o quanto tinha e que era muito pouco, ele
aceitou o que ela podia pagar e dividiu o restante em vinte prestações
mensais. Posteriormente não permitiu que a prefeitura lhe entregasse
os documentos necessários ao inventário, antes que ela quitasse a
dívida.

Otaculio prefeito, jovem, impetuoso e às vezes turrão, ouviu a
conversa entre seu secretário e outros funcionários da prefeitura. O
tema era não levar desaforos para casa, pensamento com que todos
comungavam com veemência.

Pensavam que ele não estava ouvindo, quando ele virou-se para
a turma e falou: "Pois comigo você, disse, dirigindo-se ao seu secre-
tário, vai levar desaforo para casa toda hora. - e continuou- fazer
política é isso. A gente tem de engolir sapos e levar desaforo sem
chiar. Se quiser trabalhar comigo aprenda isso. Além do mais, isso é
uma grande besteira. É melhor levar desaforo que levar um soco,
uma facada ou uma bala da testa. Isso que vocês acabam de dizer
são rompantes de pessoas ignorantes,- (deu a pancada e, no final,
amenizou )- Sei que vocês são sábios, são bastante inteligentes para
não pensarem ou agirem assim".
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Otacílio pegou a prefeitura inchada de gente. No segundo mês
teve de despedir muitos funcionários. Fez então uma reunião na sede
de São Vicente de Paulo, para tentar solucionar o problema. Vieram
avisá-lo de que um menino, filho de um ex-prefeito estava atrás da
porta, a mando do pai, para escutar o que estavam falando. Convi-
dou-o a entrar e pediu que ele levasse também seu pai. Quem sabe ele
com sua experiência não ajudaria numa solução?

* * * * * * * *

"O Dico Pedrosa era candidato a prefeito de Lagoa da Prata e
me lançou na política como vice do Fausto na mesma eleição, apenas
para somar votos. Fomos eleitos."

********

O jovem político planejou ser prefeito para chegar a deputado
estadual e representar sua cidade e região, junto ao governo.

Não disse isso a ninguém, pois as pessoas não votam em um
prefeito que já calculou deixar a prefeitura antes de terminar o manda-
to. Quando o fez, frustrou muita gente, dizem alguns. Ele pensa que
isso é uma grande mentira, pois foi candidato pela primeira vez, teve
quase noventa por cento dos votos válidos, para deputado. O povo
o queria na Assembléia. Os fatos costumam contrariar as opiniões
apaixonadas.

********

Para aliviar sua consciência e o sofrimento de muitos funcionári-
os demitidos, no início de seu governo, (a prefeitura estava inchada e
não podia arcar com uma folha de pagamento tão grande) Otacflio
pôs em prática uma de suas maluquices.

Pegou seu carro, um Dodge Dart, e levou alguns deles ao alto
forno, à usina e expôs a sua situação, diante da iminência das demis-
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sões. Lúcio de Castro, gerente do Alto Forno e Dr. Luciano, dono
da Usina, admitiram os funcionários exonerados. Logicamente a opo-
sição detestou a idéia.

Os adversários de sua candidatura a prefeito foram João Macedo,
pelo MDB e Otaviano José Bernardes, pela Arena. Otacflio disputou
pela sublegenda da mesma Arena. Foi eleito com 76% votos, en-
quanto Otaviano teve 201 votos e João Macedo 41 votos. O que
mais concorreu para a vitória de Otacílio foi o bom trabalho que fez
como vice-prefeito de Fausto Resende, acrescido da imagem de bom
administrador, ágil, meio maluco, espontâneo e impulsivo.

Poderiam tê-lo impedido de candidatar-se na convenção, onde
tinham maioria de votos. Bobearam. Deixaram para denotá-lo nas
urnas e perderam.

********

Otacflio foi convidado pelo apresentador do programa "No Li-
mite do Homem", da TV Vila Rica, Edison Davi, em 1971. Cheio de
entusiasmo, colocou a sua família a postos para vê-lo e avaliar o seu
desempenho frente às câmeras. O programa aconteceu naturalmente
e, segundo ele, saiu-se muito bem. Deixou a emissora satisfeito e
voltou voando para casa para ouvir os comentários dos familiares,
ver a reação deles e, acima de tudo, receber os aplausos de que ele se
julgava merecedor. Em casa não teve a repercussão esperada. A
televisão estava ligada no Canal 7, TV Vila Rica. Em cada sofá dor-
mia um dos membros de sua audiência particular.

Em política os acordos nem sempre são cumpridos. Certa oca-
sião Otacílio viu-se traído por um vereador com quem havia feito um
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trato. Este, a mando de um político desafeto do prefeito, rompeu o
compromisso. O impetuoso prefeito pensou em imediatamente dis-
pensar a esposa do vereador, que trabalhava na prefeitura. Pensou
bem e viu que se assim agisse o vereador passaria da condição de
traidor à condição de vítima, acrescido do fato de que todo mundo
viria certamente saber do acordo. Deixou pra lá, mas sentia um gran-
de desconforto toda vez que via a esposa do vereador na prefeitura,
pois sentia o cheiro da traição.

O prefeito Otacílio disse que tentaram prejudicá-lo fazendo vei-
cular em jornais do Brasil e até na Rádio Aparecida notícias negativas
a respeito da praia municipal, o cartão postal da cidade e criação do
Fausto Resende. Defendeu-se e defendeu "sua" praia como pôde e,
quanto ao seu detrator disse: "Tem gente que só sabe falar mal, está
na natureza de cada um".

Um fato curioso aconteceu com Otaciio , quando jovem. En-
trou certa vez no Montanhês, clube de dança, situado na zona boêmia
de Belo Horizonte, na famosa rua Guaicurus e lá deparou-se com um
padre muito conhecido e que já morara em Lagoa da Prata.

- Oi padre! Cumprimentou.
- Que padre, rapaz, como é que você me chama de padre se não

me conhece? Retrucou o vigário.
- Conheço sim. O senhor é fulano de tal, mora em Lagoa da

Prata. Acho-o um excelente padre, inteligente e dos mais competen-
tes que já conheci.

Convidou-o para tomarem uma bebida e, a partir de então, tor-
naram-se grandes amigos.
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A burocracia sempre irritou Otacflio, homem prático que quer
tudo para "ontem". Na prefeitura havia um funcionário, Bernardo
Teixeira Amorim; experiente, competente, trabalhador, mas como qua-
se todo funcionário, burocrata. Ante a irritação e a pressa do prefei-
to, Sr. Bernardo ponderava:

- Olha, prefeito, nós não podemos fazer assim, do jeito que o
senhor quer resolver esse assunto. Não pode ser assim.

- Não pode por que, Bernardo? Qual é o problema?
- Se a gente fizer desse jeito, pode dar problema lá na frente.
- Pois então faça do jeito que eu estou querendo, Bernardo. Se

der problema lá na frente, eu garanto que o senhor saberá como resolvê-
lo. O importante é solucionar isso agora.

Certa feita, passando de carro com uns amigos em frente a um
banco de um mineiro poderoso filosofou: "Vejam vocês, este banco
pertence ao doutor fulano. Ele é podre de rico. Só isso. Sabem o
que a vinda dele a este mundo vai acrescentar? Nada. Já  Magalhães
Pinto, outro banqueiro, vai nos legar toda uma biografia para a histó-
ria da construção política deste país. Gostem ou não do Magalhães,
embora todos os erros que possa ter cometido, quem conhece o seu
trabalho sabe que a existência dele tem muito mais importância para a
sociedade mineira e brasileira que todo o dinheiro desse daí.

********

O então candidato a vereador, José Joaquim de Castro, foi com
Otacflio na Várzea pedir votos. Lá chegando , encontraram o ex-
prefeito João Paulino, que também estava apoiando Otacflio, fazendo
discurso, em cima de um cupim, para umas lavadeiras que cuidavam
de suas roupas no córrego. Ao ver o vereador José Joaquim, um dos
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que haviam cassado o seu mandato de prefeito, João Paulino come-
çou a contar a história de sua cassação, da injustiça cometida contra
ele. José Joaquim foi um dos vereadores envolvidos no processo,
que cassara o mandato do prefeito João Paulino. Imediatamente su-
biu em outro cupim e começou a defender-se e a discutir com o ex-
prefeito. Para evitar o xingatório, Otacflio subiu em outro cupim e
também começou a discursar. Qual não foi a decepção dos três ao
verificarem que as lavadeiras continuavam o seu serviço, sem prestar
a menor atenção ao que diziam.

Otacílio tinha uma obra na rua Maranhão em Belo Horizonte.
Haviam admitido um novo rondante a quem deram a ordem de não
deixar entrar quem quer que fosse, depois do horário de serviço.
Uma noite resolve ir à obra, depois do expediente. Como é seu
costume, foi chegando e entrando, quando foi barrado pelo porteiro.
Eu sou o Otacifio, dono deste prédio e trouxe um amigo para conhecê-
lo. A ordem que eu tenho, doutor, é para não deixar ninguém entrar.
Volte amanhã no horário do serviço e aí o senhor mostra o que quiser
ao homem.

********

Otacflio criou um concurso entre os estudantes, sobre a "Vida e
a Obra de José Vital", uma das figuras mais importantes da história de
Lagoa da Prata. (Ele ainda era prefeito mas já sabia que era candidato
a deputado) Envolveu com isso a cidade inteira, todas as escolas,
todos os estudantes. Ganhou o concurso Patrícia de Castro Macedo,
filha do vereador da oposição João Macedo. Foi uma grande jogada
de marketing político: homenageou uma figura ilustre e querida da
cidade e deu o prêmio, diga-se, merecido, à filha de um opositor
ferrenho ao seu governo.
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Nas eleições de 1972, quando foi eleito prefeito, Otacílio obteve
76% dos votos válidos. O seu concorrente, Otaviano José Bernardes,
do mesmo partido, a Arena, mas de uma das sublegendas (criação da
ditadura militar para abrigar, num mesmo partido, correntes contrári-
as) obteve 20% dos votos e João Macedo, candidato da oposição,
pelo MDB, obteve 4% dos votos válidos. Essa marca percentual
ainda não foi superada na cidade por nenhum candidato a qualquer
cargo eletivo.

Em outra ocasião, Otacflio, acompanhado de seis candidatos a
vereador foram aos Mirandas pedir votos. Lá havia um consenso.
100% dos eleitores combinaram votar nele, afinal ele era filho do lu-
gar. E para vereador? Otacflio não podia opinar, ali estavam seis
candidatos. Mais uma vez o consenso prevaleceu. Foram a um
armazém e pediram que os candidatos subissem em uma balança. O
que pesasse mais seria o escolhido. (Este fato consta do Livro "Con-
tos Mineiros" de Olavo Romano)

Na Vila Mendonça não havia luz e Otaciio candidato a Prefeito
falou que iria resolver o problema e o dono do bar falou com ele: -
vou guardar esse lampião pra você apagá-lo no dia da inauguração.
Neste dia Otaciio antes de ligar a luz, pediu ao dono do bar que lhe
entregasse o lampião e o despedaçou com um chute.

********

Dino Luiz, prefeito de Santo Antônio do Monte, era um dos
melhore amigos de Otacílio. Certa ocasião, ambos foram recebidos
pelo Governador Magalhães Pinto. Dino Luiz adiantou-se e disse ao
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governador: "Aqui estamos, eu e meu colega Otacflio Miranda". O
governador estranhou o "colega", pois não tinha conhecimento de
um prefeito jovem no oeste mineiro. Dino Luiz esplicou-se: "somos
colegas sim, pois ambos somos engenheiros. Ele é engenheiro civil
e eu tenho um engenho de cana".

Quando da visita do Papa João Paulo II a Belo Horizonte,
Otacílio e sua esposa Maria Helena foram convidados pelo governa-
dor Francelino Pereira a fazer parte da comissão de recepção ao
Sumo Pontífice, o que, para Otacflio e Maria Helena foi um momen-
to de grande emoção em suas vidas.

Certa ocasião, as fábricas de fogos de Santo Antônio do
Monte estavam sendo massacradas no programa Flávio Cavalcante.
Otacílio foi, com Fernandão e outros cidadãos santantonienses ao
Rio de Janeiro conversar com o apresentador. Na casa deste fizeram
sua argumentação e foram convidados a irem ao programa falar e
defender a cidade.

O Programa Flávio Cavalcante era o de maior audiência no
Brasil, naquela época. O País parava para ouvir e ver o Flávio.

Ao chegarem, o apresentador colocou pessoas mutiladas no
ar e fez sensacionalismo sobre as tragédias provocadas por fogos
de artifício.

Falaram em defesa de Santo Antônio do Monte, o prefeito
Olavo Batista de Oliveira, o empresário Fernando Antônio dos San-
tos e o Otacílio, que argumentou: "se fechassem as fábricas de fo-
gos deveriam fechar no mundo todo as fábricas de automóveis que
matam e mutilam um número infinitamente superior de pessoas".
Flávio Cavalcante imediatamente pediu: - os nossos comerciais por
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favor
Uma ex-Miss Brasil fazia parte do júri do programa de Flávio

Cavalcante, por ocasião da ida da comitiva de Santo Antônio do
Monte ao programa. Durante o intervalo, a ex-Miss Brasil incitava a
platéia a vaiar os convidados. Otacflio aproximou-se da Miss e lhe
disse: "Você, de certa forma, tem um compromisso com Santo An-
tônio do Monte, pois foi muito beneficiada por um cidadão ilustre
de nossa terra". A bela parou com a brincadeira e voltou calada para
o seu lugar.

Otacílio é incisivo em algumas situações; diz, por exemplo:
"Nunca deixei de assinar minhas denúncias e panfletos. Jamais dei-
xei veicular qualquer texto de minha responsabilidade sem minha as-
sinatura".

Outra dele: "Para todos nós, seja quem for, o interesse maior
bateu, muda tudo. Colocamos o interesse acima até de nossos pró-
prios interesses".

Quando Cláudia, filha de Otacílio, inaugurou o seu escritório, na
rua Peru, 75, um dos convidados dela foi Tiago de Meio. O poeta
presenteou o deputado com um livro de sua autoria, com a seguinte
dedicatória: "Ao Otacílio que é feliz por ser pai da Cláudia".

********

Mais tarde, Otacílio, então presidente do PDT, foi convidade
pelo Smval Bambirra e José Maria Rabeio; para recepcionar Luiz Carlos
Prestes, "O Cavaleiro da Esperança", que iria fazer uma conferência
na escola de medicina. Uma das alunas era Cristiane, filha de Otacflio.
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Após a conferência foi dada a palavra a Otacílio que nunca foi comu-
nista e sempre professou a fé católica. Otacflio ao saudar Luiz Carlos
Prestes, buscou inspiração numa poesia de Tiago de Meio: "Cego
assim não me decifro".

"Quando jovem, nunca cheguei a compreender a luta do 'Cava-
leiro da Esperança'. E hoje, nesta encruzilhada da história nos encon-
tramos, nos unimos, todos desejosos de que Brizola assuma a presi-
dência da República".

Como Brizola não foi para o segundo turno, todos passaram a
apoiar o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva contra Fernando
Colior. No decorrer da campanha para o segundo turno das eleições
de 1989, sabendo-se da amizade de Otacílio com Aureliano Chaves,
pediram-lhe que marcasse um encontro com o vice-presidente da
República Aureliano Chaves e o candidato Lula.

Ao saber que Lula, no aeroporto, fez críticas que Otacflio achou
desastrosas contra Brizola, o deputado e presidente do PDT comuni-
cou a Aureliano que não mais participaria daquela reunião. Junto com
a maioria dos deputados e líderes do PDT, Otacflio votou em Lula
para presidente da República nas últimas eleições.

Marfins Guimarães é o único distrito de Lagoa da Prata.
Possui uma estação ferroviária e a localidade de Mirandas,

onde Otaciio nasceu, fica a 3 Km da estação.
Nas eleições de 1966, estavam apuradas todas as urnas e fal-

tava apenas a de Marfins Guimarães.
Fausto Resende estava perdendo as eleições e o senhor

Chico Miranda falou com ele: "Pode arrumar o terno parente que
você é o nosso prefeito, porque a urna de Martins Guimarães não
falha".

Em 1972, Otacílio obteve em Marfins Guimarães quase 100%
dos votos. A urna de Martins continua decisiva.
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Fausto quando prefeito, iluminou Martins Guimarães de for-
ma pioneira, mas precária.

Em 1974, Otacflio conseguiu levar a Martins Guimarães a luz
da CEMIG. No dia da inauguração, sendo diretor do DAE; o enge-
nheiro Maurício Campos, depois deputado federal e prefeito de
Belo Horizonte, houve uma grande concentração de pessoas. Foi a
última vez que o Sr. Chico Miranda participou de uma festa, já que
veio a falecer em 1976.

Nesta ocasião, o Dr. Maurício Campos incumbiu o Sr. Chico
Miranda de ligar a luz e brincou: "Agora Sr. Chico, o senhor vai dar
vai dar a luz". Aí  Otaviano Miranda, advogado e irmão de
Otacílio com a presença de espírito, que lhe é peculiar, arrematou
apontando os fios da rede elétrica: "Antes de dar a Luz, o papai pôs
o 'fio', não é Otacílio?"

Certa feita, Otacflio conseguiu através do deputado Ulisses
Escobar, ser indicado como engenheiro para fazer a sede da Escola
Virgínia Marcondes Escobar, em Camanducaia, Minas Gerais. Foi
de ônibus com o encarregado que ia chefiar a obra, Diolino
Rodrigues da Silva.

Foram recebidos e levados a câmara municipal, onde foram
saudados pelo Valter Munayer que, vendo o Otaciio em trajes de
engenheiro e o Diolino com uma camisa muito bonita, chamada vol-
ta ao mundo, fez um discurso entusiasmado, suponde que o Diolino
fosse o engenheiro e Otaciio, o encarregado.

Otacflio discursou mais ou menos assim:
"- Desejo prestar aqui uma homenagem especial ao deputado

Ulisses Marcondes Escobar, filho desta terra tão pródiga em produ-
zir figuras importantes. Conta história que o professor Francisco
Escobar, grande advogado, foi colega de faculdade de Rui Barbosa
de quem corrigia alguns textos. Esta terra é tão fabulosa que reza a
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lenda de que em suas montanhas habitam os gênios."
Logo depois, Valter Munayer ao microfone disse: - o encane-

gado fala muito bem. Vamos ouvir agora o engenheiro. E passou o
microfone para o Diolino, que, assustado disse: "- Doutor eu não
sei falar nessa 'b...' não!"
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PENSAMENTOS
As esquisitices geniais de Otacílio Miranda

'Faça favores com aquilo que é seu, com o que é do
município, não."

"Alguns dizem: O povo é quem sabe quem é o melhor. O
povo é que escolhe, mas muitas vezes já está tudo esco-
lhido."

"Ele é de outra época. Temos de levar isso em conta."
(Sobre um político do passado que o criticou)

"Ter um patrimônio e não ter renda é um desastre."

"Grande engano. Nem sempre dinheiro demais ganha elei-
ção. Precisa-se também de conteúdo, de imagem e de pro-
postas viáveis."
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"Eu não sou cachaceiro. Bebia cachaça no coité e fazia
pose de profissional do ramo. Precisava benzer os vo-
tos."

"Ele era uma pessoa esperta demais. Ele era malandro.
Concordava em tudo com a gente para tentar tirar provei-
tos lá na frente."

Críticas e desaforos: "A maioria das vezes fazia de conta
que não era comigo e isso me permitia receber e abraçar a
todos sem rancor. Por isso, o João Macedo me apelidou
de 'abracflio'."

"Quando fui prefeito em Lagoa da Prata, chamavam-me
de 12° Vereador (na época, a Câmara de Lagoa da Prata
tinha onze vereadores). Como cidadão eu participava de
todas as reuniões."

"Um dia, em Santo Antônio do Monte, após um grande
comício, um cara virou para mim e disse: lá no palanque
você é um baita de um enganador, mas pessoalmente, você
é boa praça."

"Em legítima defesa, se você não fizer certas conces-
sões, você não sobrevive"
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"O ignorante se auto-elogia, torna-se um chato e se afoga
nos próprios elogios."

"Passei dois terços da minha vida desculpando-me por
meus erros, e um terço sem coragem para percebê-los."

"Às vezes ficamos tão vaidosos que acreditamos em
Deus, isto é, desde que ele faça do jeito que a gente quer."

"O Biba era meu secretário para amenizar as minhas vee-
mências."

"Para ganhar, a gente chega a pensar em fazer qualquer
coisa, mas nem sempre agimos assim."

Sobre o casamento: "Tem hora que é difícil para os dois...
aliás, toda hora."
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"Não elaborava projetos, não seguia esquemas. Tinha a
idéia e então apresentava-a. Nunca tive jeito para joguinhos,
não.,,

"Tem de haver oposição, mas tem gente que defende as
coisas mais estapafúrdias, só porque não é do seu lado."

"Eu não queria brigar com ninguém, queria era realizar os
meus projetos."

"Nunca critiquei as pessoas, critiquei os atos."

"Fazia de tudo para conhecer as pessoas e para que elas
me conhecessem também. Isso mesmo antes de estar na
política. Não sei por que agia assim."

"Às vezes foi bom para evitar decepções". (Sobre não ter
filhos interessados em seguir seu pai na política)
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• - 'Como é que chama a pessoa que não tem sangue? Exan-
gue? Pois é, hoje estou exangue". (A uma pessoa que
pedia-lhe dinheiro para promover uma festa política)

'kOs fatos que não possam ser comprovados têm duas
ou mais versões, com verdades e mentiras misturadas.

.. Depende do interesse de quem os conta".

"Nunca deixei de ser católico. Ser católico é melhor. Você
não precisa se vigiar tanto".

Predestinação: "Que nada, as coisas é que vão se encai-
xando".

Destino: "Você tem os caminhos à sua frente. Nada é
fixo. Você é que escolhe por onde passar. Se der certo
foi você, se não der, você põe a culpa no destino".

"É preciso competência para distinguir quem se aproxi-
ma da gente querendo tirar proveito dos que estão sendo
sinceros".
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"A pessoa precisa saber administrar seus sonhos e objeti-
vos e ser cara-de-pau".

"A pessoa que não sabe fazer e que não tem humildade
para admitir, se autodesmoraliza".

"Aprendi com o Coronel "Zé Vital": Eleição é uma bata-
lha. Depois você tem de acreditar em quem está lá, e não
pensar em interesses próprios".

"Sabe que morreu, mas é tão vivo que finge que está vivo".
(Sobre político sem espaço e que se vangloria)

"Quando me traíam eu ficava "puto", eu esbravejava ou
fingia que não era comigo. Dependia da ocasião, do inte-
resse envolvido".

"Meu médico diz que tem três coisas brancas das quais
devo me afastar: açúcar, sal e dos médicos".
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Demônio? "O Lúcifer é sempre o adversário da gente".

"No palanque eu metia o pau nos planos do adversário,
depois tomava pinga com ele no bar".

Dinheiro: "Como todas as coisas, há quem precisa mais e
quem precisa menos. Também há quem pensa mais e quem
pensa menos. Quem busca mais e quem busca menos".

"Estudei muito. Fiz muitos cursos. Se não fossem os cur-
sos, não teria chegado onde almejei chegar".

"Idéia, quando é boa e de graça, deve ser aceita".

"No início o povo me procurava muito para pedir cargos,
mas não me encontrava. Eu não parava na prefeitura pois
viajava muito buscando recursos para o município, não
tinha hora marcada. Tentava controlar tudo o que aconte-
cia na cidade. Como não me achavam, iam desistindo".
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"Nunca gostei de me fazer de vítima. Não é meu estilo.
Não ia colar. Em campanha tem gente que faz e depois fica
difícil. O povo quer um líder forte para conduzi-lo, e não
um santo".

"Acho que os sem-terras tem o direito de reivindicarem
um pedaço de chão para produzir".

"O amor é um ingrediente fundamental na vida das pesso-
as, mesmo que ele seja exagerado".

"Abaixo de Deus, a família. Uma religião só é séria quan-
do ela preserva a famflia".

"Se não tiver vocação, não existirá dedicação".

"O medo faz parte do ser humano. A ausência de medo é
um perigo".
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"Já vi o ódio motivar mais que o amor"..

"Nós todos temos uma parte muito verdadeira e outra muito
mentirosa, dentro de nós. O momento é que dita qual vai
ser mostrada".

"Devemos ouvir os elogios e as crítica sem leva-los muito
em conta, pois quase sempre são mentirosos e interessei-
ros".
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USIMINAS

m 1986 eu perdi as
eleições para deputado es-

tadual, por 56 votos. Es-
tava na oposição e dificilmente as-
sumiria o mandato. Ainda tinha
meu espaço político, junto ao go-
verno federal, mas em Minas eu
era carta fora do baralho.

Houve uma reunião em
Brasília, do PFL e PMDB para a
escolha de cargos federais. O
deputado federal e coordenador
da bancada, Christóvão Chiaradia-
PFL, perguntou que cargo o
Otacflio queria. Escolhi a presi-
dência da Acesita Energética, mas
soube que já haviam firmado com-
promisso com o Euclides Cintra,
que era o terceiro suplente esta-
dual e que fora deputado várias
vezes. Ofereceram-me a Direto-
ria Comercial da USIMINAS

É importante dizer que a
Usiminas é a maior empresa side-
rúrgica de Minas Gerais, com sede

"Vender aço para os
chineses é o mesmo
que vender laranja
na porta do campo

de futebol de Lagoa
da Prata".

O diretor da Usiminas em Pequim
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e administração central em Belo Horizonte. Produz aço plano e sua
produção, além de uso interno, em todo país, é exportada para o
mundo inteiro, por ser aço da melhor qualidade, que compete no
mercado mundial com as maiores empresas do planeta. O capital
original da Usiminas veio de uma aliança Minas e Japão que, com
isso, absorveu a tecnologia japonesa da Nipon Steel. A Usiminas é a
grande responsável pelo desenvolvimento do Vale do Aço e pelo cres-
cimento de cidades como Coronel Fabriciano, Ipatinga, Governador
Valadares, Timóteo, João Monlevade. É também participante da
alavancagem de Minas Gerais no ramo da siderurgia.

Eu estava em dúvida se aceitava ou não o cargo. Christóvão
Chiaradia me convidou para jantar em sua casa, onde tomei, pela
primeira vez, sopa de cebola, preparada por sua esposa Dona Antônia.
A agitação e a sopa de cebola deixaram-me acordado a noite toda.
Chiaradia convenceu-me a aceitar a direção da Usiminas. Paulino
Cícero, seria o presidente. Eu conhecia o Paulino desde os tempos
do restaurante da Escola de Engenharia, em 1958.

O deputado Maurício Campos também tinha indicado seu irmão
para o mesmo cargo. Oscar Corrêa Júnior, que era deputado federal
e tinha sido chefe de gabinete do ex-governador Rondon Pacheco na
Usiminas queria que o cargo continuasse com um funcionário de car-
reira da empresa, Luiz Eduardo Kikingi de Abreu. Tentou demover-
me da decisão de aceitar, mostrando as dificuldades e as exigências
do cargo de diretor. Terminou sua explanação dizendo que, para
assumir a função, tinha que ser poliglota. Levei na brincadeira e lhe
disse: 'eu sou poligrota', com erre mesmo. Você não sabe, Oscar,
eu nasci nos Mirandas, perto das Grotadas, um lugar com muitas
grotas. Seu pai conhece muito bem isso. Você não. Você foi menino
de cidade grande, mas seu pai teve de enfrentar muitas dificuldades
para ser deputado.

Após muita conversa, fui escolhido e até mesmo apoiado pelos
dois deputados que pretendiam o cargo. Assumi como diretor e o
Paulino Cícero como presidente da Usiminas, em 1988.
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Na primeira reunião de negó-
cios, já na Usiminas, diante de fun-
cionários da empresa e de com-
pradores estrangeiros, pergunta-
ram-me em que idioma eu prefe-
ria falar. 'Sempre soube valorizar
as pessoas. Como aqui temos in-
térpretes, por que não valorizar a
capacidade deles? Falarei em Por-
tuguês, pois estamos no Brasil'.

Eu sabia da importância do
cargo que ocupava. Não descen-
dia de famflias tradicionais, não
tinha padrinhos poderosos, era
apenas um suplente de deputado
estadual, filho do Chico Naia, nas-
cido nos Mirandas. Estava ali e,
certamente, estavam testando a
minha capacidade.

Só deixei o cargo para
reassumir minha cadeira de depu-
tado estadual, ainda a tempo de
participar da elaboração da Cons-
tituição Mineira. Quis a sorte que
eu fosse um dos constituintes mi-
neiros".

Otacílio, homem dinâmico e
fiel, era de inteira confiança. Pelo
excelente trabalho realizado na
Usiminas, foi convidado pelo mi-
nistro Paulino Cícero, em 1993,
para assumir a diretoria da Cosipa,
estatal também do ramo de aço,

No Imperial Hotel em Tóquio em 1988. Hotel
construído pelo famoso arquiteto americano
Frank Loyd Wright

Em reunião no parlamento da china. O
diretor da Usiminas Otacílio, o jornalista
Jaime Martins que fazia um programa na
Rádio Pequim e um deputado representante
dos produtores agrícolas do noroeste da
China.
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Ao prezado Otacílio Usiminas de Miranda.
Cartão do ministro Paulino Cícero - Dezem-
bro de 2001

Gen. Romero Lepesqueut Sílvio ValIe,
Otacílio Miranda, Josaphat Moreira,
Antonio Augusto Andrade Oliveira e Fran-
cisco Schettino no casamento de Cristiane e
Carlos Bernardo

João Jacson de Amaral, Paulo Alberto
Vilela, Jos ias Barcelos, Rinaldo Soares,
Otacílio Miranda e Paulino Cícero

com sede em São Paulo.
Numa das viagens de negó-

cios , para vender aço na China,
Otaciio era o chefe da delegação.
Eles se reuniam com outros dire-
tores da empresa, no Hotel
Shangri-la, em Beijing, após as ne-
gociações com os chineses.
"Num dia desses eu perguntei para
um deles e pedi explicações so-
bre como estavam se desenrolan-
do as coisas. O cidadão me dis-
se que era muito difícil para eu
entender tudo aquilo. Achei que
eles escondiam de mim alguma
coisa. Disse que vender aço para
os chineses era como vender la-
ranjas na porta do Campo Muni-
cipal de Lagoa da Prata. Eles fi-
caram me olhando. Você vende e
eles compram. É como vender
qualquer coisa, se não tomar cui-
dado... Nesta viagem para vender
aço, Otacílio além de Beijing es-
teve em Tókio onde ficou hospe-
dado no Hotel New-Otani e em
Seoul, na Coréia do Sul, onde fi-
cou hospedado no Hotel Chilia,
tendo inclusive visitado a fábrica
da Daewoo.

Na China, a delegação brasi-
leira contava com o auxilio de Jai-
me Martins, jornalista brasileiro,
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que se encontrava em Pequim desde 1964 e tinha na rádio local um
programa em português. A Usiminas obtinha a sua ajuda para
ciceronear o diretor Otacílio.

Ao chegar a Pequim, pela primeira vez, foi oferecido um almoço
de confraternização para os brasileiros. A comida era pato laqueado.
À certa altura, Renato Valerimo, que já estava acostumado às viagens
pela China e hoje dirige a Cosipa, alertou ao diretor Otacílio que
Míster Rod, o Ministro Chinês, oferecia a toda hora uma bebida deli-
ciosa chamada maltay. Ele, o ministro, servia a todos mas no seu
próprio copo ele fingia que bebia e jogava fora. Queria ver os visitan-
tes bêbados. "Eu passeia jogar fora a minha bebida também. Fica-
mos fazendo piada e nos fingindo de tontos. Ele ria e fazia piada em
chinês, dando-me tapinhas nos ombros, como se fôssemos grandes
amigos. Nenhum falava a língua do outro. Era estranho e engraça-
do".

"Em 1994 eu fui candidato a suplente de senador na suplência
do candidato Sérgio Ferrara-PDT, Já em 1990 eu havia sido suplente
do candidato ao Senado , Carlos Mosconi, pela coligação PSDB/
PDT. Em ambas as eleições nós perdemos."
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uando uma pessoa pára
de realizar uma atividade
para a qual dedicou gran-
de sua vida, de suas emo-

ções e os seus mais variados sen-
timentos, sempre surge a pergun-
ta: Por que parou? Para esta per-
gunta Otacílio Miranda não tem
resposta. Ou melhor, responde
citando Ortega Y Gasset: "Eu sou
eu e minha circunstância". Enten-
de que continua participando ou,
pelo menos, "querendo partici -
par".

Segundo ele próprio, "quan-
do se está fazendo política tem que
ter horizontes". Sempre foi um
sonhador, um romântico. Chegou
aos seus horizontes, pois nunca
alimentou grandes ambições po-
líticas. Fez o que quis fazer, teve
os cargos políticos que almejou,
viu declinar o número de seus elei-
tores e entendeu que era hora de
mudar o rumo de sua viagem.

"Otacílio deixou a
política engajada

sem ilusão".

A família Miranda recebendo a visita de
Leonel Brizola e José Maria Rabelo
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Dedica agora seu tempo à sua família, que conseguiu preservar e à
sua empresa, que conseguiu manter. Teve a inteligência de compre-
ender que, quando acaba uma etapa, é preciso despojar-se do cargo,
como quem troca uma roupa que não lhe serve mais.

Otacílio sempre teve receio e respeito pelo poder. Na prefeitura
de Lagoa da Prata não recebia seu salário de prefeito, devolvendo-o.
Na Assembléia Legislativa procurava não usufruir das facilidades
auferidas pelo mandato de deputado. Para a Usiminas ia em seu
próprio veículo, porque tinha a exata noção de que tudo isso, um dia,
iria acabar e não queria estar por demais preso às benesses do poder.

O dia mais difícil do jogador de futebol é o primeiro domingo,
quando não há mais jogo. O fato de sentar-se em frente à televisão e
pensar: "Eu ainda posso fazer isso". Otacflio deixou a política
engajada sem essa ilusão.

Para o deputado Otacflio Miranda "as coisas vão acontecen-
do". Parafraseando Guimarães Rosa diz: "São acontecências". "Não
é você quem define as coisas, elas o vão puxando. É complicado
explicar. Felizmente sempre tive em mente que iria acabar. Mantive a
empresa, preservei a família e conservei os amigos. Não persegui
ninguém e nunca coloquei meus sonhos muito acima do possível".

Sobre a saúde diz que "Tive problemas de saúde, desde meni-
no. Sempre fui um lutador, tenho muita fé em Deus e procuro ajudar
o próximo. Nunca tive grandes ambições, nunca quis ficar muito
rico, nem muito poderoso, nem muito famoso. Fui prefeito de minha
terra, Lagoa da Prata, fui deputado estadual, fui rotariano, fui diretor
da Usiminas, diretor da Cosipa, tenho minha própria empresa, uma
família ajustada. Gosto de tudo o que sou ou do que fui. Foi bom.
Faria tudo outra vez mas, evitando os erros, muitos, que fiz".

Atualmente Otacifio recupera-se de um problema de hidrocefalia,
que o levou a uma cirurgia na cabeça. Reage com naturalidade aos
limites impostos pela condição física. Não deve beber (já não era
dado a bebidas), deve fazer caminhadas, ginástica, trabalhar com
moderação, alimentar-se com cuidado.

Tudo isso faz com que tenha mais tempo para a família, para os

166



amigos. "Mudei o escopo de minha empresa. Em vez de mexer com
inúmeras atividades, montei uma empresa imobiliária, onde adminis-
tro meus próprios imóveis. Construo um prédio de cada vez, em
meus lotes e os mantenho alugados. Dei um apartamento para cada
filha".

Sobre a família, diz que continua casado e bem casado com
Maria Helena, que se dedicou ao lar, à criação das filhas e, muitas
vezes, supriu a sua ausência, causada pelos compromissos políticos.
Filhas tem quatro: Otaísa Helena, pedagoga, funcionária municipal,
por concurso, e diretora de sua empresa. Cláudia, arquiteta, pintora,
musicista que se dedica a atividades espirituais em Carmo da Cacho-
eira - MG. Cristiane, médica oftalmologista e cirurgiã. Débora,
administradora de empresas, concursada para a prefeitura de Belo
Horizonte e diretora da construtora. Os netos são cinco: Pedro
Augusto de Miranda Nunes, Bárbara de Miranda Goulart, Izabela de
Miranda Nunes, Helena de Miranda Mascarenhas Alves e Bernardo
de Miranda Mascarenhas Alves.

Otacílio acha que a vida é feita de flagrantes. Cada instante é
como um flagrante fotográfico, só que não é possível montar um
painel. "Não é possível definir o destino. E como percorrer um
caminho pulsante, que a cada momento muda de rumo. As vezes
abre-se em novos horizontes, às vezes segue reto e sem surpresas".
Para ele limitar as ambições ao realizável serve para evitar frustrações.
Não querer ser outra pessoa, admitir e respeitar as origens, são boas
formas de ser feliz, embora entenda que é difícil dosar os sonhos.

"Em determinada época da vida o que mais pedimos a Deus é
saúde. Para manter a saúde temos de abrir mão de muita coisa".

"Sempre tive muita fé. Acredito na força da fé como forma de
se atingir a Deus, princípio e fim de tudo na vida".

Otacifio acredita que é preciso alimentar a auto-estima. Nin-
guém está livre de problemas e de depressões. A auto-estima é o
antídoto para a tristeza.

"Ter sido deputado foi muito bom. Se eu tivesse sido apenas
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empresário, minha vida não teria sido completa. Conheci muita gen-
te, fiz muitas amizades, recebi muitas homenagens (Medalhas de Honra
da Inconfidência, Medalha Santos Dumont, Medalha Ilídio Carvalho,
Medalha do Mérito Legislativa Estadual, dezenas de títulos de Cida-
dão Honorário, a maior honraria do Rotary Club, Medalha Paul Harris,
dezenas de títulos de Honra ao Mérito)".

"Tenho muito orgulho de minha Pátria. Sou feliz por ter nascido
aqui. O sentimento de patriotismo é fundamental, para o nosso equilí-
brio e o bom relacionamento com o nosso País. Gosto de ter nasci-
do aqui, amo o Brasil".

Eis o homem.
Assim é Otacflio Miranda. Empresário, engenheiro, político,

pai, amigo, sonhador, meio maluco, extrovertido, alegre, patriota, ci-
dadão.

As diversas facetas desse ser humano único, que foram aqui
mostradas, são apenas uma pálida visão de uma realidade maior que é
o homem retratado, dentro das limitações das palavras, incapazes de
descrever os sentimentos.

"cada ser humano é um elo que se liga à eternidade. Nunca se
sabe onde cessa a sua influência". (Henry Adams)

A saída com o novo presidente ouvindo a nação
Um "brizolista" na bancada do PDS. Talvez este seja o traço mais

marcante do perfil político do deputado Otacílio Oliveira de Miranda, natural
de Lagoa da Prata, de onde foi prefeito em 1972. Na verdade, este traço
encontra raízes no passado estudantil do parlamentar, que iniciou sua
militância política em Porto Alegre, nos quadros do PTB. Nada de tradição
familiar, pois que o pai foi vereador pela UDN naquele município.

De ligações com UM só se registra o apoio à candidatura do vice-
presidente Aureliano Chaves, de quem relata uma boa imagem, mesmo
nos tempos de udenista, quando "sempre se pautou por idéias liberais e
preocupações com o social". Engenheiro civil, econômico e também mate-
mático, Otacílio, depois de um intervalo em sua militância política, trocou o
ideário petebista pelos quadros da Arena em 1966.
* Reprodução do Jornal Diário do Comércio, pg. 03, 2911011983
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ANTEVISÃO
O ex-deputado estadual Otacílio Miranda pode não ter bola de cristal, mas
deu uma de futurólogo. E dele a frase dita a esta meia página, há mais de
três anos: "O Brizola é gigolô da mulher" Assertiva confirmada agora pelo
ex-governador gaúcho, com longo artigo em jornal carioca, no fim de sema -
na, ao justificar o aumento de sua fortuna, depois de denúncia neste sentido
feita por revista nacional. Brizola disse com todas as letras que sua riqueza
é fruto de herança da falecida mulher Neusa. Quando fez a observação,
Miranda não quis ofender o líder, a quem foi subordinado como filiado ao
PDT, tendo, inclusive, recepcionado-o em sua casa, quando este visitou Belo
Horizonte. Ele fez a observação por conhecer a história pessoal do ex-go-
vernador; pois morou no Rio Grande do Sul, fez engenharia na mesma uni-
versidade que Brizola, além de ter namorado uma sua prima nos pampas
Miranda ressalva, contudo, que o pedetista sempre foi respeitoso com o
dinheiro público. Por isso, considera-o um dos quatro mais importantes po-
líticos vivos do país. Os outros são Itamar Franco, Aureliano Chaves e Paulino
Cícero.

Texto reproduzido do jornal HOJE EM DIA, do dia 13 de novembro de 2001.
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POSFÁCIO

Um dia eu pus na cabeça que deveria contar a minha vida. Que-
ria deixar para a minha família, para meus amigos o legado de minha
existência. Depois decidi que outra pessoa deveria escrevê-la. Fiquei
surpreso ao ver que vários e diletos amigos se ofereceram para a
tarefa. Após refletir cheguei à conclusão de que quem fosse escrevê-
la deveria ser uma pessoa inteligente e objetiva e ter a sensibilidade de
um artista.

Convidei então Heleno Nunes, que reunia as condições ideais
para atender à minha proposta. Conversamos, discutimos e ele acei-
tou a oferta como um desafio a mais na sua vencedora carreira de
intelectual e artista.

Saiu imediatamente a campo para pesquisar, entrevistar, colher
dados, anotar fatos para finalmente montar a biografia. Nesta altura
do trabalho Heleno Nunes entendeu que precisava de alguém para
compor com ele o livro. Precisava de uma pessoa que conhecesse
bem a língua portuguesa. Convidou então o Toninho Sampaio, que,
no seu entendimento, preenchia os requisitos necessários. Fui con-
sultado e concordei, pois conheço a ambos e sei da capacidade dos
dois.

Aí foram meses e meses de conversas, de discussões, de entre-
vistas, de telefonemas, de brigas, de acertos, até que um dia eles
chegaram para mim e disseram: "Está pronto".

A primeira leitura foi uma emoção, foi um reviver dos muitos
acontecimentos da minha vida, um evocar de recordações há muito
esquecidas e outras tão bem guardadas no fundo de minha memória.



É mister que se diga que, quando pensei em escrever a minha
biografia, eu estava doente e sinceramente pensava que estava bem
perto de morrer. Acontece que depois eu desisti de morrer, pelo me-
nos por enquanto, e recuei na decisão de publicar o livro. Eu recuei,
eles não. Já tinham tido todo o trabalho, afinal foram três anos, e,
como "pais" da obra queriam vê-Ia publicada. Pela insistência deles e
pelo certo compromisso que fiquei tendo com eles, autorizei a publi-
cação deste livro.

Aqui estão casos e histórias contados sob a minha ótica. Longe
de mim quer ser dono da verdade. Estou apenas contando do jeito
que eu vi este trecho da minha vida e da vida de muita gente com
quem percorri esta "viagem". Muitos lerão e aqui verão revelados
pedaços de suas vidas. Concordem ou não. É o direito de cada um.
Procurei ser sincero e o mais próximo da realidade possível.

Eis a minha vida, as minhas alegrias e vicissitudes, os meus so-
nhos e as minhas desilusões. Aqui está a minha história.

OTACÍLIO MIRANDA
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onde foi negociar
aço com os
chineses.

"Vender
aço para os
chineses é como
vender laranja na
porta do campo de
futebol de Lagoa
da Prata", ensinou
Otacílio. E estava
certo.

Leitura
leve; aqui estão
assinalados fatos
marcantes,
pensamentos,
depoimentos,
histórias e causos
da vida desse
ilustre cidadão do
mundo.

A. SAMPAIO
Antônio de Pádua Lima

Sampaio, professor de
português, jornalista, escritor,
cronista, revisor de textos.
Participou de praticamente todas
as publicações e edições de
jornais de Lagoa da Prata.
Vereador, presidente da Câmara
Municipal de Lagoa da Prata,
Secretário de Educação e
Cultura do município. Por dez
anos foi chefe de gabinete na
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Atualmente aposentado,
mora em Belo Horizonte. E
casado com Vilda Adelce de
Castro Sampaio, há trinta e dois
anos e tem três filhos: Daniela,
Rodrigo e Davi.

H. NUNES
Heleno Ferreira Nunes,

artista plástico, escritor,
desenhista, chargista, escultor.
Artista de renome nacional e
internacional, com exposições
em todo o país e no exterior.
Participou dos jornais Zero Hora
de Porto Alegre, onde escrevia
textos infantis, do Estado de
Minas, na época do Suplemento
Gurilândia e mais recentemente
no Caderno de Cultura com a
coluna "Retratos" (curiosidades
na vida de personalidades).
Conseguiu a façanha de tornar-
se nacionalmente famoso, sem
sair de sua terra natal, Lagoa da
Prata. E casado com Esmeni
José de Oliveira Nunes, com
quem tem três filhos: Di-Gianni,
Marielli e Lucas. Já escreveu os
livros: Um Desejo de Natal e
Pioneiros de Lagoa da Prata.
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