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Em "tempos sombrios", o 
deputado Durval Ângelo 
nos leva a uma imersão nos 
principais fatos e aconteci-
mentos políticos, econômi-
cos e sociais de Minas Ge-
rais, do Brasil e do mundo 
em 2015, desnudando as 
chagas de um ano ímpar, 
marcado pela propagação 
da cultura do ódio e escan-
caramento das intolerân-
cias, pelas crises, por guer-
ras e tragédias. A retrospec-
tiva de 2015 traz, de fato, 
muitas perplexidades 
quanto ao futuro. Entretan-
to, em seus artigos e posi-
cionamentos reunidos nes-
te livro, Durval aponta ca-
minhos em meio aos "tem-
pos sombrios", propõe ati-
tudes e traça estratégias 
fiéis aos seus compromis-
sos históricos com os direi-
tos humanos, a cultura da 
paz, a democracia, a liber-
dade e a justiça social. 

Américo Antunes 
Jornalista 
Ex-presidente da Fenaj 
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Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

(Mar português- Fernando Pessoa) 
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Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

(Mar português - Fernando Pessoa) 



Aos meus filhos e filhas, no encanto e na 
alegria de viver a dialética do amor paterno. 
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Apresentação 

Durval Ângelo traz ao público leitor mais uma obra, 
fruto de sua visão do mundo, de seu compromisso político e 
de sua missão de educador, filósofo e ativista dos direitos 
humanos. 

Tempos sombrios reúne suas crônicas recentes na 
imprensa, seus artigos para a mídia eletrônica e também um 
pouco de sua alentada produção legislativa. 

Atual líder do governo Fernando Pimentel, exercendo 
há seis legislaturas o cargo de representante do povo na 
Assembleia mineira, destacou-se, sobretudo, pela atuação 
na Comissão de Direitos Humanos, que presidiu por mais de 
uma vez. 

Os percalços de sua luta por uma sociedade melhor le-
vam, sem dúvida, ao título deste livro, referência a esta épo-
ca violenta, de guerras e atentados, quando a causa da hu-
manidade e dos direitos das minorias sujeitas à opressão 
econômica ou política necessita, cada vez mais, de uma 
defesa comprometida e corajosa. 

Que esta reflexão do escritor, com sua amplitude e 
profundidade, possa gerar um próximo livro que seja o re-
trato de um país e de um planeta melhores, com condições 
de existência mais justas para nossos cidadãos. 

Afinal, é a esperança que tem norteado o conjunto de 
esforços deste parlamentar, nas diversas áreas de sua cons-
tante liderança, na busca de uma nova luz e de novos cami-
nhos coletivos. 

Adalclever Lopes 
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 



Prefacio 

Sim, é verdade. Vivemos tempos sombrios, tal como 
lembra o companheiro Durval Ângelo nesta sua nova obra. 
Tempos de ódio e intolerância, no Brasil e em várias re-
giões do mundo. 

Tempos de perseguição. Tempos que não respeitam 
famílias, crianças, pais, mães, crenças, dignidade, diversi-
dade e opções políticas, sexuais e religiosas. Tempos me-
dievais. Tempos em que pessoas são julgadas e condena-
das à luz de versões, e não de fatos, como se estivessem nu-
ma narrativa surreal de Kafka. A verdade corre riscos. O 
Estado de Direito também, assim como as conquistas so-
ciais obtidas pela população brasileira nos últimos anos. 

Mas li certa vez que, quanto mais escura a noite, mais 
brilhantes as estrelas. Os tempos podem ser sombrios - e 
de fato, o são. Mas nossas esperanças, tal como estrelas no 
escuro profundo da noite, brilham mais forte. E, ao brilhar, 
mostram caminhos. Apontam alternativas. E, principal-
mente, nos fazem lembrar que o amanhecer está próximo. 

O livro de Durval é uma das estrelas brilhantes na 
noite. Tempos sombrios, que reúne seus artigos e pro-
nunciamentos sobre política e o avanço da intolerância 
nos últimos tempos, chega em um momento extrema-
mente oportuno, principalmente para homens públicos 
genuinamente compromissados com a verdade e a demo-
cracia. O livro soa como um alerta de que as sombras estão 
próximas- e que cabe a cada um de nós acender lanternas 
e iluminar a esperança com iniciativas concretas de com-
bate à mentira, ao ódio, à intolerância e à apropriação de 
um país por interesses que não tenham nascido da 
sociedade. Sem o DNA social, todo interesse escamoteado 



e embalado em frases raivosas perde legitimidade- e não 
pode, portanto, ser aceito pelos homens de bem. 

Estamos construindo um novo país, uma nova Mi~ 
nas Gerais. Da tribuna da Assembleia Legislativa e da trin~ 
cheira na imprensa, onde publica seus artigos, Durval tem 
sido uma referência segura dos caminhos a serem incan~ 
savelmente perseguidos. Não temos medo das sombras. 
As sombras, sim, têm medo da luz acesa pelas estrelas, 
pela esperança e pelo trabalho sério de quem acredita em 
justiça social, em oportunidades para todos, em dignida~ 
de. 

Durval tem sido uma voz atenta contra os "tempos 
sombrios". Que, juntos, todos nós façamos com ele o alvo~ 
recer dos novos tempos, onde as sombras permaneçam 
nas sombras e a esperança brilhe cada vez mais forte. 

Fernando Pimentel 
Governador de Minas Gerais 



Para início de conversa 

O poema de Fernando Pessoa destacado na epígrafe 
desta publicação foi a provocação inicial para a maior 
parte dos artigos e comentários que trago neste livro. Ao 
exaltar as conquistas lusitanas, à custa de muito choro e 
dor, o grande poeta português lembra-nos de que tudo 
vale a pena se há grandeza d'alma e olhar de esperança, 
pois na travessia de nossos Bojadores temos o espelho do 
céu como guia. 

Outro português - mais brasileiro que português -, o 
orador sacro Padre Antônio Vieira, em seu Sermão de 
Santo Antônio, em Roma, afirmou: "o caminho que fizeram 
os portugueses era caminho que ainda não estava feito". 
Tratava-se do desconhecido a ser ainda trilhado. De 
navegar por mares nunca antes desbravados, com a difícil 
missão de traçar novas rotas. 

"Mareavam sem carta, porque eles haviam de fazer a 
carta de marear", narra Vieira. E esse é o grande desafio de 
hoje, dos atuais tempos sombrios, que muitos já têm 
definido: tempos de ódio, preconceito e xenofobia, de 
guerras, terrorismo, violência e violação dos direitos 
humanos mais fundamentais. Para enfrentá-lo há que se 
perseguir o novo, aprender com o passado e reinventar o 
já estabelecido; fazer novas cartas de marear. 

Em suas travessias, como destaca o poeta, assim como 
o tribuno, os navegadores guiaram-se pelo espelho do céu; 
pelas estrelas, astros de tão grande significado para a hu-
manidade. Ponto de luz, esperança, destino, norte, signo e 
símbolo: são diversas as conotações dadas a esta imagem, 



tão especial para muitos que acreditam na generosidade 
do ser humano e em uma nova política no Brasil. 

Mas há que se estar atento. Pois em tempos sombrios, 
nas noites escuras da história humana, somente consegue 
se guiar pelas estrelas aqueles que levantam a cabeça; que 
erguem o olhar e miram o céu. Eis a postura ideal dos bons 
navegantes de mares desconhecidos; para quem quer fa-
zer novas cartas de marear. 

Este livro é uma compilação de artigos que publiquei 
no decorrer do ano de 2015 em duas colunas semanais, no 
jornal O Tempo e no site Pautando Minas. Reuni também 
alguns comentários em redes sociais e pronunciamentos 
proferidos na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, pois a publicação configura também uma presta-
ção de contas do meu trabalho como parlamentar da causa 
dos direitos humanos e como líder do Governo Fernando 
Pimentel no Legislativo mineiro. 

Tais reflexões, muitas vezes, sobre temas polêmicos, 
espinhosos e até impopulares, foram, antes de tudo, uma 
tentativa de vislumbrar novos caminhos nesses tempos 
sombrios. Recebi apoios e sofri críticas, mas se tiver apon-
tado uma só estrela-guia, terá, sem dúvida, valido a pena. 

Durval Ângelo 
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para o futuro", disse. 
O governador comentou, ainda, sobre um dos maiores 

desafios de sua administração: mudar o modelo de gestão. 
''A parte mais delicada e difícil é mudar o conceito de gover-
no de Minas Gerais. Mas nós vamos mudar e fazer o que 
propusemos durante a campanha: um governo participa-
tivo. Vamos abrir o governo de Minas Gerais à participação 
do cidadão e da cidadã", afirmou. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 5 

HARMONIA ENTRE OS PODERES 

Nosso esforço, hoje, é de mobilização dos deputados 
para que comecem a tramitar os projetos da Reforma Ad-
ministrativa do Estado que o governador enviou nesta se-
gunda-feira à Assembleia Legislativa. Fernando Pimentel 
optou por enviar Projetos de Leis Ordinárias e não uma Lei 
Delegada, como ocorria nos governos anteriores, restrin-
gindo a participação do Legislativo. Como o próprio nome 
indica, a Lei Delegada é uma delegação de poderes ao go-
vernador para que decida sobre a matéria e ao optar pelo 
Projeto de Lei, Pimentel acena com uma postura diferen-
ciada, de diálogo e valorização do Legislativo. 

Os projetos vão tramitar em regime de urgência c deve-
rão ser lidos na reunião ordinária desta terça-feira (6), que 
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será aberta às 14 h. Para que isso aconteça, será necessário 
quórum simples, de 26 deputados. Do contrário, a matéria 
voltará à pauta nas reuniões seguintes. Como liderança do 
governo, nossa expectativa é de votar a Reforma em feve-
reiro, quando, acredito, já teremos uma base de governo 
consolidada. 

A Reforma Administrativa cria três novas secretarias: 
Recursos Humanos, Direitos Humanos e Cidadania e De-
senvolvimento Agrário, além de desmembrar a Secretaria 
de Turismo e Esporte. Ela também extingue a Ouvidoria-
Geral do Estado, transferindo suas atribuições para a Se-
cretaria de Direitos Humanos e Cidadania. 

Em outra mensagem, enviada nesta segunda à As-
sembleia, o governador Fernando Pimentel também me 
indica, oficialmente, como o líder do Governo. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 7 

ORÇAMENTO 2015 

Sobre a votação do Orçamento do Estado para 2015, 
como líder do Governo Pimentel na Assembleia, esclareço 
que não há interesse do Executivo em votar o projeto 
enviado pelo governo anterior ao Legislativo. Isso, porque 
a proposta orçamentária, como está, configura uma peça 
de ficção, na qual foi estimada uma receita impossível de 
ser atingida e em função da arrecadação inflada, foram 
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criadas despesas extras, não previstas. 
Acredito que o Orçamento não deverá ser votado nos 

próximos três meses, pois o Governo Pimentel aguarda os 
resultados de uma auditoria para, de posse dos dados reais 
sobre as contas do Estado, realizar alterações profundas 
no projeto, em conformidade com a realidade tributária de 
Minas e o cenário econômico nacional. 

A postergação da aprovação não significa, porém, que o 
governo ficará "emperrado". O governador lançará mão do 
recurso do duodécimo: utilização mensal de recursos, até 
o teto de 1º/12 do montante do Orçamento de 2014. Desta 
forma, o essencial será garantido, com a manutenção das 
políticas de governo e até a ampliação de algumas delas. 

Publicado na página Durva!Ângelo no Facebook 

Dia 12 

MESA DA ASSEMBLEIA 

Além da Reforma Administrativa, um outro assunto na 
pauta da Assembleia Legislativa é a composição da Mesa 
Diretora. Os novos membros da Mesa serão eleitos em 1 º 
de fevereiro, após a solenidade de posse dos deputados, 
mas, nos bastidores, as articulações c acordos jú aconte-
cem há algum tempo. 

O deputado Adalclever Lopes é, praticamente, um no-
me de consenso para a presidência. E, pelo que foi clis-

26 
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cutido até o momento, a primeira vice-presidência deverá 
ficar com Hely Tarqüínio, do PV e a primeira-secretaria 
com Ulysses Gomes, do PT. Os outros quatro lugares na 
Mesa Diretora - segundo-vice-presidente, terceiro-vice-
presidente, segundo-secretário e terceiro-secretário -
devem ficar com o PSDB, o PTB e o PDT, sendo que o último 
ainda está em negociação. 

Uma curiosidade é que, pela primeira vez, a eleição da 
Mesa da Assembleia será por voto aberto, já que o voto se-
creto foi extinto na Casa. Isso deve dificultar que os acor-
dos fechados previamente sejam desrespeitados, inibindo, 
inclusive, o surgimento de candidaturas avulsas, de última 
hora. A Mesa Diretora é responsável por dirigir os traba-
lhos legislativos, funcionando como uma comissão 
executiva. O mandato é de dois anos (2015-2017). 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 22 

ÁGUA: DIREITO DE TODOS 

Assim como ocorreu em São Paulo, BH poderá sofrer 
com o racionamento de água, em consequência da falta de 
investimentos e de planejamento nos governos do PSDB. 
No final desta tarde, a direção da Copasa concede entrevis-
ta para falar sobre o assunto e sobre as providências que 
estão sendo tomadas pelo Governo Pimentel para enfren-
tar mais esta "herança maldita" da era tu cana em Minas. 
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Como água é um direito fundamental, vamos cobrar da 
Copasa, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, 
explicações sobre a situação crítica dos reservatórios, 
convocando para prestar informações o atual presidente 
da empresa e o presidente na gestão anterior. 

Tudo indica que no governo anterior a crise foi escon-
dida, já que há apenas dois meses, a Copasa teria descar-
tado qualquer possibilidade de racionamento na capital, a 
curto prazo. Hoje, as informações são de que existem re-
servatórios com menos de 6% de sua capacidade, como o 
de Serra Azul, que abastece parte de Belo Horizonte. 

Lamentável! Trata-se de mais um reflexo do alardeado 
Choque de Gestão dos tucanos. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 28 

CRISE HÍDRICA 

A nova diretoria da Copasa participou, na manhã de 
hoje, de reunião da Comissão de Direitos Humanos. Esti-
veram presentes o vice-presidente da Copasa, Antônio 
César Miranda Júnior e o diretor de Operação Metropolita-
na, Rômulo Thomáz Perilli. Eles relataram a situação 
crítica em que se encontram os reservatórios de água em 
Minas Gerais, principalmente da Região Metropolitana, 
que estão com apenas 30% da capacidade, sendo que o 
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normal para esta época do ano é de 70%. 
A nova diretoria informou que a antiga gestão já tinha 

conhecimento de todos os dados e, mesmo assim, não 
tomou nenhuma providência, além de negar a informação 
à população. Em setembro, fiz essa discussão na Assem-
bleia, falando do problema dos minerodutos para o abas-
tecimento da Região Metropolitana e o governo do PSDB 
negou a situação, falando que não havia chance de raciona-
mento. 

Durante a reunião, solicitamos a criação de uma Co-
missão Permanente das Águas na Assembleia e de uma Se-
cretaria Extraordinária das Águas em Minas, além da fisca-
lização de todas as atividades mineradoras da Região 
Metropolitana e da Serra da Piedade pelo Ministério Públi-
co. 

O governo de Minas está enfrentando o problema com 
transparência e responsabilidade. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 3 

GOVERNO POPULAR 

O projeto do Governo Pimentel de definição de políti-
cas públicas por meio de conselhos populares e audiências 
públicas regionais ainda está atravessado na garganta da 
oposição. Hoje, na primeira reunião da nova legislatura, o 
PSDB voltou a atacar os mecanismos de participação po-
pular, alegando "Cubanização de Minas!" 

A Emenda 12 da Constituição Estadual prevê as au-
diências, com a participação do Tribunal de Contas, Poder 
Judiciário, Ministério Público, Executivo e Legislativo. Elas 
foram colocadas em prática durante cinco anos e, infeliz-
mente, esquecidas a partir do Governo Aécio. 

Já o Artigo 60 da Constituição Federal prevê as consul-
tas populares e os Artigos 29 e 30, a participação popular 
no planejamento estratégico dos estados. 

33 
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Não vamos definir as políticas públicas do Estado com 
decisões de cúpula. Fernando Pimentel vai seguir o prin-
cípio da democracia, o que prometeu na campanha e o que 
está nas constituições federal e estadual. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 4 

LEI 100 E DEMAGOGIA 

Totalmente demagógica a reapresentação, por deputa-
dos da oposição, da PEC 69, que efetiva cerca de 98 mil 
servidores da Educação não-concursados. Trata-se de uma 
reedição da Lei 100, considerada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, que determinou a demissão 
dos não concursados no prazo de um ano. Além de incons-
titucional, a PEC possui vício de iniciativa, pois é matéria 
privativa do Executivo, não podendo ser apresentada por 
parlamentar. 

Não vamos aprová-Ia, pois, diferente do que fez o 
governo tucano e do que tenta fazer a bancada da oposição 
na Assembleia, nos recusamos a vender ilusões para os 
servidores. O Governo Pimentel está sensibilizado com a 
situação dos não concursados, mas vai tratar a questão 
com responsabilidade. 

Dos 98 mil servidores afetados pela decisão do Su-
premo, 17 mil já se aposentaram. Cerca de 15 mil são ser-
ventes, que devem permanecer, contratados pelo regime 
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geral. Estima-se, ainda, que de 15 a 20% estejam afastados 
por motivo de doença, o que já lhes garante os direitos. E 
cerca de 7 mil aguardam publicação da aposentadoria. 

Dos restantes, 50 mil já são designados e deverão per-
manecer, pelo regime geral. Portanto, são cerca de 15 mil 
os não concursados que poderão ficar sem qualquer am-
paro. 

Uma Comissão montada pelo governo, com a partici-
pação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação 
(SindUTE), está estudando formas de reduzir os impactos. 
Outra medida foi apresentar agravos de instrumento no 
Supremo, com questionamentos, como sobre o regime de 
aposentadoria dos servidores que estão em vias de se 
aposentar. 

Até que o Supremo julgue os agravos, ninguém será 
demitido e um maior número de servidores completará o 
tempo de aposentadoria. Durante esse período, os efeti-
vados poderão também prestar concurso público. Infeliz-
mente, o governo anterior, em uma atitude irresponsável, 
enviou até correspondência, orientando-os a não prestar 
concurso. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 4 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Ficou para a próxima terça-feira a votação do projeto 
substitutivo da Reforma Administrativa do Estado. O adia-
mento foi pedido na reunião desta quarta-feira, pela oposi-
ção, que quer mais tempo para analisar a matéria. Ainda 
estamos dialogando, a fim de fechar um acordo para a 
aprovação do projeto. Um dos pontos em que a oposição 
tem "batido o pé" é a manutenção da Ouvidoria Geral do 
Estado, que seria extinta no primeiro projeto enviado à 
Assembleia pelo governo. Mantivemos a ouvidoria, como 
subsecretaria, mas agora a exigência é de que permaneça 
com status de secretaria. 

Vamos levar a reivindicação ao Executivo, pois o espí-
rito do governo é de manter o diálogo e buscar o consenso. 
Mas ponderamos que no modelo do Governo Pimentel, foi 
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criada uma Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania E:l 
Participação Social, ou seja, para a interlocução com a_ 
sociedade. E a ouvidoria é um instrumento dessa interJo, 
cução. Por isso, nossa compreensão é de que estar nesta_ 
secretaria é o mais correto. Sempre entendemos que a_ 
questão dos direitos humanos envolve a cidadania e a par, 
ticipação popular e é este o espírito do governo do Estado. 

É bom que a oposição tenha pedido um prazo para 
avaliar o projeto. Não vamos adotar posições autoritárias, 
de "rolo compressor", como foi no governo anterior. Con, 
cordei com as ponderações da bancada de oposição quan-
to à necessidade de que a Reforma seja analisada em todos 
os aspectos. É importante que o deputado saiba o que está 
votando. A gente não quer o voto de cabresto, inconse-
quente. Nosso relacionamento com os parlamentares na 
Assembleia tem sido democrático e republicano. 
Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 10 

DIÁLOGO COM O LEGISLATIVO 

Após mais de cinco horas de negociação e discussão, 
foi aprovada esta noite, no Plenário da Assembleia, a Re-
forma Administrativa do Estado. O projeto foi aprovado na 
forma do Substitutivo nº 2, apresentado pelo relator, depu-
tado Rogério Correia, e teve 54 votos favoráveis e 18 con-
trários. Também serão votados, em reunião extraordiná-
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ria, destaques apresentados pela oposição. 
Como parte do acordo com a oposição para evitar a 

obstrução da votação, a Ouvidoria Geral do Estado, que 
seria extinta no projeto original do governo, foi mantida no 
substitutivo, com status de Secretaria. Também foi incluí-
da a prorrogação automática, até 31/12, da designação de 
cerca de 57 mil servidores efetivados pela Lei 100, que, por 
decisão do Supremo Tribunal Federal, seriam demitidos a 
partir de abril. A oposição, que sempre se arvorou defen-
sora desses servidores, lamentavelmente, votou contra a 
designação. 

Também em um acordo com a oposição foi retirada da 
Reforma a criação da Coordenadoria dos Conselhos Regio-
nais de Organização Popular, tendo em vista que os conse-
lhos ainda não existem. Ao mesmo tempo, demos compe-
tência ao governo para fazer algumas mudanças por decre-
to, ganhando em autonomia e agilidade na Reforma Admi-
nistrativa. O projeto será, agora, votado em redação final e 
depois, segue para sanção do governador Fernando Pi-
mentel. 

A aprovação com larga vantagem demonstrou a soli-
dez da maioria do Governo Pimentel na Assembleia, o que 
vai facilitar votações futuras, dentre elas, a do projeto do 
Orçamento, que deverá entrar em pauta na próxima sema-
na. 

Contribuiu muito para a vitória de hoje a postura ado-
tada por nós, da liderança do governo, presidência da As-
sembleia e relataria do projeto, de dialogar, flexibilizar e 
incluir emendas da oposição, se pertinentes. Esse vai ser o 
nosso princípio de trabalho, na lógica de que Minas não 
tem dono; não tem imperador. Por isso, a Reforma não foi 
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feita por lei delegada, e sim por projeto de lei, respeitando-
se o Parlamento. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 17 

DEMOCRACIA E MANIFESTAÇÕES 

Questionado pela imprensa, nesta terça-feira, sobre as 
repercussões das manifestações de domingo para o 
Governo Pimentel, avaliei que não são negativas. Afinal, é o 
Governo Dilma que está apurando e punindo a corrupção 
no País, enquanto o PSDB somente engavetava denúncias. 
Prova disso é que a Lei de Combate à Corrupção vigente foi 
sancionada pelo atual governo. Acrescente-se, ainda, a de-
monstração positiva que o Governo Dilma tem dado, de 
diálogo com a sociedade. 

Fiz questão de frisar que, conforme mostrou o jornal 
Folha de São Paulo, 82% dos que saíram às ruas na mani-
festação de domingo são eleitores Aécio Neves. O que não 
significa que não devam ser ouvidos. Pelo contrário. As 
manifestações são um complicador para o governo federal 
e é imprescindível não somente ouvi-las e dialogar~ mas 
sinalizar com avanços, com um projeto concreto de mu-
danças e uma guinada à esquerda. 

Há que se ponderar, no entanto, que se os manifestos 
são pelo fim da corrupção, não há de ser o PSDB- pai e mãe 
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da corrupção no Brasil!- a alternativa. Se a reivindicação é 
essa, devemos lutar pelo financiamento público de cam-
panha. Devemos votar a Reforma Política, com uma mu-
dança radical, como querem a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Por fim, se a reivindicação é o fim da corrupção, há que 
se cobrar também a apuração da Lista de Furnas, do Men-
salão Mineiro e do Trensalão de São Paulo, escândalos di-
retamente ligados ao PSDB. Aí, sim, haverá coerência. Fora 
disso, é "choro de derrotado". 
Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 18 

MINAS DISSE NÃO AO PROJETO DO PSDB 

Um momento histórico de uma sociedade é o das 
eleições. Em Minas Gerais, o povo disse "não" a um projeto 
que governou o Estado durante 12 anos, elegendo o go-
vernador Fernando Pimentel no primeiro turno, com 53% 
dos votos. Esse é um momento fundamental na democra-
cia, pois o voto não tem preço, não tem cor, não tem ideo-
logia: todos são iguais. E o povo disse "não" a um projeto 
que fez Minas caminhar para trás. 

Essa mesma população mineira, tanto no primeiro co-
mo no segundo turno, garantiu a vitória da presidenta da 
República, Dilma Rousseff, rejeitando aquele que durante 
oito anos havia governado o Estado. Mostrou que em sua 
própria terra, ele não era aceito, não era bem-visto. 
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Todos nós [deputados] estamos aqui pelo voto popu-
lar: o deputado Dilzon Melo, em seu sétimo mandato, eu no 
meu sexto mandato e a deputada Ione Pinheiro, em seu 
primeiro mandato. O momento fundante da democracia, 
em que se principia o processo democrático, portanto, é o 
momento do voto. 

Assim, temos de respeitar o desejo manifesto do povo 
mineiro, tanto na eleição de Fernando Pimentel para go-
vernador, quanto na reeleição de Dilma Rousseff presi-
dente, com vitória também em Minas Gerais. Questionar 
esses resultados é colocar em xeque os mesmos princípios 
que nos elegeram. Essa é a questão fundamental: mais do 
que pesquisa de opinião, mais do que mobilizações ou ma-
nifestações de rua, há que se reconhecer que esse projeto 
do PSDB foi derrubado em Minas Gerais. Minas, o Estado 
que o conhecia, disse não, provando que ele [o candidato 
do PSDB à presidência, Aécio Neves] não era o mais queri-
do aqui, como afirmava. 

Acredito que tanto o deputado Rogério Correia quanto 
o deputado João Leite têm uma relação atávica em falar 
esse nome, que eu não pronuncio. Foi derrotado nas elei-
ções e esteve envolvido com corrupção, no caso na Lista de 
Furnas, considerada verdadeira pela perícia da Polícia 
Federal. Não falo o nome dele, porque ficará na poeira da 
história, com toda a certeza. Se dois colegas deputados -
um do meu partido e o outro, não, mas que admiro e res-
peito muito como amigo- insistem em falar esse nome, eu 
não falo. É alguém que ficará à margem da história. 

Pronunciamento feito no Plenário da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG} 
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PESQUISAS E VOTO POPULAR 

Em mais uma prova de descomprometimento com a 
democracia, deputados da bancada de oposição se utiliza-
ram de pesquisa de avaliação do Governo Dilma para, nesta 
quarta-feira, voltar a atacar a legitimidade do mandato da 
presidenta. Fiz pronunciamento, lembrando-os de que as 
eleições, momento fundamental da democracia, acontece-
ram em outubro do ano passado e, em Minas, a população 
definiu claramente que não queria o PSDB no governo. 
Fato é que Fernando Pimentel venceu de forma avassala-
dora e Dilma derrotou o candidato tucano no primeiro e no 
segundo turnos no Estado. 

Ressaltei que, mais do que pesquisa ou manifestações, 
esse é o julgamento fundamental que devemos observar: o 
de que o projeto tucano foi reprovado e em Minas, não fi-
cou sequer em "recuperação". E se nós, parlamentares, 
questionarmos a soberania da decisão dos eleitores, colo-
caremos em xeque nossa própria eleição. Afinal, o que nos 
trouxe aqui foi o voto popular; o mesmo voto que levou Pi-
mentel e Dilma ao Executivo. Há que se levar em conta, ain-
da, que as pesquisas representam o termômetro de um 
momento, não sendo definitivas, nem decisivas. Se assim o 
fossem, não haveria necessidade da realização de eleições. 

As manifestações são legítimas, é claro, e a forma como 
aconteceram em Minas é prova de que inauguramos uma 
nova fase no Estado. Afinal, não se viu nem sinal da repres-
são aos manifestantes ocorrida em junho de 2013, por 
ordem do então governador, do PSDB. 

Sobre a economia, lembrei que a alta do dólar não 
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ocorreu somente no Brasil, mas em vários outros lugares, 
inclusive com equiparação ao euro. Da mesma forma, a 
queda das ações da Petrobras não é um fenômeno isolado. 
Em todo o mundo, as ações das petrolíferas estão "des, 
pencando". Enfim, querer analisar o Brasil fora do contexto 
mundial não passa de uma ilusão. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 24 

TUCANOS QUEBRARAM MINAS 

Os secretários de Estado de Planejamento e Gestão, 
Helvécio Magalhães e da Fazenda, José Afonso Bicalho, es-
tarão, na tarde desta segunda-feira, na Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Eles vão 
prestar informações aos deputados sobre a proposta 
orçamentária do Estado para 2015. 

A presença dos secretários foi solicitada por deputa-
dos da oposição, motivados pelo estudo encaminhado pelo 
Governo Pimentel, propondo alterações no Projeto de Lei 
enviado à Assembleia pelo governo anterior. Os parla-
mentares querem saber por que os números do estudo são 
tão divergentes dos anteriores. 

Conforme já esclareci em posts anteriores, o orça-
mento tinha erros crassos. A receita patrimonial, por 
exemplo, que inclui dividendos da Ccmig, Copasa c Code-
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mig e em 2014, foi de R$ 2,2 bilhões, havia sido estimada 
para 2015 em R$ 4,8 bilhões. Um aumento de mais de 
100% de lucro, em meio a uma crise! Já a despesa com a fo-
lha de pessoal, que cresce vegetativamente, havia sido pre-
vista no mesmo patamar de 2013, ainda que tenham sido 
concedidos aumentos salariais para servidores. 

O PL 5.497/14 retornou à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, depois que conseguimos fe-
char um acordo de líderes. O projeto receberá um novo 
parecer da Comissão, que deverá incluir os ajustes pedidos 
pelo governo. 

Ao entregar à Comissão a proposta de ajustes no orça-
mento, no último dia 12, o governador Fernando Pimentel 
apresentou uma avaliação segundo a qual, o Orçamento do 
Estado para 2015 apresenta um deficit de cerca de R$ 6 
bilhões, com despesas de, aproximadamente, R$ 74 bi-
lhões e receitas de R$ 68 bilhões. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 26 

PISO DO MAGISTÉRIO 

Um dos temas que abordamos nesta terça, em Ple-
nário, foi a proposta do Governo Pimentel para o reajuste 
salarial dos professores do Estado. Destaquei que o 
governo vai pagar o piso salarial nacional da educação, de 
R$ 1.917,78, mas pelas dificuldades de caixa herdadas da 
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gestão anterior, o aumento será gradativo, em três anos. A 
proposta é de um reajuste imediato no salário-base de R$ 
160, que corresponderia a um terço do necessário para a-
tingir o piso. A cada ano, um novo aumento seria incorpo-
rado ao salário, até alcançar o piso nacional, que, em três 
anos, já será maior. 

Um diferencial é que o governo decidiu pagar o piso 
nacional para a jornada de 24 horas jaula semanais, mes-
mo havendo decisão do Supremo Tribunal Federal de que o 
piso nacional é proporcional a 40 horasjaula. Vale desta-
car que somente três estados do país pagam o piso integral 
dessa forma. Outra decisão corajosa do governo foi de aca-
bar com os subsídios e voltar com a carreira do professor, 
que estava congelada. Também sou professor do Estado e 
sei que essa sempre foi a grande reivindicação da cate-
goria. 

Este é um governo que não faz demagogia, não conta 
mentiras e vai valorizar a educação. Um projeto tratando 
da remuneração e da carreira dos professores do Estado 
deve ser enviado à Assembleia tão logo haja um acordo nas 
negociações com a categoria. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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PEÇA DE FICÇÃO 

A aprovação do Orçamento 2015, por unanimidade, 
hoje, na Assembleia, provou que a tese do governador Fer-
nando Pimentel estava certa: a peça orçamentária anterior 
era irreal, não correspondia à realidade e precisava ser 
modificada. Fato é que conseguimos convencer a própria 
oposição. Apesar das críticas e ataques vazios ao gover-
nador, os deputados do bloco Verdade e Coerência votaram 
favoravelmente ao projeto, aprovado com 63 votos. 

O Orçamento foi a plenário, após passar por uma revi-
são, a pedido do governador Fernando Pimentel. Segundo 
ele, o projeto enviado em 2014 pelo governo anterior não 
correspondia à realidade financeira do Estado, com despe-
sas menores que as existentes e receitas superestimadas. 

Para as adequações, o projeto retornou à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que apresentou 
novo parecer, com os números revistos. O deficit total esti-
mado foi de R$ 6 bilhões, fora R$ 1,1 bilhão em dívidas não 
contabilizadas pelo governo passado. A estimativa de re-
ceita para 2015 foi alterada de R$ 72,4 bilhões para R$ 68,3 
bilhões. Já as despesas foram projetadas em R$ 75,6 bi-
lhões. 

Apesar do deficit, estou certo de que o governador 
Fernando Pimentel e sua equipe serão capazes de equali-
zar as finanças do Estado, com um planejamento sério, que 
já começou, com a revisão do orçamento. 

A oposição ainda apresentou cinco emendas, remane-
jando recursos, mas elas foram rejeitadas com ampla ma-
ioria. Eram emendas praticamente "simbólicas", pelo baixo 
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valor que abarcavam. O que pretendiam era somente de-
marcar posição e avaliar o real tamanho da oposição na 
Assembleia. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 7 

HERANÇA MALDITA 

Em reunião, nesta terça-feira, com o bloco gover-
nista Minas Melhor, discutimos a proposta de criação na 
Assembleia de uma "Comissão Especial da Herança Mal-
dita". A intenção é de que essa comissão se debruce sobre o 
diagnóstico orçamentário, financeiro e gerencial feito pe-
lo Governo Pimentel, aprofunde os dados, convoque se-
cretários e ex-secretários para debater e apresente suges-
tões. 

Lançando mão da experiência acumulada nas Co-
missões Temáticas da Assembleia, o Legislativo poderá 
dar importante contribuição, com propostas de interlo-
cução para melhorar a situação do Estado. Estaremos, 
desta forma, pensando Minas Gerais daqui para frente. 
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Vale lembrar que o diagnóstico apresentado esta se' 
mana pelo governo foi somente um panorama geral da si, 
tuação herdada da gestão anterior, sendo que estão em 
execução várias auditorias da Controladoria Geral do Es, 
tado, cujos resultados também serão avaliados pela Co, 
missão Especial, se concretizada. 

Um dos alvos da avaliação da comissão seriam os 
gastos com a Cidade Administrativa. Foi feito o discurso de 
que a mudança da sede do governo reduziria gastos, prin, 
cipalmente com aluguéis. Hoje, está comprovado que o 
Estado gasta mais com locações do que antes. Além disso, 
somente a manutenção dos jardins do local demanda R$ 
400 mil por mês. Sem contar o custo da obra, que foi au-
mentado várias vezes. A população de Minas precisa saber 
como está o Estado, pois o governo que se inicia deve ter o 
compromisso com a verdade e a transparência. 

Para criar a Comissão Especial precisaremos das as· 
sinaturas de 26 deputados, sendo também necessário o 
apoio da Mesa Diretora da Assembleia. Acredito que obte· 
remos mais de 50 assinaturas. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 16 

DE NOVO, A HERANÇA 

Não foi difícil desmontar, em entrevista à imprensa, 
os argumentos do bloco de oposição para tentar desqua-
lificar o diagnóstico do Estado apresentado pelo Governo 
Pimentel. Afinal, a maior parte dos dados contestados 
compõe o Orçamento 2015, aprovado por unanimidade, 
há três semanas, com voto favorável da própria oposição. 

Vejamos o número de homicídios. Qualquer cidadão 
pode confirmar no site do Ministério da Justiça que, 
enquanto o número de assassinatos aumentou 13% em 
todo o País, em dez anos, aqui em Minas, a escalada foi de 
52,7%, levando o Estado a figurar como o oitavo mais vio-
lento do Brasil. Há cerca de três anos, denunciei que o en-
tão secretário de Defesa Social sonegava os números da 
criminalidade no Estado e divulgava estatísticas irreais. 
Tanto era verdade que o secretário caiu. Mas o maior indi-
cativo de que Minas vive um caos na segurança pública, 
herdado de um desgoverno, é a insegurança da população. 
Alguém se sente seguro, hoje em dia? 

Quanto à dívida de Minas, sou favorável à sua rene-
gociação, mas não podemos fechar os olhos para o fato de 
que em 19 anos, ela subiu de R$ 14 bilhões para R$ 90 
bilhões. A principal causa desse absurdo foi um acordo de 
renegociação feito pelo então governador Eduardo Aze-
redo, do PSDB, com o governo federal, na presidência do 
também tucano Fernando Henrique Cardoso. O acordo foi 
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tão desvantajoso para o Estado que o sucessor de Azeredo, 
Itamar Franco, parou de pagar a dívida, provocando um<:t 
polêmica de repercussão nacional. Portanto, a dívida 6 
mais um legado da má gestão do PSDB e, ainda assim, in, 
sistem no discurso do "deficitzero". 

Outra informação que jogamos por terra foi a de qu~ 
o governo anterior teria entregado todas as obras em an, 
damento. Como, se em dezembro passado, o Sindicato dtt 
Indústria da Construção Pesada publicou matéria paga en1 
diversos jornais, denunciando a paralisação de todas as 
obras em Minas e o não pagamento de R$ 480 milhões re, 
ferentes a obras realizadas? Ora, Fernando Pimentel ainda 
não era governador! A verdade é que a paralisação das 
obras, inclusive dos hospitais regionais, começou a partit" 
de outubro, quando o PSDB perdeu as eleições em Minas. 

Também é frágil o argumento de que o Governo Pi-
mentel teria omitido no Orçamento cerca de R$ 1,5 bilhão 
referente ao ICMS gerado pelo aumento das tarifas de 
energia elétrica. Não precisa ser especialista para consta-
tar que quando a tarifa sobe, há redução significativa no 
consumo e somente este aspecto já desbanca tal discurso. 

Enfim, quem escondia dados e maquiava estatísticas 
era o governo anterior, para encobrir a má gestão. Nosso 
governo, pelo contrário, prima pela transparência, reco-
nhece que o quadro é crítico e já traça estratégias, ações e 
políticas públicas para revertê-lo. 

Publicado na página Durval Angelo no Facebook 
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Dia 22 

STÉDILE E A MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA 

Não deve ter efeito prático o Projeto de Resolução 
protocolado pela oposição, nesta quarta-feira, para sustar 
os efeitos da medalha concedida ao líder do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) João Pedro Stédile, 
nas comemorações de 21 de abril, em Ouro Preto. 

O projeto deverá ser arquivado, uma vez que um de-
creto legislativo somente pode tratar de ato de exclusi,va 
competência do governador, o que não é o caso da Me-
dalha da Inconfidência, concedida por um Conselho Per-
manente da Medalha. Deste conselho fazem parte, entre 
várias autoridades, o presidente da Assembleia, o Chefe da 
Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, prefeitura de 
Ouro Preto, reitores de universidades e outros represen-
tantes da sociedade civil. 

A tentativa da oposição de tentar" cassar" a medalha, 
é, acima de tudo, antidemocrática. Afinal, cassação é coisa 
de ditadura. 

Com a homenagem a Stédile, o Governo Pimentel de-
monstra que dialoga com os movimentos sociais e reco-
nhece a importância das organizações populares na cons-
trução de uma sociedade democrática. O MST teve papel 
fundamental na redemocratização do país e Stédile é re-
conhecido, nacional e internacionalmente, como grande 
liderança do movimento social. Foi ele um dos articula-
dores do Encontro Mundial dos Movimentos Populares 
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com o Papa Francisco, em Roma, em outubro passado. 
João Pedro Stédile representa, como poucos, o es~ 

pírito libertário de Tiradentes. Também ele se levantou 
contra uma ordem vigente injusta. Que bom se tivéssemos 
mais combatentes e companheiros de luta como Stédile 
recebendo a medalha, em vez de homenagens a tantas 
personalidades vazias de sentido e simbolismo, como 
ocorreu nos governos passados. 

Publicado na página Durva!Ângelo no Facebook 

Dia 23 

AINDA SOBRE A MEDALHA 

É no mínimo hipócrita a tentativa do bloco de opo~ 
sição de cassar a Medalha da Inconfidência concedida ao 
líder do MST João Pedro Stédile. Foi o que demonstrei, nes~ 
ta quinta-feira, durante pronunciamento em Plenário. Fri~ 
sando que Stédile não possui qualquer condenação cri~ 
minai, anunciei para os próximos dias a divulgação de uma 
lista com nomes de agraciados pelos governos tucanos 
que já tiveram condenação judicial. O levantamento ainda 
está sendo feito, mas já identificou vários homenageados 
nesta situação. 

A concessão da comenda a Stédile, em reconheci~ 
mento a sua luta pelas causas sociais e pela democracia, foi 
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feita pelo Conselho da Medalha, que tem a participação da 
sociedade civil e cuja reunião de deliberação foi presidida 
pelo presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (PMDB). 
A homenagem, porém, teve a concordância do governador 
Fernando Pimentel, em uma demonstração clara de diá-
logo com os movimentos sociais. 

A meu ver, as reações exageradas expressam saudo-
sismo da época da ditadura, quando se censurava, prendia 
e cassava quem pensava e agia de forma diferente. Fato é 
que, em 1999, quando o governador de Minas era Itamar 
Franco, a mesma medalha foi concedida ao MST, sem que 
nada parecido ocorresse. O episódio, portanto, deve servir 
de alerta para um contexto, hoje, no Brasil, de intolerância, 
ódio e intransigência contra tudo o que é popular, demo-
crático e envolve organizações sociais. 

Publicado na página Durva/Ângelo no Facebook 
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Dia 8 

FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO 

O governador Fernando Pimentel anunciou, na noite 
desta quinta-feira (7 /5), ao participar do 32º Congresso 
Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte, a criação dos 
Fóruns Regionais de Governo. O anúncio marca a confir-
mação do compromisso de realizar um governo com parti-
cipação popular na elaboração, execução, monitoramento 
e avaliação de políticas públicas regionalizadas. A assina-
tura do decreto que oficializará a criação dos Fóruns está 
prevista para acontecer na próxima semana. 

Pimentel, que participou da posse da nova diretoria 
da Associação Mineira de Municípios (AMM), afirmou que 
a parceria do Governo do Estado com as prefeituras é fun-
damental para garantir o desenvolvimento de Minas Ge-
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rais e a prestação de bons serviços à população. 
"Vamos começar a discutir com os personagens de 

cada região, como os prefeitos e os agentes públicos, ouvir 
as dificuldades e incluir no Plano Plurianual de Ação Go~ 
vernamental (PPAG) e no orçamento do ano que vem. É um 
governo pé no chão. É o que Minas precisa", declarou. 

O governador garantiu ainda que, apesar de todas as 
dificuldades encontradas pela nova gestão, Minas não irá 
parar de crescer. Segundo ele, uma das prioridades será a. 
retomada de todas as obras que estão paralisadas no Es~ 
tado e o pagamento dos débitos com empresas, deixados 
pelo governo anterior. "Não é possível perder o que já foi 
começado", ressaltou. 

"Não há outra opção, senão trabalhar. Com esforço, 
trabalho, humildade e ouvindo nossos parceiros, faremos 
Minas andar para frente. Vamos fazer um governo de to~ 
dos e para todos", finalizou Pimentel. 

Os Fóruns Regionais de Governo serão conduzidos 
pelas secretarias de Estado de Governo (Segov), de Pia~ 
nejamento e Gestão (Seplag) e de Direitos Humanos, Parti~ 
cipação Social e Cidadania (Sedpac), com o apoio institu~ 
cional de todos os demais órgãos da administração direta 
e indireta. 

A população de cada território será convidada a par~ 
ticipar de encontros que irão contribuir para subsidiar o 
planejamento e as ações de governo. 

Publicado na página Durval Angelo no Facebook 
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Dia 19 

MAGISTÉRIO VALORIZADO 

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa o Pro-
jeto de Lei de autoria do governador Fernando Pimentel 
que trata da remuneração e da carreira dos servidores da 
Educação. A mensagem do governador de encaminha-
mento do projeto foi lida na reunião ordinária desta terça-
feira, 19 f5, em Plenário. 

O PL 1504/2015 é fruto de um acordo histórico en-
tre o Governo Pimentel e servidores, celebrado depois de 
um amplo e democrático diálogo com a categoria. Ele 
prevê reajustes escalonados, até que seja atingido o piso 
salarial nacional do magistério, atendendo-se a uma an-
tiga reivindicação da categoria. 

A proposição extingue o subsídio, criado em 2010 
pelo governo tucano e que praticamente acabou com a 
carreira dos trabalhadores da Educação. Ele será substi-
tuído por vencimentos e vantagens. O projeto assegura o 
pagamento do piso nacional de R$1.917,78 para uma car-
ga horária de 24 horas semanais. O reajuste será esca-
lonado, até que em julho de 2018 a remuneração do pro-
fessor tenha sido reajustada em 31,78%, acrescentados os 
reajustes anuais do piso salarial nacional. 

Outra medida prevista é a atualização do piso sala-
rial, nos mesmos índices do piso nacional do magistério 
para as carreiras de professor, especialista e analista edu-
cacional na função de inspetor escolar. Também são garan-
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tidos aos aposentados nas carreiras da educação básica os 
mesmos reajustes salariais. 

O projeto tramita em regime de urgência, a pedido 
do governador. Ele será analisado pelas Comissões de 
Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária e depois encaminhado 
para apreciação em Plenário. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 21 

MUDANÇA DE PARADIGMA EM MINAS GERAIS 

O que me traz aqui, hoje, é o momento histórico que 
estamos vivendo neste Estado. Acredito que as eleições de 
outubro do ano passado representaram uma profunda 
mudança de paradigma em Minas Gerais. Havia dois 
modelos em jogo. Um deles representava a continuidade, a 
repetição de políticas públicas. O outro, representado pelo 
governador Fernando Pimentel, do PT e por seu vice, An-
tônio Andrade, do PMDB, acenava para mudanças estru-
turais. A coligação, que tinha ainda sustentação de mais 
três partidos de esquerda - PCdoB, PRB e Pros - teve seu 
projeto consagrado já no primeiro turno. 

Para se ter uma ideia do que essa vitória significou, 
vale lembrar que os representantes do projeto da conti-
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nuidade não acreditavam em derrota. Apostavam no apo-
io de 50 parlamentares nesta Casa, de cerca de 90% dos 
prefeitos dos 853 municípios mineiros e das forças 
empresariais do Estado. 

Já Fernando Pimentel, além dos partidos da coliga-
ção, tinha ao seu lado as centrais sindicais de esquerda, 
sindicatos, movimentos populares de luta e organização, 
como o Movimento de Atingidos por Barragem (MAB), o 
movimento pela luta por moradia popular e o MST. Tinha, 
também, o apoio de setores progressistas das igrejas 
cristãs. Enfim, era um projeto que, se não contava com o 
apoio institucional, tinha o respaldo social e popular. 

É interessante notar que, durante a campanha 
eleitoral, o governador Fernando Pimentel usou como 
mote um slogan que traduzia a ideia do ouvir, da escuta 
popular: o que é melhor para vocês? Queremos saber o 
que é melhor para a população, dentro da visão de um 
princípio que resgata o sentido etimológico do que é a 
democracia, enquanto poder obediencial, na verdadeira 
acepção da palavra: ob audire, ouvir o outro, no caso, a 
sociedade. Acompanhando o governador Fernando Pi-
mentel pelo interior do Estado, observamos que ele insis-
tia muito nisso, ao afirmar que Minas não era ouvida. 
"Temos muitas Minas, mas o clamor, o desejo, o sofrimento 
dessas Minas não eram ouvidos", dizia. 

Pois bem. Passadas as eleições, tivemos a transição. 
Fiz parte dela e posso dizer que foi muito difícil e tumul-
tuada. Os dados não nos eram fornecidos - apesar da exis-
tência de leis estadual e federal nesse sentido. O acesso 
principalmente a dados tributários e sobre a dívida do 
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Estado nos era negado. 
Lembro-me bem da afirmação de que um compo-

nente da equipe de transição em uma reunião: "Se consul-
tássemos a internet, talvez tivéssemos muito mais dados 
do que os secretários estão passando". Pasmem, todos vo-
cês: os dados tributários e das empresas estatais somente 
foram informados em meados de dezembro, nas últimas 
reuniões da equipe de transição, quando deveria ser justa-
mente o contrário! 

Durante a campanha, bem como anteriormente, na 
Caravana da Participação, Fernando Pimentel e seu vice, 
Toninha Andrade, assumiram muitos compromissos com 
os movimentos de organização da sociedade, de luta e 
transformação social. Naquela época, perguntávamo-nos: 
como vamos encontrar o Estado? Quando o então candi-
dato Fernando Pimentel assinou com os professores, por 
meio do Sind-UTE e da Adeomg, o compromisso de pagar o 
piso salarial, lembro-me de que questionei: "Será que 
teremos condições de fazer isso?" A resposta foi simples e 
direta: "Durval, se é para ganharmos, que seja para mudar. 
Se é para permanecer como nos últimos 12 anos, que o 
PSDB e seus partidos aliados continuem no poder." 

O governador Fernando Pimentel tomou posse em 
1 ºde janeiro e os parlamentares desta Casa, em 1 ºde feve-
reiro. A partir de então, começamos a constatar que a si-
tuação era ainda mais grave do que imaginúvamos; um 
verdadeiro caos. O real deficit orçamentúrio era de R$ 7,2 
bilhões, o que mostrou, de forma muito clara, que os dois 
pilares da propaganda oficial- que, durante muitos anos, 
tinham alimentado a imagem de um governo bom e com-
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petente em Minas Gerais - haviam ruído. Um deles era o 
"choque de gestão", palavrinhas mágicas que apontavam 
para algo inexistente. Diziam até que estavam exportando 
o "choque de gestão", mas nós sequer o encontramos. 

Quando analisamos a situação da segurança, por 
exemplo, vemos que faltam até computadores em dele-
gacias. Outro dia, fui prestar um depoimento, como teste-
munha, na delegacia de crimes cibernéticos e ouvi do dele-
gado: "Aqui não tenho computador. Uso o meu computa-
dor pessoal". Isso, na delegacia de crimes cibernéticos. É 
somente um exemplo do sucateamento da máquina. Que 
"choque de gestão" é esse!? 

Que gestão havia, deputado Celinho do Sinttrocel, se 
na primeira semana, o secretário Bernardo Santana des-
cobriu que 700 agentes penitenciários já demitidos - al-
guns, há dois anos - ainda recebiam seus salários!? E não 
era por irregularidade ou corrupção, mas por ineficiência, 
incompetência da máquina do chamado "choque de ges-
tão". 

Outras duas palavras mágicas na gestão passada 
eram "deficit zero". Mas que "deficit zero", se havia um 
rombo de R$ 7,2 bilhões no orçamento de 2015, que havia 
sido acumulado no decorrer dos últimos sete anos? O de-
ficit anual em torno de R$ 1 bilhão era mascarado por 
meio da anulação de empenhos, como aconteceu com nos-
sas emendas parlamentares, e por meio de empréstimos 
jogados em rubricas erradas para dar a impressão que se 
estava zerando a conta. Isso, quando havia uma dívida fun-
dada de R$18,9 bilhões e uma dívida com a União de R$14 
bilhões. 
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Mas as promessas de campanha começam a ser cum-
pridas. Nesse sentido, quero destacar a situação dos servi-
dores administrativos da área da defesa social e elogiar o 
deputado Cabo Júlio, pela ponte que tem feito com o gover-
no para resolver a grave injustiça com esta categoria. Para-
béns, Cabo Júlio. V. Exa. representa a interlocução do Po-
der Legislativo, da bancada do governo, com o governador 
Fernando Pimentel. 

Na educação, o piso salarial está vindo aí. É uma rea-
lidade. Ao mesmo tempo, está sendo concretizada a equi-
paração com os aposentados. Aproveito para anunciar 
aqui o fim dos subsídios e a volta da carreira na educação. 
O deputado Rogério Correia tem tido papel central nessa 
questão. 

Outro compromisso que está sendo cumprido é com 
a saúde, também em uma negociação para quatro anos. É 
evidente que precisamos ter o mesmo olhar da Asthemg, 
voltado para o atendimento ao cidadão e à cidadã, e não 
somente para a questão dos servidores. O deputado Dou-
tor Jean tem tido papel importante nessa temática. 

Quero registrar, ainda, o compromisso assumido 
com a UGT [União Geral dos Trabalhadores], quanto à rei-
vindicação das centrais sindicais para que Minas seja um 
dos estados do Brasil a ter um salário-mínimo regional 
maior do que o piso salarial nacional. O deputado Celinho 
do Sinttrocel tem um projeto nesse sentido o qual vamos 
tentar desenvolver. 

Estamos vendo, portanto, que esse governo tra-
balha em conjunto com os deputados, com a Assembleia, e 
resgata o valor e a importância do Poder Legislativo. Isso 
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conta muito. Parabéns, governador Fernando Pimentel. 
Temos orgulho de pertencer aqui à base do governo do 
Estado de Minas Gerais. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

Dia 28 

SOBRE O VETO PARCIAL À REFORMA 

No dia 6 de janeiro, o governador encaminhou para 
este Poder a sua proposta de reforma administrativa, em 
regime de urgência. A oposição, muito atenta, cobrou ime-
diatamente o fato de a proposta não estar acompanhada 
do respectivo anexo constando o aumento de gastos; co-
brou, ainda, que compromissos de campanha assumidos 
por Fernando Pimentel fossem transformados em realida-
de. 

Quero citar aqui dois desses compromissos que a-
companhei. O primeiro foi um fórum amplo com a agri-
cultura familiar no Estado e com os movimentos de luta 
pela terra, no qual o governador se comprometeu, com 
entidades como a Fetaemg, o MST e outras, a criar uma se-
cretaria específica para a área. E Fernando Pimentel enca-
minhou no Projeto de Lei da Reforma Administrativa a 
proposta de criação de uma secretaria para tratar da re-
forma agrária e da agricultura familiar, a qual, diga-se de 
passagem, representa quase 70% dos empregos gerados 
no campo, no Brasil. 
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Aí vem o discurso que só enaltece a importância do 
agro negócio e seu papel na produção de alimentos no Bra-
sil... Mas vale lembrar que 88% das propriedades rurais 
existentes são pequenas e médias, e não latifúndios. São 
argumentos que já serviriam, por si, para justificar a 
criação dessa secretaria. Além disso, a agricultura familiar 
responde por um quarto das exportações de Minas Gerais. 
Ou seja, produz para o mercado interno, gera empregos e 
ainda exporta. 

Participei também do compromisso firmado por 
Fernando Pimentel para a criação da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos. Acompanhei várias discussões com 
entidades de direitos humanos, as quais insistiam na im-
portância de recriação da pasta, que já havia existido no 
governo de Minas há cerca 20 anos. Mais uma vez, o gover-
nador cumpriu, encaminhando para a Assembleia Legisla-
tiva, no bojo da Reforma Administrativa, a proposta de 
criação da pasta, bem como de outros órgãos. Entre eles, 
estava a Secretaria de Recursos Humanos, fundamental 
para a interlocução com os servidores, como tem sido ne-
cessário agora, na negociação com os trabalhadores da 
educação. 

No entanto, usando do seu poder de forma soberana, 
esta Assembleia modificou a proposta do governador. 
Manteve a Ouvidoria-Geral do Estado, que seria extinta, e 
ao mesmo tempo, alterou profundamente a estrutura da 
Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag) no rela-
tório feito pelo deputado Rogério Correia. Mudamos mui-
tas competências, o que aumentou os custos da Reforma. 
Foi em razão desse aumento de gastos, para compensá-
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los, que o governo vetou a criação da Secretaria de Recur-
sos Humanos. Então, não foi uma incoerência com a pro-
posta original. O governador Fernando Pimentel vetou 
uma proposta modificada, que fique claro. As palavras fá-
ceis podem também ser enganosas, pois querem apresen-
tar uma simplicidade que não existe. 

Esclareço, ainda, que o governador Fernando Pimen-
tel, ao encaminhar o veto para esta Casa, o faz de forma 
coerente e dentro da legalidade. Por isso, a oposição não 
atingiu o intento que pretendia em sua questão de ordem. 

Ouvi, atentamente, como sempre, as palavras do de-
putado do PSDB [João Leite], segundo quem, em 20 anos 
de PT em Belo Horizonte, não houve obras. Não é verdade. 
Primeiro, porque o PT não ficou 20 anos na prefeitura. 
Patrus Ananias ficou por quatro anos e Fernando Pimen-
tel, por sete anos, três deles como interino. Segundo, por-
que durante esses anos, foram muitas as realizações. Se 
João Leite não as viu, gostaria de citar aquelas das quais ele 
participou diretamente, já que foi secretário de Esportes 
do prefeito Patrus Ananias, fazendo um belo trabalho em 
Belo Horizonte. Foi com ele que surgiu o embrião do pro-
jeto Campos de Luz. Criou, ainda, o projeto educacional e 
esportivo Bom de Bola, Bom de Escola. Lembro, também, 
do projeto Dente de Leite, que o deputado desenvolveu, 
tendo como resultado a redução da criminalidade e a me-
lhoria nos índices de escolaridade. Foram ações que fize-
ram muita diferença. 

E eu poderia citar muitas obras: todo o sistema viá-
rio, que tinha parado desde a época de Hélio Garcia e as 
mudanças de infraestrutura em Belo Horizonte, feitas no 
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governo do PT, além do Projeto Vila Viva, copiado em ou-
tros países. Ele foi desenvolvido na administração Fer-
nando Pimentel, tendo como principal diretriz o diálogo 
com a população, coisa que não temos mais na prefeitura. 
O embrião do projeto, no entanto, permanece no Aglome-
rado da Serra, onde a criminalidade foi reduzida e as pes-
soas moram com mais dignidade. 

Poderia citar, ainda, que todos os projetos realizados 
na administração de Márcio Lacerda haviam sido encami-
nhados ao governo federal ainda durante a administração 
de Fernando Pimentel em Belo Horizonte. Evidentemente, 
Fernando não ensinou ao atual prefeito como construir 
viadutos que racham e desabam. Afinal, a Sudecap possuía 
grande rigor na fiscalização, no tempo em que ele era pre-
feito. Rigor esse que perdeu no governo Márcio Lacerda, 
uma vez que a relação promíscua com empreiteiras viciou 
os projetos originais. 

Fernando Pimentel foi reeleito prefeito com quase 
70% dos votos e terminou seu governo com a populari-
dade de 92%, sendo considerado o melhor prefeito do 
Brasil e um dos melhores do mundo. Foi reconhecido e 
aclamado pelo belo trabalho em Belo Horizonte. 

Quero fazer esse destaque, mas saliento que consi-
dero saudável e democrático tal debate. Que possamos, na 
semana que vem, votar dentro da pluralidade que compõe 
esta Casa, mas sem deixar de colocar os pingos nos "is", 
como penso ser necessário neste momento. 

Pronunciamento feito no Plenário da !ILMG 

74 



Maio 2015 

Dia 29 

A HERANÇA E O LIVRO 

Durante entrevista coletiva com a imprensa, na 
ALMG, apresentei meu novo livro: Herança Maldita- Odes-
governo tucano em Minas. A obra é uma prestação de con-
tas do meu trabalho parlamentar. Durantes os 12 anos do 
governo do PSDB, fui presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, onde pude acompanhar de perto as mazelas 
causadas por essa administração. 

Esclareci aos jornalistas que todas as denúncias 
abordadas na publicação são frutos de uma ampla pesqui-
sa na imprensa e nas atas de reuniões da Assembleia. 

Herança Maldita - O desgoverno tucano em Minas é, 
de certa forma, uma continuação do meu livro O voa do tu-
cano, publicado em 1999, ao fim da primeira gestão tu cana 
em Minas Gerais (1995-1998). Nele, abordei irregularida-
des e temeridades cometidas pelo governo de Eduardo 
Azeredo (PSDB). A obra trouxe a público diversos erros 
daquele governo e serviu de referência, inclusive, para in-
vestigações futuras, no processo do chamado "Mensalão 
Tucano". 

Publicado na página Durval Ângelo no Pacebook 
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Dia 9 

PISO MINEIRO DO MAGISTÉRIO: 
CONQUISTA HISTÓRICA 

Com nova vitória na Assembleia, demos, na última 
semana, mais um passo para sepultar 12 anos de políticas 
neoliberais de descaso e abandono da Educação. Aprova-
mos na quarta-feira (3), em primeiro turno, o projeto 
1504/2015, de autoria do governador Fernando Pimen-
tel, que trata do reajuste e da carreira dos servidores da 
Educação, estabelecendo em Minas o Piso Salarial Nacio-
nal do Magistério. 

O projeto foi aprovado por unanimidade, com 54 vo-
tos, inclusive da oposição, o que demonstra a força do go-
verno e da bancada governista na Assembleia. Já a opo-
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sição, sofreu fragorosa derrota, tendo rejeitadas as mais 
de 40 emendas que apresentou em Plenário. A matéria 
seguiu para nova apreciação da Comissão de Administra-
ção Pública e deverá ser votada em segundo turno esta se-
mana. 

Ao término da reunião de quarta-feira, o Plenário da 
Assembleia foi tomado por professores, em uma grande 
confraternização com os deputados da base aliada. Come-
moração mais do que justificável para o momento históri-
co que vivemos. Cabe ressaltar que, além do piso salarial e 
da carreira, o projeto, aprovado na forma do Substitutivo 
Nº 2, traz outras importantes conquistas, como o fim do 
famigerado subsídio, criado pelo governo do PSDB e que 
congelou a carreira da categoria e a equiparação salarial 
entre ativos, inativos e pensionistas. Sem contar a garantia 
do Governo de nomear 60 mil concursados para a área. 

Importante ressaltar o papel do Legislativo nesse 
processo, ao incorporar ao projeto o atendimento de jus-
tas reivindicações da categoria, referentes a critérios de 
promoção para servidores das Superintendências Regio-
nais de Ensino, garantia aos educadores do direito de se 
alimentarem nas escolas e ampliação da anistia, com o 
pagamento dos dias cortados pelo governo anterior em 
decorrência de paralisações. Há, obviamente, aumento do 
impacto financeiro. Mas sempre é bom lembrar que edu-
cação não representa gasto e sim investimento. 

Todas essas conquistas têm um simbolismo muito 
grande, ao escancararem que, por todos esses anos, o 
PSDB, sob a batuta do senador Aécio Neves, fez em Minas 
uma política "antieducação". Vale lembrar que em três 
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anos desse período, não houve qualquer reajuste para a 
categoria. Acrescente-se, ainda, a violência com que o 
governo tratava os educadores, chegando a colocar a po-
lícia para perseguir dirigentes do Sind-UTE. O resultado 
dessa política foi que, em 12 anos de governo tucano, tive-
mos 12 greves de professores da rede estadual. 

Com a aprovação do projeto, Fernando Pimentel, 
sem dúvida, inaugurará uma nova era de desenvolvimento 
no Estado. Parabéns ao governo! Parabéns à Assembleia! 
Parabéns ao Sind-UTE e, sobretudo, parabéns à categoria, 
que contra todas as adversidades, se manteve na luta por 
seus direitos e por uma educação pública de qualidade. Se-
guimos fortes para aprovar o projeto em segundo turno. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 18 

EDUCAÇÃO AVANÇA EM MINAS 

Aprovamos na manhã de hoje, na Comissão Especial, 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 35/15, que 
trata do regime de remuneração dos servidores da Edu-
cação. Agora ela está pronta para ser votada em Plenário, 
em segundo turno. 

O texto aprovado estabelece que os servidores cujas 
vantagens pecuniárias tenham sido incorporadas pela 
implantação do regime de subsídio, e que posteriormente 
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retornem ao regime de vencimento básico, farão jus às 
vantagens pecuniárias, gratificações, adicionais, abonos, 
prêmios, verbas de representação e outras parcelas esta-
belecidas na lei que reinstituir o regime remuneratório e 
em legislação específica que for aprovada posteriormente. 

Como relator da matéria e professor há 34 anos, es-
clareci que, ao contrário do que argumenta a oposição, a 
PEC não acaba com os quinquênios. Quem acabou com os 
quinquênios e os trintenários da categoria foram os go-
vernos do PSDB. Em 2003, Aécio Neves extinguiu os quin-
quênios dos servidores que viessem a ingressar na Educa-
ção e em 2010, Antonio Anastasia extinguiu os quinquê-
nios dos servidores antigos. 

Como ressaltou uma professora ontem, durante a 
votação no Plenário, não é possível acabar com o que já 
não existe. 

O que o governador Fernando Pimentel está tra-
zendo são vantagens para os professores, com a criação do 
Adveb (Adicional de Valorização da Educação Básica), que 
prevê o acréscimo de 5% do salário, a cada cinco anos de 
serviço. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 22 

NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO 

"Se muito vale o já feito, mais vale o que será." Inevi-
tável que me viesse à lembrança a frase de Fernando 
Brant, ao fazer uma análise dos seis primeiros meses do 
Governo Pimentel. Afinal, não há como deixar de constatar 
que o novo governo já fez muito e em um curto espaço de 
tempo. 

Por mais tendencioso que seja o olhar, como não en-
xergar a importância da aprovação pelaAssembleia Legis-
lativa da Lei de autoria do governador que trata da remu-
neração e da carreira dos servidores da Educação e esta-
belece no Estado o Piso Salarial Nacional do magistério? 
Com esta medida, não somente resgatamos um setor do 
funcionalismo que nos 12 anos do governo tucano ficou à 
margem, como estabelecemos uma política estratégica 
para o Estado. Afinal, não é preciso ser um especialista 
para saber que a educação é a mola propulsora do desen-
volvimento de qualquer povo. 

Por outro lado, o governador Fernando Pimentel te-
ve sensibilidade suficiente para estender aos aposentados 
e pensionistas da Educação a política salarial dos servi-
dores da ativa. Trata-se, sem dúvida, do resgate de uma dí-
vida que só fez aumentar, nos governos passados. Somen-
te para se ter uma ide ia, em quatro anos, não foi concedido 
aos servidores aposentados qualquer reajuste e nos anos 
em que tiveram aumentos, estes foram inferiores à infla-
ção no período. Não é de se surpreender que houvesse, até 
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bem pouco tempo, aposentados do Estado que recebiam 
somente 50% do salário da ativa. 

Com a mudança, Pimentel consegue ainda um outro 
feito importante: a "pacificação" das comunidades escola-
res de cerca de quatro mil escolas estaduais, antes obriga-
das a enfrentar pelo menos uma greve por ano. Trata-se 
de um universo de milhões de alunos que, finalmente, po-
derão estudar sem interrupção e prejuízo do ciclo de en-
sino-aprendizado. 

E não somente com os servidores da Educação o Exe-
cutivo buscou a conciliação. Os cerca de 40 mil trabalha-
dores da Saúde, que sempre ficavam em uma espécie de 
"limbo" e estavam entre os que mais realizavam greves, 
foram contemplados em um projeto do governador, já em 

~ tramitação na Assembleia, que trata do reajuste salarial da 
/ categoria. O Governo Pimentel conseguiu, ainda, pôr fim à 

greve branca dos funcionários da Secretaria de Meio Am-
biente, que perdurava há nada menos que um ano e meio; 
mais uma consequência do descaso da gestão anterior 
para com o funcionalismo. 

Também não ficaram esquecidos aqueles que che-
garam a ser chamados de "primos pobres" da Segurança 
Pública: os servidores administrativos das Polícias Militar 
e Civil e dos sistemas penitenciário e socioeducativo. São 
milhares de trabalhadores que, muitas vezes, recebem 
apenas um salário mínimo. Projeto de Lei do governador 
já enviado àAssembleia trata do reajuste e da política sala-
rial para estas carreiras nos próximos quatro anos e, em 
alguns casos, incorpora aos salários até 50% das gratifi-
cações. 
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As dificuldades financeiras do Estado e o deficit her-
dado, de R$ 7,2 bilhões, não impediram que o governador 
implementasse uma política consistente de valorização 
dos servidores, sobretudo dos setores mais fragilizados 
do serviço público. Mas trata-se somente de um pontapé 
inicial. Há muito ainda a ser realizado. Na educação, a me-
lhoria salarial será acompanhada de um plano de reforma 
das escolas e de um projeto pedagógico, que praticamente 
inexistia no governo passado e será discutido juntamente 
com o Plano Estadual da Educação, a ser encaminhado pe-
lo governo à Assembleia, em breve. 

Na saúde, há que se ressaltar a retomada das obras 
dos hospitais regionais e os centros regionais de especia-
lidades, que fazem parte do Plano de Governo de Pimentel. 
São ações fundamentais, especialmente quando se consi-
dera que 40% dos atendimentos de urgência e emergência 
do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, são de 
pacientes vindos de regiões distantes, como os Vales do 
Mucuri, São Ma teus, Rio Doce, Jequitinhonha e do Rio Par-
do. 

Já na área de segurança, a melhoria salarial será 
acompanhada do investimento em novos estabelecimen-
tos penais, da nomeação de concursados e realização de 
concursos públicos. 

Há que se destacar, ainda, o novo jeito de governar 
implantado pelo governadm~ que tornou realidade a par-
ticipação populat~ por meio dos Fóruns Regionais de Go-
verno, já em execução. A população passa, assim, a ter a 
oportunidade de discutir o Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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(LDO) do Estado; ou seja, de participar da definição de co-
mo serão aplicados os recursos públicos. 

Ainda é só o começo. Muito mais ainda será feito, co-
mo diz a música. É preciso, por exemplo, promover uma 
reforma tributária no Estado, renegociar a dívida com a 
União, valorizar a agricultura familiar e setores produti-
vos locais, a fim de que Minas volte a crescer. Vale ressaltar 
que, nos últimos anos, Minas Gerais ficou entre o 22º e o 
25º lugar no ranking de crescimento dos estados brasilei-
ros. Resultado de um modelo econômico pasteurizado, 
adotado pelos tucanos, que levou à estagnação econômica. 

Precisamos elevar Minas a um papel protagonista na 
economia nacional, com um projeto de investimentos 
autônomo, sustentável, regionalizado e interiorizado. Pa-
ra tanto, é necessário planejar a industrialização do Esta-
do, de forma que deixe de ser um mero exportador de 

/ commodities de minério de ferro e produtos agrícolas. Es-
sa é a proposta do Governo Pimentel que, estou certo, re-
colocará Minas nos trilhos e não permitirá que nosso Esta-
do perca o trem da história e do desenvolvimento. 

Artigo publicado no site Pautando Minas 
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Dia 23 

AINDA SOBRE A LEI 100 

Na manhã de hoje, durante reunião da Comissão 
Especial, apresentei as ações que o governador Fernando 
Pimentel tem realizado para minimizar os impactos da Lei 
100. Reafirmei o compromisso do governo em manter 
todos os servidores, sem prejudicar os concursados. 
Quero reforçar que nenhum profissional ficará desempre-
gado. 

Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a 
Lei inconstitucional havia 90.389 servidores efetivados 
pela Lei 100. Até abril, prazo dado pelo STF para que os 
trabalhadores fossem mandados embora, 17.169 se apo-
sentaram. Dessa forma, hoje temos 73.220 servidores da 
Lei 100. 

Devido à solicitação de adiamento do prazo feita pe-
lo governador Pimentel, até dezembro de 2015, será pos-
sível que mais 7.200 se aposentem. 

O governo também já se comprometeu a aposentar 
os servidores em afastamento por problemas de saúde, o 
que totaliza 9.730 pessoas. 

Outro compromisso assumido é o de não realizar 
concursos para serventes até que todos se aposentem. Os 
16.035 profissionais serão mantidos. 

O governo também não realizará concurso para car-
gos incompletos de 15 hjaula semanais, mantendo os 
15.138 profissionais. 
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Cerca de 11.200 servidores já foram aprovados no 
Concurso do Edital SEPLAG/SEE 01/2011. O governo 
também já decidiu que esses profissionais poderão optar 
em ficar em seus cargos quando forem convocados. 

Sendo assim, hoje temos 13.898 servidores atingi-
dos pela Lei 100. Como há no Estado 180 mil vagas, 60 mil 
vagas preenchidas por concursados, mais 60 mil concur-
sados que estão sendo convocados, ainda teremos cargos 
para designar todos os 13.898 servidores da Lei 100. 

Ressalto que o governo tem feito todo o esforço para 
resolver a questão. Esta é a solução real do problema. Não 
vamos iludir os servidores, aprovando a PEC 3/2015, co-
mo tenta fazer a oposição. Ela é demagógica e tenta en-
ganar, mais uma vez, os trabalhadores da educação. A pro-
posta tem o mesmo conteúdo do Lei 100, que já foi con-
siderada inconstitucional pelo STF. A decisão do Supremo 

/ é soberana, não podendo o governo tomar medidas que 
sejam contrárias a ela. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 29 

PF- O NOVO PARTIDO POLÍTICO BRASILEIRO 
ATACA O PT MINEIRO 

Ao disputar as eleições estaduais em Minas Gerais, 
Fernando Pimentel sabia que estava enfrentando um gru-
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po muito poderoso, a família Neves. Sabia que o jogo seria 
pesado, mas não imaginou que teria contra ele um novo 
partido que surge no Brasil, o PF- O partido da Polícia Fe-
deral. Esse novo partido, que só investiga lideranças do PT, 
escolheu Pimentel e sua esposa como alvos número 2 do 
Brasil (número 1 é o ex-presidente Lula). 

Pimentel, professor universitário, ex-prefeito de BH 
com o maior índice de aprovação da história de Minas e 
governador eleito que tirou do poder uma dinastia de 16 
anos da família Neves, está sendo permanentemente ata-
cado por uma parte da Polícia Federal (que só vê suspeitas 
nas campanhas petistas e ignora que 100% das campa-
nhas no Brasil são financiadas praticamente pelos mes-
mos empresários e das mesmas formas) porque represen-
ta o ponto de equilíbrio entre o povo e os empresários. 

Pimentel representa a capacidade de conciliar inte-
resses sociais e econômicos como nenhum outro líder 
neste País. Pimentel começou seu governo com um acordo 
histórico com os professores, sem greve e sem pancadaria, 
como aconteceu com o PSDB do Paraná. 

A corrida da família Neves e do novo partido político 
brasileiro, o partido da Polícia Federal, se dá de maneira 
violenta, porque sabem que Pimentel tem hoje acesso a 16 
anos de processos suspeitos ocorridos durante a dinastia 
Neves. O que está óbvio é que se houver um governo sério, 
que apure o passado e viabilize o futuro, a família Neves é 
quem vai se inviabilizar. É guerra. E a grande imprensa 
brasileira, aliada da bmília Neves, também entrou pesado 
no jogo para destruir a imagem de Pimentel. 

Pimentel, desde que virou governador, teve sua casa 
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invadida, como nos tempos da ditadura, de forma ilegal. 
Como nos tempos da ditadura, sua mulher, grávida de 
quatro meses, está sendo diariamente massacrada pela 
grande mídia ligada à família Neves (que domina tudo que 
você ouve, vê ou lê). 

Lembrei da esposa de Prestes, que foi entregue aos 
nazistas grávida e, posteriormente, brutalmente assassi-
nada. Carol foi entregue grávida de quatro meses às re-
dações das famílias que mandam na imprensa brasileira, e 
vem, desde então, sendo covardemente atacada. A 
imprensa denuncia tudo, sem nada apurar. O partido da PF 
tudo vaza, de forma maldosa, ilegal e maquiavélica, crian-
do factóides para os tablóides. Cadê a enfermeira que a 
Veja anunciou que tinha recebido R$ 36 milhões para 
lavar dinheiro da Carol? É, não existem os tais R$ 36 mi-
lhões, mas antes do pedido de desculpas, já vem outra 
manchete. 

Pena da jovem mãe e do novo governador que não 
sabiam que a disputa de poder seria tão cruel, e que o novo 
partido político estabelecido no País, o partido da Polícia 
Federal, seria tão parcial, ilegal e imoral. Pena as insti-
tuições jurídicas desse país se calarem, vendo tamanhas 
atrocidades. 

Assim, como nos tempos da ditadura, a imprensa 
virou o júri que apoia a apuração parcial e ilegal do novo 
partido político brasileiro - a PF. Enquanto isso, os tri-
bunais, OABs e juízes assistem calados queimarem diaria-
mente a Constituição Brasileira. 

Hitler invadiu metade da Europa, sem reação algu-
ma de países que simplesmente ignoraram o fato de esta-
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rem sendo invadidos e acharam que por inércia, tudo se 
resolveria. A inércia não barrou Hitler na Europa e no Bra-
sil. Se todos continuarem parados, fingindo que nada está 
acontecendo, teremos, em breve, novos Hitlers no poder. 
Aí, um dia, sentiremos saudades de líderes equilibrados 
como Fernando Pimentel, que conseguia conversar com 
empresários e trabalhadores. Seu grande crime até agora 
comprovado foi ganhar as eleições em Minas e no Brasil. 

Artigo publicado no site Pautando Minas 
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Dia 6 

RESPEITO AO LEGISLATIVO 

O governador Fernando Pimentel demonstrou, mais 
uma vez, seu respeito e apreço pelo Poder Legislativo, du-
rante almoço, nesta segunda-feira (6), no Palácio da Liber-
dade, com mais de 20 parlamentares. Participaram, além 
do presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, os líderes 
e vice-líderes de governo e de blocos e membros da Mesa 
Diretora que fazem parte da base de apoio ao governo. 
Também presentes o vice-governador, Antônio Andrade e 
oito secretários de Estado, 

Fernando Pimentel fez um agradecimento público 
aos parlamentares pelo apoio que tem recebido do Legis-
lativo, demonstrando que, diferentemente de seus ante-
cessores, optou por preservar a prerrogativa do Paria-
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menta, não enviando leis delegadas à Assembleia. Ele dis~ 
se ter consciência de que escolheu o caminho mais difícil e 
agradeceu o respaldo que o governo tem recebido do Le~ 
gislativo, especialmente da presidência e da liderança de 
governo, na garantia da governabilidade. 

Ao mesmo tempo, o governador pediu um esforço 
dos parlamentares, a fim de que sejam aprovados, antes 
do recesso parlamentar, os projetos de interesse do gover~ 
no, principalmente o PL 2.173/2015, que autoriza a utili~ 
zação pelo Executivo de parte dos depósitos judiciais sob a 
tutela do Tribunal de Justiça. Segundo Fernando Pimentel, 
a aprovação é fundamental para o equilíbrio das contas do 
Estado, diante da delicada situação deixada pelo governo 
tucano, com um deficitde caixa de R$ 7,2 bilhões. 

O encontro foi mais uma prova da nova lógica do go~ 
verno de Minas, que prima por seu perfil democrático e 
pelo respeito para com o Legislativo. Coisa a qual não está~ 
vamos acostumados nos governos passados, nos quais a 
Assembleia era somente uma "correia de transmissão" 
daqueles que estavam no Executivo, tratada e usada sem~ 
pre como um poder menor. São novos tempos. E viva a 
democracia! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 8 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 

A base aliada ao Governo Pimentel na Assembleia 
deu mais uma demonstração de sua força, esta tarde. 
Mesmo sob os protestos da oposição, foi aprovado há pou-
co, em primeiro turno, o Projeto de Lei 2.173/2015, que 
autoriza o governo a utilizar parcela dos depósitos judi-
ciais sob a tutela do Tribunal de Justiça. 

O projeto, de autoria do governador e do presidente 
do Tribunal de Justiça, foi aprovado na forma de substitu-
tivo, com 50 votos favoráveis e 17 contrários. Também 
foram rejeitadas dezenas de emendas apresentadas pela 
oposição. 

O projeto prevê a retirada pelo governo de 75% dos 
depósitos judiciais no primeiro ano- e 70% nos seguintes-
o que, atualmente, totaliza quase R$ 6 bilhões. Os recursos 
serão destinados a pagamentos de precatórios e débitos 
previdenciários e à amortização da dívida com a União. 

Voltamos a esclarecer que não há qualquer risco de 
prejuízos para quem tem dinheiro depositado em juízo. 
Isso, porque caberá ao governo garantir sempre disponi-
bilidade de 30% do valor total dos depósitos judiciais. 
Hoje, esse percentual representaria R$ 2,8 bilhões, mon-
tante superior à retirada de depósitos em juízo durante 
mais de quatro anos. Ou seja, com a garantia de 30%, 
haverá sempre recursos suficientes para o pagamento dos 
depósitos judiciais, na medida em que forem requisitados 
pela Justiça. 
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Prevaleceu o bom-senso. A maioria dos deputados 
compreendeu que beneficiaria muito mais o povo mineiro 
equilibrar as contas do Estado e sanar parte do deficit de 
R$ 7,2 bilhões deixado pelos governos tucanos do que dei-
xar os recursos parados em bancos para especulação no 
mercado financeiro, gerando ganhos para o poder econô-
mico. 

O projeto retornou para a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer de se-
gundo turno. A previsão é de que seja votado em Plenário, 
em segundo turno, na próxima sexta-feira. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 9 

ENFRENTANDO A CRISE 

No que depender das nossas expectativas, a base 
aliada ao Governo Pimentel na Assembleia vai dar mais 
uma demonstração de força, nesta sexta-feira (10). Está na 
pauta do Plenário para votação em segundo turno o 
Projeto de Lei 2.173/2015, de autoria do governador, que 
autoriza o Executivo a utilizar parcela dos depósitos 
judiciais sob a tutela do Tribunal de Justiça. 

Mesmo sob os protestos da oposição, a matéria foi 
aprovada na terça-feira (8), em primeiro turno, com 50 
votos favoráveis e somente 17 contrários, sendo rejei-
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tadas dezenas de emendas, e as previsões são de que a am-
pla vantagem se repita no segundo turno. 

O projeto prevê a retirada pelo governo de 75% dcs _ 
depósitos judiciais no primeiro ano- e 70% nos seguintes 
o que, atualmente, totaliza quase R$ 6 bilhões. Os recursc 
serão destinados a custeio da previdência social, do pag~-
mento de precatórios e da assistência judiciária, bem c:-
mo à amortização da dívida do Estado com a União. 

Em entrevistas à imprensa, tenho deixado claro que 
não existem riscos de prejuízos para quem tem dinheiro 
depositado em juízo. Isso, porque caberá ao governo ga-
rantir sempre disponibilidade de 30% do valor total dos 
depósitos judiciais. Hoje, esse percentual representaria 
cerca de R$ 2,8 bilhões, montante superior à retirada de 
depósitos em juízo durante mais de quatro anos. Ou seja, 
com a garantia de um fundo de 30%, haverá sempre recur-
sos suficientes para o pagamento dos depósitos judiciais, 
na medida em que forem requisitados pela Justiça. 

Também sou da opinião de que não procedem os 
questionamentos sobre a legalidade da lei, uma vez que já 
foi adotada em outros Estados. Estou certo de que, apesar 
das críticas e tentativas de obstrução por parte da opo-
sição, vai prevalecer o bom-senso. Os deputados terão a 
compreensão de que beneficiará muito mais o povo minei-
ro que o governo consiga equilibrar as contas do Estado e 
sanar parte do deficit de R$ 7,2 bilhões herdado do que 
deixar os recursos em bancos para especulação no mer-
cado financeiro. 

Quanto às reivindicações de prefeituras de acesso 
aos recursos dos depósitos judiciais em que são partes nos 

99 



Tempos Sombrios- Escritos Políticos 2015 

processos, cabe esclarecer que a Assembleia não tem com~ 
petência para legislar sobre municípios. Isso quer dizer 
que, para que tenham acesso aos recursos deve ser apro~ 
vado no Senado projeto de lei nesse sentido, de autoria do 
senador José Serra. 

Caso a lei seja aprovada no Senado, serão garantidos 
pelo fundo os recursos dos municípios, que hoje totalizam 
R$ 586 milhões. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 13 

PSDB DEVE GANHAR NAS URNAS. SEM GOLPE! 

Finalmente, caiu a máscara do PSDB. Impossibilita~ 
do de vencer as eleições no voto - porque a maioria da 
população repudia o seu projeto anti povo, anti popular, re-
pressor e de criminalização dos movimentos sociais - o 
partido tenta, por vias tortas e antidemocráticas, retornar 
ao poder. 

Sob as lideranças do senador Aécio Neves e do de-
crépito ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os tu-
canos vestiram, de vez e sem qualquer pudor, a camisa do 
golpismo e declararam guerra contra a democracia. 

A verdade é que os tucanos temem que o ex~presi
dente Lula dispute as eleições de 2018, adiando, mais uma 
vez, o projeto de voltarem ao governo. 
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Como única alternativa para consolidar suas ambi-
ções, o partido tenta insuflar o ambiente golpista no País. 
Para isso, transformou sua convenção nacional, no dia 5 de 
junho, em um ato pró-golpe. O senador Aécio Neves de-
monstrou estar cada vez mais abraçado a esse artifício, 
buscado por meio de manobras jurídicas e com o apoio de 
parcela expressiva da grande mídia. 

Desonrando a missão de informar, tais veículos se 
encarregam de espalhar visões parciais, boatos, meias-
verdades e até mentiras, com o propósito de desestabili-
zar o governo democrático-popular de Dilma. 

O caso do que a mídia tem chamado de "pedaladas 
fiscais" é só um dos exemplos. Todos os procedimentos 
adotados pelo governo federal em 2014 estão de acordo 
com a lei. O próprio Tribunal de Contas da União (TCU) já 
aprovou tais procedimentos em exercícios anteriores, in-
clusive durante o governo FHC. Porém, a grande imprensa 
insiste em levantar suspeitas. 

Quanto à operação Lava Jato, insinuam irregularida-
des nas doações de empresas à campanha de Dilma, mas 
classificam como legais as doações que Aécio recebeu, 
mesmo a campanha tucana tendo recebido uma bolada da 
empresa UTC Engenharia, investigada pela operação. 

Neste momento, é necessário que todas as forças de-
mocráticas se mobilizem e se organizem para evitar o gol-
pe. É fundamental que os movimentos sociais saiam dos 
seus casulos e venham sustentar o governo. 

O primeiro passo já foi dado, com o lançamento do 
manifesto contra o golpismo assinado por diversos mili-
tantes de movimentos populares, sindicais, pastorais e 
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partidos políticos, o qual também assino. Nesse documen-
to deixamos claro que não aceitaremos a quebra da legali-
dade democrática, sob que pretexto for. 

O voto e a liberdade de escolha são valores impres-
cindíveis de um regime democrático e devem ser prote-
gidos contra quaisquer tentações gol pistas. Se o PSDB de-
seja voltar a governar o País, precisa, antes, vencer as elei-
ções. 

Artigo publicado no site Pautando Minas 

Dia 17 

SEM LEIS DELEGADAS 

Na manhã de hoje, durante entrevista à imprensa, fiz 
um balanço do trabalho da Assembleia de Minas no pri-
meiro semestre de 2015. Tivemos resultados positivos, 
classificados pelo governador como entre os melhores na 
história da Casa. 

Entre os destaques, estão: aprovação de um novo 
orçamento, que permitiu conhecer e trabalhar a partir da 
realidade financeira do Estado; reforma administrativa; 
aumentos para várias categorias que estavam esquecidas, 
como os educadores e os profissionais administrativos da 
Defesa Social. 

O resultado foi possível, devido à postura adotada 
pelo governador Fernando Pimentel de trabalhar dialo-
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gando com o Parlamento. É importante destacar que, nes-
te primeiro semestre, Pimentel não enviou leis delegadas 
para a Assembleia, prática que era comum no tempo de 
seus antecessores. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 21 

O PARQUET TORNOU-SE UM PARTIDO POLÍTICO? 

Fiz, recentemente, uma postagem nas redes sociais, 
na qual ironizo sobre a criação de um novo partido: o PPT, 
Partido do Parquet. E não sem motivo utilizo a palavra 
"parquet", termo clássico para designar o membro ou a 
própria instituição do Ministério Público (MP). A intenção 
foi justamente remeter ao papel e aos princípios originais 
do MP, os quais fundamentam essa provocação. 

O questionamento que dá título a esse artigo foi mo-
tivado pela ação do procurador da República Valtan Timbó 
Mendes Furtado, que instalou uma investigação criminal 
contra o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. É no míni-
mo suspeito que a iniciativa parta de um procurador que 
responde a processo administrativo disciplinar no Conse-
lho Nacional do Ministério Público, acusado de negligên-
cia, por ter arquivado nada menos que 245 ações envol-
vendo criminosos e pessoas ligadas a partidos que fazem 
oposição ao governo do P'I: 

Por outro lado, é esclarecedor observar que esse 
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mesmo procurador, nas redes sociais, usualmente faz 
acusações contra o governo e pede o impeachment da 
presidente Dilma. Somente esses dois aspectos já colocam 
em suspeição a esperada isenção deste parquet para a 
investigação a que se propõe. Mas outros fatos reforçam os 
indícios de motivações políticas. Para a abertura da 
investigação, Valtan Timbó avocou para si um ato que 
seria prerrogativa da procuradora natural do processo, 
Mirella de Carvalho Aguiar, que se encontrava de férias. E, 
o pior: segundo consta, ele sequer é o sucessor da procura-
dora, a qual já havia manifestado não haver elementos pa-
ra abertura do processo. 

Outro episódio revelador da partidarização do MP 
ocorreu em Minas Gerais, em junho, quando da posse do 
atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desem-

/ bargador Paulo César Dias, em solenidade prestigiada 
pelo governador Fernando Pimentel. Durante o pronun-
ciamento do governador; o procurador eleitoral do Estado, 
Patrick Salgado Martins, não se preocupou em dissimular 
os sorrisos jocosos, deixando seu desrespeito evidente até 
para quem estava na plateia. Mas a postura de afronta foi 
ainda mais longe: em sua saudação, o procurador sequer 
mencionou o governador Fernando Pimentel, ignorando 
por completo a autoridade maior do Estado. 

Por tudo isso, justificadamente, volto a provocar: 
teríamos agora um partido do Ministério Público, alinha-
do na coligação do PSDB, DEM, PPS e outros que pedem o 
impeachment de Dilma e a prisão de Lula? Tudo leva a crer 
que sim. 

Lamento. Afinal, em 21 anos como deputado esta-
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dual, por inúmeras vezes, usei a tribuna da Assembleia de 
Minas para saudar a ampliação das prerrogativas do 
Ministério Público, enquanto uma das conquistas da Cons-
tituição Cidadã de 1988. Trata-se, a meu ver, de uma das 
principais ferramentas da sociedade, na defesa do cidadão 
comum, na luta pelos direitos humanos, contra a corrup-
ção e para coibir abusos de agentes públicos. 

Nosso reconhecimento do importante papel dessa 
instituição também foi expresso na realização pelaAssem-
bleia de Minas do único debate institucional promovido 
por um Poder Legislativo no País contra a polêmica Pro- \ 
posta de Emenda Constitucional No 38. Como presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, requeri e presidi o 
debate, com a compreensão de que a redução dos poderes 
de investigação do Ministério Público não somente seria 
nociva à sociedade, como configuraria um retrocesso e 
uma afronta à Constituição. 

Em busca da isenção perdida 

É fato que na luta pelos Direitos Humanos, atuamos 
para o afastamento de promotores que violaram direitos 
fundamentais, omitiram-se na missão de defender a 
sociedade ou se envolveram com a criminalidade. Mas 
faço questão de registrar que em nosso trabalho, sempre 
tivemos no Ministério Público valorosos aliados. É o caso 
da Promotoria de Conflitos Agrários, tendo à frente o 
procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira e de 
outras promotorias defensoras dos direitos dos pobres e 
das minorias, como as de Direitos Humanos, de Saúde e do 
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Idoso. É nesse Ministério Público que acreditamos! 
Neste sentido, cabe recuperar duas das funções do 

Ministério Público estabelecidas na Constituição Federal, 
em seu artigo 129, nos incisos 11 e III: "zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nessa Constituição, pro-
movendo as medidas necessárias à sua garantia"; e "pro-
mover o inquérito civil e a ação civil pública, para a prote-
ção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos". 

Essa mesma Constituição deu origem à Lei Orgânica 
do Ministério Público Federal, que, no Capítulo VI, coloca 
como um dos deveres dos membros do Ministério Público 
o de "declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei", 
e como uma das vedações, a de "exercer atividade político-
partidária." Infelizmente, essa isenção, ao que parece, está 
se perdendo. É o que demonstram os vazamentos de dela-
ções da Operação Lava Jato, visivelmente escolhidos a de-
do para atingirem o governo e o PT. 

Não é preciso ser nenhum expert para perceber que 
o Ministério Público evitou que fossem revelados docu-
mentos que apontavam o envolvimento do senador Aécio 
Neves, delatado pelo doleiro Alberto Youssef. Da mesma 
forma, não "vazaram" as provas da atuação da UTC na 
Cemig no governo do PSDB, ou os documentos sobre o en-
volvimento na Lava Jato do ex-governador de Minas, An-
tonio Anastasia e do governador do Paraná, Beto Richa, 
bem como de outros próceres tucanos. 

Diante de tantas evidências, como deixar de ques-
tionar se o Ministério Público não estaria (em sua maio-

106 



Julho 2015 

ria) a serviço da direita conservadora e do golpe do im-
peachment? Quem sabe, logo não dará entrada no Tribu-
nal Superior Eleitoral o pedido de criação Partido do Par-
quet(PPT)? 

Recordo-me do promotor Francisco José Lins do Re-
go, mártir do Ministério Público mineiro, que perdeu a 
vida, em 2002, na luta contra o arbítrio dos ricos e pode-
rosos da Máfia dos Combustíveis. Não posso deixar de 
notar que, hoje, muitos daqueles que ele denunciou estão 
nas redes sociais, exaltando o PSDB e Aécio Neves e defen-
dendo o impeachment. Nada mais simbólico ... Fica a per-
gunta: em terras de PPT haverá lugar para o Ministério Pú-
blico de Chico Lins? 

Artigo publicado no site Pautando Minas 

Dia 27 

INCOERÊNCIA EXPLÍCITA 

A atitude de opositores ao Governo Pimentel (PT), 
de fazer representação à Procuradoria Geral da República 
contra a lei que permite o uso de parte dos depósitos judi-
ciais pelo Executivo estadual, escancara mais uma vez a 
incoerência dessa oposição. A lei, elaborada em conjunto 
com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), passou 
por ampla discussão na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) e foi aprovada por maioria absoluta na 
Casa, com apenas oito votos contrários. 
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O trâmite do projeto, que seguiu caminho constitu-
cional e democrático, foi exatamente o oposto do adotado 
pelo tucano Eduardo Azeredo (PSDB), quando governou o 
Estado. Em 1997 e 1998, o então governador lançou mão 
de recursos dos depósitos judiciais sem preocupação em 
propor e discutir um Projeto de Lei com o Legislativo, co-
mo o fez agora a gestão de Pimentel. Pelo contrário, esta-
beleceu apenas um acordo com o presidente do Tribunal 
de Justiça na ocasião, Lúcio Urbano, premiado posterior-
mente com um cargo de secretário de Estado em outra 
gestão do PSDB no Executivo mineiro. 

Também ao contrário da atual Lei, o acordo feito por 
Azeredo não continha nenhuma garantia legal de devo-
lução dos recursos dos depósitos judiciais sacados pelo 
Estado. E ele não foi o único integrante de sua legenda a 
utilizar os depósitos judiciais. Em 2013, Beto Richa tomou 
a mesma atitude no Paraná, expediente que já havia sido 
adotado também por Yeda Crucius no Rio Grande do Sul e 
Marconi Perillo, em Goiás. Estes são apenas alguns de 
vários exemplos. E a falta de rumo dos tucanos em relação 
ao tema vai além, pois o Senado já aprovou projeto do ex-
governador paulista José Serra (PSDB) que permite o uso 
de parte dos depósitos judiciais por todos os estados e 
municípios brasileiros. 

Com relação à atitude de Azeredo, o projeto do Go-
verno Pimentel, já sancionado e transformado em Lei, tem 
ainda várias outras diferenças. Principalmente em relação 
à destinação dos recursos, o que o acordo do ex-gover-
nador com o então presidente do TJMG não previa. No ca-
so atual, a lei é clara e os recursos serão usados para o pa-
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gamento de precatórios judiciais, assistência judiciária e 
para a amortização de débitos do Estado com a União. 
Afinal, após o "choque de indigestão" de Aécio/ Anastasia, 
a dívida consolidada de Minas chegou a R$ 94 bilhões. 

Além disso, a verba também servirá para o paga-
mento de dívidas previdenciárias do Estado. E o rombo 
deixado pelos 12 anos de desgoverno não é pequeno. Só 
para exemplificar, em apenas duas medidas, o governo 
tucano se apropriou de quase R$ 4 bilhões do Instituto de 
Previdência dos Servidores de Minas Gerais (Ipsemg). 
Desse total, R$ 3,6 bilhões foram direcionados para o caixa 
único do Estado, com a extinção do Fundo de Previdência 
do Estado de Minas Gerais (Funpemg) em 2013. Outros R$ 
250 milhões arrecadados com o plano de coparticipação 
dos servidores também foram transferidos ao Executivo, 
em dezembro passado. 

Esse rombo vai muito além. Afinal, a própria opo-
sição reconheceu o deficit de R$ 7,2 bilhões deixado para o 
Governo de Pimentel, ao aprovar, por unanimidade, o Or-
çamento para 2015. Admitiu, ainda, a pertinência do plano 
proposto para a recuperação financeira do Estado, já que 
também foi unânime a aprovação da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 2016, enviada pelo atual governo 
e que prevê a redução do deficit para cerca de R$ 3, 7 bi-
lhões. 

Ainda assim, opositores à atual gestão insistem nas 
críticas à lei que permite cobrir parte desse deficit. Po-
sição exatamente oposta à adotada quando representan-
tes do PSDB seguiram caminho semelhante, pois nenhum 
se insurgiu contra as medidas, seja encaminhando, como 
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agora, representação ao Ministério Público Federal, seja 
manifestando alguma crítica ao uso desses recursos. Dis-
cordar ou questionar as ações do governo, até mesmo re-
correndo à Justiça, é direito legítimo e faz parte do jogo 
democrático. Mas coerência é um imperativo, sobretudo 
quando está em jogo o interesse público. 

Artigo publicado no site Pautando Minas 
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Dia 10 

É HORA DE REAGIR 

Propostas de impeachment e eleição antecipada; va-
zamentos seletivos de delações premiadas e processos 
sob segredo de Justiça; prisão de quem já estava preso; 
operações policiais midiáticas; panelaços puxados pelas 
elites; intenções declaradas de desestabilizar o país. A lis-
ta de evidências não deixa dúvidas: está em curso uma ten-
tativa de golpe no Brasil. Os alvos diretos são o Governo 
Dilma, o Partido dos Trabalhadores e seus expoentes. Mas 
a principal vítima poderá ser a democracia, com conse-
quências desastrosas para toda a sociedade, sobretudo 
para as classes populares. 

Em reflexões recentes sobre a gravidade do quadro 
atual, tenho recorrido a uma história cujo cenário é a Ale-
manha de 1934. Eram tempos de ódio, preconceito e into-
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lerância, quando uma família judia alugou um apartamen-
to em um condomínio. A presença dos novos inquilinos 
não agradou a todos os moradores, mas a resistência não 
impediu a mudança. 

Apesar das reformas e melhorias no imóvel, a nova 
residência tinha problemas antigos. Entre eles, a presença 
de ratos. Na primeira semana, a família matou um roedor e 
jogou no lixo comum do prédio. Na segunda, eliminou 
dois. Na semana seguinte, havia mais três animais no lixo. 
Os demais moradores, em sua maioria alemães arianos, ao 
se depararem com os ratos, ficaram incomodados e fize-
ram uma reunião para discutir providências. A decisão foi 
expulsar os judeus. A justificativa? Estavam levando ratos 
para o condomínio. 

O paralelo entre essa história e a discriminação vi-
vendada pelo PT e suas lideranças é inevitável. Há 13 

~ anos, em um fato inédito, um operário foi eleito presidente 
do Brasil e isso incomodou aqueles que, até então, se reve-
zavam no cargo de síndico e se beneficiavam de privilé-
gios. Afinal, aquele homem não fazia parte do "condomí-
nio do poder": não pertencia à raça predominante na po-
lítica nacional, nem à elite branca deste País. Era um nor-
destino, que poderia ter morrido à míngua na seca, ou 
quem sabe, assassinado nas favelas onde morou. Um ex-
preso, que na ditadura, lutou contra o sindicalismo pelego 
e por melhores salários para os trabalhadores e contra 
todos os prognósticos, conseguiu entrar no "condomínio" 
e mudar a "face" do poder no Brasil. 

Logo de início, Lula assinou o decreto de adesão do 
Brasil à Convenção da ONU Contra a Corrupção e deu auto-
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nomia ao Ministério Público, nomeando para comandar a 
instituição o nome mais votado pela categoria. Bem dife-
rente de seu antecessor, FHC, que costumava indicar o 
mais alinhado com seus interesses e de seu partido. 

O presidente-operário também fortaleceu a Polícia 
Federal, dando independência para que trabalhasse, uma 
vez que, antes, era dirigida por um delegado filiado ao 
PSDB e várias vezes candidato a deputado. Criou, ainda, a 
legislação da delação premiada e enviou ao Congresso Na-
cional o Projeto de Lei que tornava a corrupção crime he-
diondo. 

As conquistas da nova administração foram tão 
significativas que o "síndico-operário" conseguiu eleger 
sua sucessora. Com ela não foi diferente. Dilma Rousseff 
também nunca havia estado no "condomínio do poder" e 
sequer tinha sido eleita anteriormente para um cargo po-
lítico. Era uma ex-presa política, vítima de tortura no regi-
me de exceção. E, obviamente, também incomodou. A no-
va síndica fez mudanças estruturais na Petrobras, demitiu 
servidores envolvidos com irregularidades e aprovou no 
Congresso a lei de combate à corrupção que havia sido en-
viada por Lula. 

Pois bem. Como na história da família judia, hoje, 
justamente aqueles que tomaram a iniciativa de combater 
a "praga" são perseguidos e execrados em praça pública, 
acusados de serem os donos dos "ratos". E o pior: seus opo-
sitores articulam para expulsar do "condomínio" uma pre-
sidente legitimamente e democraticamente eleita. 

Não podemos permitir que os exterminadores se-
jam caçados como ratos. Faz-se urgente uma reação firme 
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da sociedade, liderada pelos movimentos populares e 
sociais e pelos partidos de esquerda que participaram do 
projeto para transformar o país. Temos o dever de de-
fender nossa democracia, a tão duras penas conquistada, a 
fim de que o Brasil não reproduza preconceitos históricos 
de uma elite para a qual somente os ricos e privilegiados 
podem morar no "condomínio do poder". 

Lembro-me, aqui, do poema Intertexto, do célebre Bertolt 
Brecht: 

Primeiro levaram os negros 
Mas não me importei com isso 
Eu não era negro 

Em seguida levaram alguns operários 
Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário 

_ _/ Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável 

Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 
Também não me importei 

Agora estão me levando 
Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém 
Ninguém se importa comigo. 
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O cenário não é novo. Já ocorreu em outras épocas, 
no Brasil e em outros países e continentes. Mas o desfecho 
poderá ser diferente, se assim o quisermos. A propósito: a 
história da família judia é fictícia. Mas bem poderia ser 
real, na Alemanha de 1935 ou no Brasil de 2015. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 12 

A MARCHA DAS MARGARIDAS 

Faço aqui um registro, a fim de constar na ata e nos 
anais da Assembleia Legislativa que hoje, com tristeza, 
lembramos os 32 anos do assassinato de Margarida Alves. 
E quem foi Margarida Alves? Antes de tudo, uma trabalha-
dora rural. Presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de sua cidade, Alagoa Grande, na Paraíba e assim como eu 
e o deputado João Leite no passado, e, atualmente, o depu-
tado Cristiano Silveira, ela também foi presidente de uma 
Comissão de Direitos Humanos. 

Margarida Alves foi assassinada com um tiro de es-
copeta, a mando de um usineiro, em Alagoa Grande, na 
porta de casa, onde hoje funciona um museu em sua ho-
menagem. Morreu por sua luta pelos direitos dos traba-
lhadores e tornou-se um símbolo. Por isso, há duas déca-
das, os movimentos dos trabalhadores rurais promovem 
nesta data, em todo o Brasil, a Marcha das Margaridas, a 
fim de relembrarem essa grande mulher. 
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Lembro-me de que na época em que eu atuava na 
Comissão Pastoral da Terra, uma frase dela tornou-se céle-
bre: "É melhor morrer lutando do que morrer de fome". E 
temos de destacar que a Marcha das Margaridas obteve 
muitas vitórias. Se atualmente a propriedade da reforma 
agrária pode ser registrada tanto no nome do homem 
quanto da mulher, foi uma reivindicação desse movimen-
to, assim como a possibilidade de liberação do Pronaf só 
para a mulher, sem depender do homem. 

Não é à toa que, hoje, 70 mil mulheres realizam em 
Brasília, com o apoio governamental, a Marcha das Marga-
ridas. É bom lembrar, senhor presidente, que essa mesma 
Margarida presidia a Comissão de Direitos Humanos de 
seu município. Direitos humanos tão enfraquecidos, des-
valorizados e deturpados. 

Lá em Brasília estão mulheres pobres, trabalhadoras 
rurais. Pergunto: pode-se financiar tanta coisa, dar apoio 
até para eventos empresariais, mas não se pode apoiar a 
marcha de mulheres trabalhadoras rurais? É triste, no dia 
em que relembramos Margarida Alves - que conheci 
quando estava na Pastoral da Terra -, ter de vir aqui para 
esclarecer uma questão dessas. Só os ricos, os poderosos, 
podem se manifestar? Só a classe média tem direito de se 
manifestar? Ora, os pobres não podem? Como diria 
Foucault, nobre presidente, é um absurdo a invisibilidade 
que querem impor aos pobres. Vamos deixar que as mar-
garidas anunciem a primavera. Em lembrança de Marga-
rida Alves, que as margaridas tragam esperança e reno-
vação para este Brasil. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia 13 

ÁGUA: FONTE DE VIDA OU DE LUCRO? 

Os moradores da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte já podem respirar aliviados. A Copasa anunciou 
que não haverá racionamento de água nem sobretaxa nas 
tarifas, pelo menos, até 2018. O Governo Pimentel começa, 
assim, a superar um dos principais gargalos encontrados, 
ao assumir, em janeiro: uma crise hídrica sem precedentes 
na região. A mudança do quadro não se deu por obra do 
destino. Só aconteceu porque o governador, ao contrário 
de seus antecessores, não jogou o problema para debaixo 
do tapete. 

Com responsabilidade e transparência, o atual go-
verno, mesmo sabendo ser uma medida impopular, escla-
receu a população da gravidade da situação e realizou 
campanhas de conscientização que levaram a uma redu- \1 

ção do consumo de 13,4%. Economia fundamental, ainda 
que não tenha atingido a meta almejada, o que foi com-
pensado, em parte, pela melhoria do índice de chuvas em l, 
relação a 2014. 

Não há como negar que foram cruciais para reverter 
o colapso do sistema de abastecimento as ações emergen-
ciais e estruturais adotadas pelo Governo Pimentel. Exem-
plo disso é a obra de captação de água do rio Paraopeba, 
para a qual o Executivo destinou recursos da ordem de R$ 
128,4 milhões. Iniciada em junho, ela vai possibilitar, a 
partir de dezembro, o bombeamento de cinco mil litros de 
água por segundo para a Estação de Tratamento Rio Man-
so, permitindo que os reservatórios sejam poupados 
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quando atingirem níveis alarmantes. 
Além da imprevidência dos governos passados, que 

não agiram diante da iminência da crise, o risco real de 
desabastecimento vivenciado no começo do ano, quando 
o Sistema Paraopeba operava com apenas 30% de sua 
capacidade, traduz uma realidade mundial. Diante da es-
cassez, a água adquire na atualidade dimensão aglutina-
dora de conflitos, sejam sociais, políticos ou ambientais, 
sejam jurídicos, econômicos ou éticos. Fato é que, na ava-
liação de muitos estudiosos, pode ser o estopim de uma 
terceira guerra mundial. 

Na lógica do capitalismo e da sociedade de consumo, 
há uma tendência planetária de privatização da água. Esse 
recurso finito ainda é priorizado como dimensão de cará-
ter privado, em detrimento de sua faceta vital. Na outra 

/ ponta, amplia-se o debate acerca do acesso à água como 
um direito fundamental, uma vez que sua ausência viola o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Seria, ainda, 
um dos direitos fundamentais de terceira geração, tam-
bém conceituados como os direitos de fraternidade ou de 
solidariedade, caracterizados por garantias não ao indi-
víduo, mas a uma coletividade. 

É uma reflexão a ser feita e para a qual trago os ques-
tionamentos do amigo, ambientalista, teólogo e escritor 
Leonardo Boff, em um artigo recente: "A água é fonte de 
vida ou fonte de lucro? A água é um bem natural, vital, co-
mum e insubstituível ou um bem econômico a ser tratado 
como recurso hídrico e posto à venda no mercado?" Com a 
palavra, o leitor. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 17 

UMA REFLEXÃO SOBRE POLÍCIA E REPRESSÃO 

"[ ... ]IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; [ ... ]XVI - todos podem reunir-se pa-
cificamente, sem armas, em locais abertos ao público, in-
dependentemente de autorização, desde que não frus-
trem outra reunião anteriormente convocada para o mes-
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente; [ ... ] XVII - é plena a liberdade de associação 
para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar" (Artigo 
Sº da Constituição Federal). 

Impossível iniciar esta reflexão sem citar a Carta 
Magna do Brasil, a Constituição Cidadã de 1988, que 
trouxe de volta ao nosso ordenamento jurídico a garantia 
das liberdades democráticas, após 20 anos de um regime 
de exceção. Em seu artigoSº, sobretudo nos incisos IV, XVI 
e XVII, ela é clara: as manifestações populares são um 
direito dos cidadãos. E podemos ir ainda mais longe: a 
organização popular e a expressão das demandas da so-
ciedade são desejáveis em qualquer governo democrá-
tico-popular, como o da presidente Dilma Rousseff e o do 
governador Fernando Pimentel, em Minas. Afinal, as ma-
nifestações populares representam uma forma de comu-
nicação e expressão coletiva, criando um espaço público 
de discussão e aprofundando a participação popular. Me-
recem, portanto, um tratamento mais cuidadoso por parte 
da polícia em um governo que tem como lema "ouvir para 
governar". 
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Desta feita, é incontestável que a repressão da Po~ 
lícia Militar mineira à manifestação contra o aumento das 
tarifas de ônibus, ocorrida no Centro de Belo Horizonte, na 
última quarta-feira (12), foi na contramão da democracia 
que construímos nesse país nos últimos 30 anos. Não 
somente pela injustificada violência contra os manifes~ 
tantes, mas por atentar contra liberdades constitucionais 
e direitos fundamentais, pilares de qualquer regime de~ 
mocrático. 

Não posso me furtar de exercer meu direito, como 
cidadão e parlamentar da causa dos direitos humanos, de 
cobrar a identificação e punição exemplar dos responsá~ 
veis pelo ocorrido. Penso que as alegações apresentadas 
até o momento pela corporação de forma alguma respon-
dem à principal pergunta que paira entre todos os que lá 

/ estavam ou que acompanharam pelos veículos de comuni-
cação as cenas do confronto: o que levou os policiais a agi-
rem com tamanha truculência? 

As imagens em nenhum momento mostram qual-
quer agressão dos manifestantes aos policiais ou episó-
dios de danos ao patrimônio público. O que se vê são tiros 
de balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, agres-
sões e dezenas de prisões arbitrárias. Não bastasse, são 
muitas as testemunhas, que, voluntariamente, se prontifi-
caram a dar seus depoimentos. Além de manifestantes, 
estão entre elas advogados e repórteres, impedidos de 
exercer suas funções, também alvos de violência e abuso 
de poder. Prova disso é que várias instituições se mani-
festaram publicamente contra o ocorrido, por exemplo o 
Sindicato dos Jornalistas, OAB-MG e Defensoria Pública. 
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Meu filho, Pedro Gustavo, que lá estava pela Comissão de 
Direitos Humanos da OAB, testemunhou pessoalmente o 
abuso por parte dos policiais no que se refere às prerro-
gativas dos advogados no exercício de seu mister. 

Estou convicto, no entanto, de que esse episódio não 
ficará sem resposta. O rápido posicionamento do gover-
nador Fernando Pimentel no sentido de que o ocorrido 
fosse apurado rigorosamente pelos órgãos competentes, 
com a participação da Secretaria de Estado de Direitos Hu-
manos, Participação Popular e Cidadania, veio como um 
alento para todos que, assim como nós, defendem a liber-
dade de expressão e manifestação. 

Temos a consciência da necessidade de se garantir o 
direito de ir e vir dos cidadãos, bem como da importância 
de se conferir autoridade e legitimidade à polícia para 
atuar nesse sentido. No entanto, há que se trabalhar pelo 
equilíbrio e para que o instrumento prioritário em tais I 
situações seja a negociação, e a não a força. Que se refor-
mulem os métodos e estratégias para que o diálogo seja 

1 
sempre o caminho. 

Na expectativa de que, a cada dia, possamos apro-
fundar em nosso Estado a participação popular e o prota-
gonismo cidadão, concluo esse artigo com a inspiradora 
mensagem do Papa Francisco durante a Conferência Mun-
dial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013: "Sejam 
construtores do futuro. Não sejam covardes na vida. Saiam 
às ruas." 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 20 

EU NÃO SOU CUNHA! 

Que leituras podemos fazer das manifestações de 
domingo? A mais evidente é a de que "a montanha pariu 
um rato". Depois de tanto barulho na mídia, na internet, 
nas janelas, nas varandas e nas ruas, o "grande ato" decep-
cionou. Mesmo com a boa vontade da polícia e de setores 
da imprensa em "inflacionar" o número de participantes, é 
incontestável que o movimento, literalmente, encolheu. 
Enquanto em março foram cerca de 1,5 milhão de mani-
festantes em todo o país, no último dia 16, chegaram a, no 
máximo, 750 mil. 

O recuo revela diferentes fatores. O principal deles é 
a inabilidade do "candidato derrotado salvador da pátria", 
Aécio Neves, em articular e aglutinar a oposição. Sem lide-
rança e sem propostas, o movimento segue a bater panelas 
e cabeças, aberto ao surgimento e ressurgimento de novos 
e antigos "astros". Personagens como Eduardo Cunha e 
Jair Bolsonaro jogam a Constituição no lixo, invocam o 
fantasma do golpe, ganham minutos de fama e incentivam 
uma turba de raivosos a protagonizar cenas lamentáveis: 
um gari acuado por manifestantes, em evidente discrimi-
nação aos pobres, ou uma senhorinha aparentemente 
inofensiva, empunhando um cartaz com os dizeres "Por 
que não mataram todos em 1964?" 

Não foi à toa que setores da oposição mais intelec-
tualizados e afeitos ao jogo político pularam fora do barco, 
cientes dos riscos para a estabilidade do país. Levaram 
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junto a classe média mais esclarecida. Também tiraram o 
time de campo os representantes do capital, diante do 
sinal amarelo, com a diminuição da nota do Brasil como 
bom pagador e, com eles, a grande mídia, inclusive a "Vê-
nus Platinada", que aos poucos - para não ficar feio! -vai 
retirando seu apoio. 

A manifestação de Belo Horizonte pode ser conside-
rada um símbolo do recuo. Com minguados seis mil"ama-
relinhos", aquele que seria o palanque do "grande líder" 
tornou-se palco de sua derrota. Aécio Neves, que nunca 
havia dado as caras nos atos, escolheu para a estreia um 
local onde o movimento estava desarticulado, tanto devi-
do à boa atuação do Governo Pimentel, como pela au-
sência de liderança. A decepção ficou patente no discurso 
um tanto quanto transtornado do ex-governador tucano. 

O horizonte ainda é nebuloso. Como afirmou o 
secretário geral da CNBB, D. Leonardo Steiner, as mani-
festações devem ser interpretadas "como uma exigência 
de mudança no governo, em especial de uma reforma polí-
tica urgente e do combate à corrupção, com respeito à 
Constituição". 

Mas o refluxo no movimento demonstra o início de 
um novo ciclo, que se contrapõe ao ódio, à intolerância e à 
tese do "quanto pior, melhor". É nesse contexto que se 
insere o ato de 20 de agosto, organizado pelas esquerdas e 
pelos movimentos sociais. 

Vem-me à lembrança a faixa afixada no portão do 
Palácio da Liberdade, a qual também deve ter chamado a 
atenção do ex-governador Aécio Neves da Cunha. Estam-
pava os dizeres: "Não adianta calar e isolar o Cunha. Somos 
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milhões de Cunhas". Será? Aécio é, até pelo nome. Eu não 
sou Cunha! E você, leitor? 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

SOLIDARIEDADE NA DOR 

[Em referência aos dois anos da morte do deputado 
estadual José Henrique Lisboa, marido da atual deputada 
estadual Celise Laviola] 

Companheira deputada Celise Laviola, acho que, 
diante da morte, dois olhares podemos ter. Primeiro, o 
olhar do dever cumprido; de sabermos que não passamos 
em vão nesta terra. Nesse primeiro olhar, o deputado José 
Henrique, que era também servidor desta Casa, e que tra-
balhou tantos anos com seu pai [José Laviola, também 
deputado, falecido em 2001], deixou realmente um legado 
muito importante, do qual V. Exa. pode se orgulhar, assim 
como sua irmã e seus sobrinhos. E nós, amigos, também 
nos orgulhamos. Ele foi uma pessoa simples no trato, 
respeitosa e que cumpriu aqui o seu papel. 

José Saramago, no livro As pequenas memórias, 
lembra de sua avó, Josefa, que faleceu com 90 anos. Ele 
ficava admirado de que, com 90 anos, na proximidade da 
morte, ela dissesse: "Mas é tão bom viver!" Por mais difícil 
que fosse a vida. Saramago fala do sofrimento de seu avô e 
de sua avó numa pequena aldeia portuguesa, Azinhaga. 
Menciona que a avó olhava essa dor, esse sofrimento, e 
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dizia: "Mas é bom viver, é muito bom viver". Acho que é 
isso. A vida é boa. 

Mas há um outro olhar, que é o olhar da fé. Nesse 
olhar, que nos unifica em momentos como agora, sabemos 
que a vida é uma passagem. Para quem fez tanto bem, 
como o José Henrique- atuamos juntos no Leste de Minas 
e na Assembleia, por tanto tempo!-, sabemos que a morte 
não é a palavra final. A palavra final será sempre a vida, a 
ressurreição. Nesse sentido, esse segundo olhar, o da fé, é, 
talvez, mais profundo, mais amplo. Ele nos diz que José 
Henrique continua vivo. Continua vivo naquilo que aqui 
deixou; continua vivo no seu trabalho; e continua vivo no 
coração de Deus. 

Acho que isso não resolve o problema da dor, porque 
ela vem carregada da saudade, da falta que as pessoas a 
quem amamos fazem em nossa vida. Mas, com toda a 
certeza, como dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitou, se 
não vamos ressuscitar, somos as pessoas mais infelizes, as 
mais desenganadas na vida. Com essa crença na ressur-
reição, sabemos que José Henrique está olhando e orando 
por nós, com toda a certeza. Um abraço e muita força para 
o seu trabalho. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia 24 

E AGORA, AÉCIO? 

"Não quero a morte dos adversários!! Quero que d~ 
pé vejam ... O pobre no aeroporto. O filho do operário set· 
doutor. O negro na universidade. A pirâmide virar losango. 
O Brasil fora da fome!!!" Os dizeres do cartaz de um mani-
festante cuja foto circulou nas redes sociais logo me vie-
ram à mente, ao refletir sobre o principal recado do ato pú-
blico que, no último dia 20, tomou as ruas de mais de 30 
cidades em todo o País, em defesa da democracia e contra 
o golpe. Bastou um olhar mais atento para perceber que se 
tratava de uma resposta a outro cartaz; este da manifes-
tação do dia 16 pelo impeachment da presidente Dilma, e 
que também chamou a atenção, não pelo simbolismo da 
frase, mas por beirar a insanidade. Estava nas mãos de 
uma "singela" senhorinha e dizia: "Dilma, por que não te 
enforcaram no Doi-Codi?" 

Acredito que o maior significado das manifestações 
do dia 20 pode ser resumido no confronto dos dois carta-
zes. Mesmo que setores da oposição ao Governo Dilma, 
entre os quais se inclui parte da mídia, tentem diminuir o 
ato, em números e importância, a mensagem foi clara. Ain-
da que descontente com os rumos do país, parcela signi-
ficativa da sociedade brasileira diz "NÃO" ao movimento 
reacionário que tenta, a qualquer preço, desestabilizar o 
governo e tomar o poder. 

Comparações e estimativas numéricas à parte, ficou 
também evidente o poder de mobilização das esquerdas, 
dos movimentos sociais e organizações dos trabalhado-
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res, que sem o apoio dado pela mídia ao outro ato, conse-
guiram, em plena quinta-feira, levar centenas de milhares 
de pessoas às ruas. Saíram fortalecidos, assim como de-
ram fôlego sobressalente ao governo, mas, acima de tudo, 
quem ganhou com esta reação foi a democracia brasileira. 

Tudo indica que a onda fascista começa a perder for-
ça, cedendo lugar à disputa político-ideológica e de proje-
to para o país que deve pautar o jogo democrático. Sem o 
pretenso respaldo popular que alardeavam possuir, aque-
les que lideram o movimento golpista tendem, agora, a 
cair no ostracismo. Pagam o preço pela arrogância e incon-
sequência de cultivar e incentivar o ódio e a intolerância; 
de apostar na política do "quanto pior melhor". 

Em artigo recente na imprensa, comentei uma faixa 
da manifestação do dia 16 pelo impeachment da presi-
dente Dilma, a qual considerei emblemática. "Não adianta 
calar e isolar o Cunha. Somos milhões de Cunhas!", dizia. 
Ressaltei que não sou Cunha e questionei os leitores se o 
seriam. Supreendeu-me a repercussão. Proliferaram nas 
redes sociais os compartilhamentos, acompanhados da 
hashtag #EuNãoSouCunha. O ato público pela democracia 
deu-me a resposta definitiva. Não. O povo brasileiro, em 
sua imensa maioria, não é Cunha. 

Diga-se de passagem, a denúncia da Procuradoria 
Geral da República contra Eduardo Cunha, por lavagem de 
dinheiro e corrupção, dentro do esquema da Lava Jato, 
pode ter sido a pá de cal para enterrar de vez o movimento 
golpista. Não deixa de ser reveladoro silêncio do PSDB e 
do outro Cunha, o Aécio (Neves da Cunha), acerca das acu-
sações que pesam contra seu maior aliado. Justamente 
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eles, que são os primeiros a apontar o dedo! Seria 
desfaçatez? Omissão? Cautela? Parodiando o mestre 
Drummond, não posso deixar de perguntar: e agora, 
Aécio? 
Artigo publicado no site Pautando Minas 
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Dia 3 

E SOBRE FURNAS? O QUE DIZ AÉCIO? 

"Pau que dá em Chico dá em Francisco", disse o pro-
curador-geral da República, Rodrigo Janot, no último dia 
26, ao ser questionado sobre sua isenção no processo da 
Lava Jato, durante a sabatina no Senado que o reconduziu 
ao cargo por mais dois anos. A afirmação foi feita um dia 
após o doleiro Alberto Youssef reafirmar à CPI da Petro-
bras que o senador tucano Aécio Neves recebera propina 
da estatal Centrais Elétricas de Furnas. O envolvimento 
teria sido revelado por seu compadre, o ex-deputado José 
Janene (PP), morto em 2010, um dos implicados na Lava 
Jato. 

Youssef deu detalhes: quantia de R$ 150 mil seria re-
passada mensalmente à irmã do ex-governador de Minas, 
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Andréa Neves, conforme já havia relatado à Polícia Fe-
deral. Denúncia oferecida em 2010 pela procuradora da 
República do Rio de Janeiro Andreia Baião também dava 
conta do esquema de financiamento de campanhas que já 
vinha sendo denunciado havia mais de dez anos. 

Lembro-me bem de quando veio a público a chama-
da Lista de Furnas, documento com autenticidade com-
provada pela Polícia Federal que incluía dezenas de políti-
cos como beneficiários dos recursos da estatal, entre eles, 
Aécio Neves. Na Assembleia de Minas, vários deputados 
admitiram, nos bastidores, o recebimento das doações, e 
um deles, corajosamente, assumiu na imprensa. Desde 
então, o deputado Rogério Correia luta pela apuração e, 
em março deste ano, solicitou a investigação diretamente 

~ ao procurador-geral da República. A representação, no 
entanto, foi arquivada. 

A menção a Aécio no depoimento à CPI ganhou a 
imprensa internacional, noticiada em veículos como "The 
New York Times': agência "Reuters" e "Clarín". Mas aqui, 
por motivos óbvios, a repercussão na grande mídia foi 
quase nula. Também a Procuradoria Geral da República, 
até o momento, parece ter ignorado essa delação em es-
pecial, embora outras, bem mais vagas, tenham motivado 
denúncias e até prisões de políticos e empresários. 

É bem verdade que tais acusações devem ser 
tratadas com prudência, a fim de não se incorrer no erro 
que se tornou tão comum em tempos de tentativa de 
golpe: o pré-julgamento, a partir do pressuposto de que as 
delações são, necessariamente, verdadeiras. 

Por outro lado, se é verdade que "pau que dá em Chi-
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co dá em Francisco", o benefício da dúvida também se apli-
caria a outros réus da Lava Jato, independentemente de 
seus partidos. Não é o que temos visto. 

O PSDB, agora que se trata do presidente nacional da 
legenda, alega inconsistência da delação. Atenta, assim, 
contra um princípio básico da lógica. Ora, se as delações 
premiadas são provas conclusivas contra acusados do PP, 
do PMDB e do PT, logo, não estaria também provado o 
envolvimento de Aécio Neves no esquema de Furnas? 

Se a condenação prévia precisa ser combatida, não 
deixa de ser legítimo cobrar que acusação tão grave contra 
um senador, presidente nacional de partido, ex-candidato 
à Presidência e ex-governador seja, no mínimo, apurada. 
Aécio Neves, por sua vez, novamente se cala. Não seria de 
se esperar que quem sempre acusou viesse agora a pú-
blico se explicar? 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 7 

UM NOVO PARADIGMA DE GOVERNO 

Em recente visita à capital mineira, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com deputados fede-
rais, estaduais c a Executiva Estadual do PT em Minas. Lula 
quis ouvir sobre como, neste curto espaço de tempo, o 
Governo Fernando Pimentel tem feito frente à situação 
caótica deixada pelos tucanos. Afinal, a atual gestão se in i-
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ciou em um cenário de adversidade, recebendo como "he-
rança maldita" um Estado falido e com graves problemas 
sociais. E o mais grave: até então, a crise havia sido empur-
rada para debaixo do tapete. 

Como líder do governo na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), apresentei ao ex-presidente Lula 
três movimentos estratégicos adotados pelo atual gover-
nador que foram fundamentais para a mudança de para-
digmas em Minas. O primeiro deles foi trazer à luz e expor 
a real situação ao povo mineiro. Para isso, Fernando Pi-
mentel promoveu um amplo diagnóstico do Estado, que 
possibilitou derrubar mitos da administração tu cana, tais 
como o deficit zero e o choque de gestão. 

A análise trouxe à tona o que as publicidades do 
PSDB tentavam esconder: Minas Gerais encontrava-se 
sem gerenciamento, sem planejamento, com obras para-
das, servidores desvalorizados e um deficit financeiro bi-
lionário. 

O quadro era agravado por uma economia estagna-
da, dependente das commodities dos minérios e sem pers-
pectiva de crescimento. As consequências desse modelo 
equivocado de gestão logo se apresentaram. Com a 
desvalorização das commodities, em decorrência da crise 
global, o deficit herdado, que era de R$ 7,2 bilhões, em 
pouco tempo, subiu para R$10 bilhões. 

Para reverter o cenário, Fernando Pimentel adotou 
uma nova forma de governar. Como segundo movimento 
estratégico, o governador trouxe para o centro das deci-
sões a população, que durante os 12 anos de adminis-
tração tucana, havia sido deixada de lado. Saiu o governo 
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de gabinetes, entrou o do diálogo, no qual a sociedade 
participa e define as prioridades. Pimentel tem amparado 
sua governabilidade no povo, criando mecanismos de 
participação e cumprindo os compromissos de campanha. 
Exemplos disso são a criação dos Fóruns Regionais de Go-
verno, a assinatura do Plano Estadual de Educação, am-
plamente discutido com os servidores, e a criação das se-
cretarias de Direitos Humanos e Participação Popular e de 
Desenvolvimento Agrário, antigas reivindicações dos 
movimentos sociais. 

A terceira estratégia foi buscar a governabilidade na 
Assembleia Legislativa. O PT e o PMDB, com suporte de 
outros partidos, conseguiram construir uma base gover-
nista ampla, que reúne mais de 70% dos 77 deputados. 
Essa sustentação tem permitido a aprovação de importan-
tes projetos para os mineiros e somente é possível porque 
o governador tem estabelecido uma relação de diálogo e 
respeito com o Legislativo. Prova maior desse espírito ~ 
republicano é que, desde o início de seu governo, Pimentel 
não enviou à Assembleia sequer uma lei delegada, um dos l;, 

principais instrumentos de governo utilizados por seus 
antecessores, que suplantava o papel dos deputados, im-
pedindo-os de discutir e modificar as proposições do Exe-
cutivo. 

Diz a sabedoria popular que uma mentira não se sus-
tenta indefinidamente. Verdade. A resposta do povo mi-
neiro ao desgoverno tucano foi dada em alto e bom som, 
com a derrota eleitoral. É f~lto que o novo governo ainda 
terá muitos desafios, mas um novo tempo já começou. 
Tempo de transparência, participação popular e diálogo, 
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que nas palavras do ex-presidente Lula, servem de exem-
plo para todo o país. 

Artigo publicado no site Pautando Minas 

Dia 10 

BOMBAS E A DEFESA DA DEMOCRACIA 

Brasileiros de todo o País reuniram-se no último fim 
de semana em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa 
de Minas. Eram militantes de diferentes partidos políticos, 
movimentos sociais e populares, centrais sindicais, enti-
dades estudantis e pastorais sociais, entre outros. Com di-
ferentes bandeiras, mais de dois mil manifestantes ali es-
tavam com um propósito comum: fundar a Frente Brasil 
Popular, em defesa da democracia. 

Ao presenciar aquele momento, transportei-me, em 
pensamento, à Grécia Antiga, onde, após longo processo 
de lutas e conquistas, reunidos na colina Pnyx, os atenien-
ses instituíram a democracia direta. Vi as chamadas "as-
sembleias", ou "eclésias", nas quais homens livres não per-
tencentes às oligarquias - artesãos, camponeses, peque-
nos e médios comerciantes- discutiam e deliberavam so-
bre a defesa da cidade e normas de relacionamento demo-
crático. Como princípio central, o direito à livre partici-
pação. 

Já estavam presentes fundamentos da democracia 
de hoje, como legitimidade e representatividade. Fato é 
que Péricles, o estadista, estabeleceu como condição para 
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a legalidade de uma eclésia que contasse com, pelo menos, 
seis mil membros. Outro princípio que se estabelecia era o 
da cidadania. Para os homens livres de Atenas, deixar de 
participar daquele espaço democrático representava 
grande desonra. 

A Frente Brasil Popular carrega muito da essência 
das eclésias - mais ampliada, é claro, com a participação 
de mulheres, jovens e negros, excluídos das assembleias 
da Atenas antiga. Ao fim de dois dias de discussões, suas 
deliberações foram sintetizadas em um manifesto, elabo-
rado participativamente e aprovado pela maioria, com 
quatro grandes eixos centrais: defesa dos direitos dos tra-
balhadores; ampliação da democracia e da participação 
popular nas decisões; luta pelas reformas estruturais e 
pela construção de um projeto de desenvolvimento demo-
crático e popular; e defesa da soberania nacional. 

"E as bombas citadas no título? Onde entram nessa 
história?", deve estar se perguntando o leitor. Li, certa vez, 
uma frase escrita a carvão e sangue em um abrigo anti-
aéreo na França. 

"Extraordinário o poder das bombas de nos fazer 
solidários sob os abrigos", dizia. Iniciativas como a Frente 
Brasil Popular são como abrigos para uma democracia 
bombardeada de todos os lados por setores conserva-
dores, elitistas, intolerantes e sectaristas de nossa socie-
dade. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, ateus, judeus, 
cristãos, comunistas, liberais democráticos e socialistas 
deixaram em segundo plano as divergências ideológicas e 
as convicções religiosas para criar na França um grande 
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movimento de resistência. Hoje, também no Brasil, dife-
rentes setores sociais se unem para resistir aos ataques 
que pretendem suplantar o mandato de uma presidente 
legitimamente eleita e criminalizar atividades políticas, 
sobretudo as relacionadas ao governo e a bandeiras histó-
ricas dos movimentos sociais e populares. Não lograrão 
êxito. As bombas deixarão um rastro de destruição e dor, é 
verdade, mas, mais uma vez, terão o extraordinário poder 
de nos fazer solidários em nossas diferenças. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 14 

O DEMASIADO HUMANO 

Somos rebanho? O que nos faz humanos? Essas são 
questões que me movem, ao refletir sobre a tragédia do 
conflito sírio e de seus milhares de refugiados. Por que a 
humanidade permite que isso aconteça? Talvez, porque 
tenha se afastado de sua verdadeira essência, arrisco-me a 
cogitar. 

Na obra Humano, demasiado humano, publicada em 
1878, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ao tentardes-
vendar onde residiria a verdadeira humanidade do sei~ 
cunhou o conceito "espírito livre". Trata-se de um conceito 
relativo, relacionado ao homem que pensa e age de forma 
diferente do espírito de rebanho da sociedade. 

"É chamado de espírito livre aquele que pensa de 
modo diverso do que se esperaria com base em sua pro-
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cedência, em seu meio, sua posição e função, ou com base 
nas opiniões que predominam em seu tempo. Ele é a 
exceção, os espíritos cativos são a regra", afirmou 
Nietzsche. O "espírito livre" é, portanto, o homem do 
futuro, aquele que extrapola as convenções para se 
descobrir no mais profundo do humano; no "demasiado 
humano". 

Foi nessa busca da essência da humanidade que 
Nietzsche tomou consciência da loucura. Conta-se que, 
certo dia, nos idos de janeiro de 1889, em uma rua de Tu-
rim, o filósofo viu um cocheiro espancar seu cavalo. Indig-
nado, correu para socorrer o animal e aos gritos, colocou o 
cocheiro para correr. Abraçou, então, o pescoço do cavalo e 
em pranto convulsivo, pediu perdão: perdão pela huma-
nidade. Naquele instante, foi acometido por um colapso e 
não mais recuperou a sanidade. 

Tendo Nietzsche como inspiração, pergunto-me: ~ 
não estaríamos assistindo, hoje, a um dos mais agudos 
acessos de loucura da humanidade? A terrível cena do , 
corpo do menino sírio Aylan Kurdi, de apenas três anos, l 
morto em uma praia turca, sensibilizou a todos para o 
problema dos refugiados sírios. Sinal de que ainda há 
traços de sanidade, eu diria. 

Em contrapartida, fazendo o papel de "advogado do 
diabo", não posso deixar de provocar: quantos Aylans 
temos pelo mundo, representados, por exemplo, pelos 
refugiados do devastado Haiti, ou da Palestina e de muitas 
outras nações em guerra? Ou, ainda, entre os milhões que 
morrem de fome ou em epidemias de Ebola e Aids na 
África'? E entre as vítimas da segregação, do preconceito e 
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da intolerância? Aqui no Brasil, quantos são os refugiados 
da guerra do tráfico, sem qualquer rota de fuga, jogados 
em depósitos de presos, ou cujos corpos são encontrados 
nos becos, nas esquinas e lixões? 

Faz-se urgente que recuperemos o sentido do "de-
masiado humano". Caminham nesta direção gestos como o 
da presidenta Dilma, ao reafirmar em artigo na imprensa 
que o Brasil, apesar da crise, "tem os braços abertos para 
acolher os refugiados". Por sinal, desde o início da guerra 
civil na Síria e da multiplicação de conflitos no Oriente 
Médio e Norte da África, o governo brasileiro já concedeu 
7. 752 vistos humanitários. 

Facilitando a concessão dos vistos, nosso País tem 
adotado política diversa à de algumas nações europeias, 
que tentam impedir a entrada dos refugiados sírios. 
Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados 
(Conare ), de 2011 até agosto deste ano, 2.077 sírios rece-
beram asilo. do governo brasileiro. Reportagem da BBC 
Brasil apontou, ainda, que o número é superior ao dos Es-
tados Unidos (1.243) e ao de países no sul da Europa, co-
mo Grécia (1.275), Espanha (1.335), Itália (1.005) e Por-
tugal (15). Sem contar que o Brasil é o país da América La-
tina que mais refugiados tem recebido. 

Em diferentes continentes, outros gestos de huma-
nidade têm se destacado, a exemplo da iniciativa do ex-
presidente do Uruguai, José Mujica, que abriu sua casa pa-
ra receber 100 crianças sírias órfãs. Ou, ainda, o dos aus-
tríacos que foram à fronteira com seus veículos para trans-
portar os refugiados que chegavam ao País. E houve aque-
les que deixaram velas, comida e faixas de boas-vindas no 
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caminho dos sírios que seguiam a pé (emocionei-me pro-
fundamente ao ver estas cenas!). Em Belo Horizonte, em 
conformidade com a orientação do Papa Francisco, o pa-
dre sírio radicado na cidade George Rateb Massis tem, des-
de 2012, intermediado o asilo aos refugiados, que já so-
mam 78 na capital mineira. 

São iniciativas, sem dúvida, louváveis. Mas ainda há 
um longo caminho a ser percorrido. Não há como negar 
que vivemos tempos de grande intolerância e discrimi-
nação, em que proliferam ideias xenófobas, preconceituo-
sas e retrógradas, as quais não poupam nem mesmo o 
Papa. Por suas ideias libertárias e por defender uma Igreja 
Católica mais aberta, Francisco foi alvo de uma campanha 
nas redes sociais semelhante à que sofre a presidente 
Dilma no Brasil. 

O momento é crucial e, mais do que nunca, requer 
que nos abracemos ao "demasiado humano". Não para o 
reconhecimento da insanidade do outro ou da nossa pró-
pria, como ocorreu com Nietzsche. Mas como consciência 
da demência geral para a qual caminha a humanidade. 
Para reverter esse quadro assustador, precisamos nos im-
buir do genuíno sentimento da fraternidade, tão simples e 
sensivelmente traduzido pelo publicitário Carlito Maia, 
um dos fundadores do P'[ "Precisamos de muito pouca 
coisa: apenas uns dos outros", afirmou. Concordo. Reside 
aí a verdadeira humanidade do ser. 

Artigo puhlicado no site Pautando Minas 
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Dia 17 

GOLPE NÃO! 

Faço uma saudação especial aos companheiros e 
companheiras do Vale do Jequitinhonha, hoje aqui presen-
tes em uma atividade com esse jovem deputado, Jean 
Freire, que vem mostrando um excelente trabalho. Eles 
vieram trazer a realidade nua e crua do plantio de euca-
lipto na região, bem como chamar a atenção para a neces-
sidade de, cada vez mais, as autoridades públicas e a so-
ciedade como um todo perceberem que o problema não é 
somente o eucalipto: qualquer monocultura gera grande 
desequilíbrio ecológico, social e econômico. 

É muito importante destacar a justeza das reivindi-
cações de vocês. Sejam bem-vindos à Casa do Povo, onde 
todos têm de ser recebidos com tapete vermelho, muita 
alegria e satisfação. No dia em que o povo não tiver neste 
Parlamento ou em qualquer outro uma ouvidoria para 
manifestar seu pesar, sua dor, suas lutas, reivindicações e 
propostas, a democracia estará f~1lida. Afinal, democracia 
é governo do povo. 

Neste sentido, quero apontar alguns equívocos na 
discussão da proposta de impeachment da presidente 
Dilma. O principal esclarecimento é que não temos parla-
mentarismo no Brasil. Vivemos em um regime de governo 
presidencialista e nele, o que decide e define é o voto 
popular. Ponto final. No parlamentarismo, quando há crise 
no governo, novas eleições são convocadas e o gabinete 
cai. No presidencialismo, presidente, governador e pre-
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feito são retirados do poder por meio de ato de impro-
bidade administrativa. 

O discurso da presidenta Dilma, hoje, na posse do 
procurador-geral da República, foi interessante. Na época 
do PSDB, de Fernando Henrique, o procurador escolhido 
não era o mais votado da lista da Associação Nacional de 
Procuradores. Ele chegou a empossar um que nem estava 
na lista tríplice, porque queria o Ministério Público Fede-
ral no cabresto. Tanto que um procurador chamado Brin-
deiro foi apelidado de engavetado r-geral da República. 

O presidente Lula instituiu a prática de considerar o 
mais votado e Dilma fez a mesma coisa. Hoje, na posse de 
Rodrigo Janot, que é mineiro, a presidente frisou que o 
princípio basilar da democracia é o voto. Então, quem 
quer exercer o cargo que vença no voto. Se Aécio Neves 
perdeu no seu Estado, Minas Gerais, e no Estado onde 
mora, Rio de Janeiro, quer ser presidente como? Alguém 
pode achar que o voto dos mais pobres vale menos. Não 
vale! Democracia não é oligarquia. Na democracia insti-
tuída no século 6 a.C., na Grécia, cada cabeça era um voto. 

Rodrigo Janot elogiou publicamente a presidente 
Dilma, que falou algo muito sério hoje. Além de citar o 
combate à corrupção, mencionou a autonomia do Mi-
nistério Publico e disse: "Quem quer assumir o poder que 
ganhe a eleição." Se considerássemos somente a popula-
ridade, teríamos de cassar o governador do Rio Grande do 
Sul, porque tem uma popularidade semelhante à da 
presidente; c também o governador do Paraná, porque a 
sua popularidade está lá embaixo; e ainda o governador 
do Distrito Federal. 
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O governador de Minas tem 60% de ótimo e bom nas 
pesquisas. Ele está sendo aplaudido e carregado nos 
ombros do povo nos lugares onde passa. Vimos em uma 
cerimônia hoje como ele é querido. Sim. O governador Fer-
nando Pimentel é o mais querido do Brasil. É um grande 
governador. Minas anseia tanto ter outro presidente da 
República mineiro! Mas não será o playboy do Rio de 
Janeiro, e sim o governador Fernando Pimentel, no mo-
mento certo e devido, porque o povo gosta dele. 

Hoje, estamos publicando um documento- assinado 
por deputados e líderes partidários desta Casa, presiden-
tes de sete partidos que apoiaram a eleição de Fernando 
Pimentel no primeiro turno e pelo vice-governador 
[Antônio Andrade], presidente do PMDB mineiro - em 
repúdio ao golpe e apoio às medidas fiscais tomadas pela 
presidente Dilma. Não é o desejável. Mas não podemos 
seguir a tese do quanto pior melhor. Temos de ver que, 
numa democracia, tanto situação quanto oposição cum-
prem seus papéis e se complementam no sentido de 
pensarem o melhor para o povo. Quem é governo não o é 
para apoiar somente medidas populares. Mas também 
não o é para apoiar medidas erradas do governador. E 
quem é oposição não o é para ser contra o Estado de Minas 
Gerais. É oposição a um governo e não ao Estado. Demo-
cracia se faz dessa forma. 

Quero aqui reafirmar minha fé no processo demo-
crático. Acho que não podemos, em hipótese nenhuma, 
por questão de popularidade, querer ganhar algo no grito, 
ou no golpe. Hoje, há três horas, ocorreu um golpe de Es-
tado na África. Os generais tomaram o poder em Burkina 
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Faso. Um ano antes, esse país já havia sofrido um golpe e 
no próximo mês, haveria lá eleições gerais. Alguém aqui 
imagina que o Brasil é Burkina Faso? Não somos uma re-
publiqueta africana, sem tradição de democracia. Espero 
que ninguém se mire no exemplo de Burkina Faso e ache 
que devemos seguir os caminhos daquele país. Não! Nossa 
fé é, antes de tudo, na democracia. 

Penso que o exemplo claro da democracia é o que o 
Governo Pimentel vem implementando. Quem está parti-
cipando dos Fóruns Regionais de Governo sabe disso. Ca-
da fórum está definindo as 10 prioridades centrais para o 
Orçamento do Estado e para o PPAG [Plano Plurianual de 
Ação Governamental]. Recentemente, tivemos um fórum 
em Uberlândia, com quase duas mil pessoas. Muito inte-
ressante, pois todos imaginavam que a primeira etapa, 
com a presença do governador, de deputados e secretá-
rios, seria mais significativa. Mas é na segunda etapa que 
está comparecendo o maior número de pessoas; às vezes, 
o dobro da primeira. E amanhã, o governador estará em 
Divinópolis. 

A partir dessas 17 regiões de governo, com a parti-
cipação democrática, vamos pensar o Estado: o Estado das 
várias Minas. Vamos estabelecer um planejamento estra-
tégico, com políticas para a agricultura familiar, políticas 
de desenvolvimento e muitas outras. Os amigos do Vale do 
Jequitinhonha aqui presentes têm razão: a monocultura 
não pode ser uma política de desenvolvimento. Vivemos 
isso em Minas Gerais, por sermos dependentes da expor-
tação de commodities minerais e vegetais. Em uma crise de 
tamanha dimensão, que afeta a Ásia e o mundo inteiro, 
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isso estrangula as finanças do Estado de Minas Gerais. 
Também nessas 17 regiões de governo vamos tratar 

da implantação dos centros de referência de direitos 
humanos. Hoje, nosso amigo e ex-deputado Biel Rocha [da 
Secretaria de Estado de Direitos HumanosL esteve em 
meu gabinete e informou que a ideia é criar 17 centros, um 
em cada região, para trabalhar com vítimas de crimes 
violentos, estabelecer políticas para mulheres, quilombo-
las, comunidades tradicionais, idosos, crianças e adoles-
centes. Penso que democracia é o que se constrói em Mi-
nas Gerais hoje, quando temos um governador afinado 
com esse princípio. 

No dia 28, o governador estará aqui, como orador 
oficial na entrega da Medalha da Inconfidência, e vai ser 
um bom momento para ouvi-lo sobre essas propostas de 

) governo e desarmarmos o espírito e o coração par adotar-
mos uma visão construtiva. Eu dizia outro dia, citando o 
Carão, que a luz pode iluminar o caminho do caminhante, 
mas pode também ofuscar o peregrino. Devemos ter esse 
discernimento. É ao uso da razão que o nosso filósofo Hely 
[deputado Hely Tarquínio] sempre nos chama. Bebendo 
em Kant, ele nos traz as lições da racionalidade. 

Portanto, golpe não. Falar em impeachment é golpe. 
Vamos defender um governo eleito pelo povo. Não será 
como em 1º de abril de 1964, com certeza. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 



Setembro 20 I 5 

MANIFESTO PELA GOVERNABILIDADE 

Fiz, esta tarde, pronunciamento na tribuna da As-
sembleia em defesa da nossa democracia. É imoral o mo-
vimento liderado por setores do PSDB e aliados para, sem 
qualquer respaldo constitucional, retirar do governo uma 
presidente legitimamente eleita. Não permitiremos. 
Quem quiser governar que vença a eleição. Se baixa popu-
laridade justificasse impeachment, Fernando Henrique 
Cardoso não teria terminado nem um dos dois mandatos. 
Também o governador do Rio Grande do Sul já teria sido 
deposto. 

Que fique claro: não somos uma republiqueta africa-
na, sem processo de democracia, onde os golpes derru-
bam governos do dia para a noite. 

Porque nossa fé é antes de tudo na democracia, esta-
mos lançando um manifesto assinado por líderes de dife-
rentes partidos, em defesa do pacote de ajustes anunciado 
pela presidenta Dilma. Não é o melhor, mas são medidas 
necessárias para garantir a governabilidade e para o en-
frentamento da grave crise, que é mundial. 

lmpcachmcnt é golpe! Vamos defender o governo 
eleito pelo povo. 

Publicado na f)(Ígina Durval Angelo no Facebook 
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AUMENTO DO ICMS: VERDADES E MITOS 

"Mitos são assim: alguém cria, outros repetem e os 
demais acreditam, e passam adiante. E, quanto mais a 
narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna 
incontestável e se torna verdade". A lúcida definição é do 
jornalista Cyrus Afshar; que no blog Novas Cartas Persas 
desmistificou a ideia disseminada de que o Brasil tem a 
maior carga tributária dom undo. 

A economia está repleta desses "relatos imaginá-
rios': um dos significado da palavra grega "mythós", que 
deu origem ao termo "mito". Lembrei-me disso quando vi 
as reações ao Projeto de Lei 2.817/2015, enviado pelo 
governador Fernando Pimentel à Assembleia Legislativa, 
propondo aumento de algumas alíquotas do ICMS. Sem 
uma análise mais aprofundada, a oposição logo recorreu 
ao senso comum para dar a entender que a população 
estava "pagando a conta". 

Também se encaixa nesta reflexão o termo grego 
"myein': que deu origem à palavra "mistério" e cujo sig-
nificado etimológico é "fechar". Referia-se a rituais nos 
quais o iniciado deveria comportar-se como se estivesse 
com os olhos fechados. Relaciona-se, portanto, ao não 
esclarecido. 

Não sem motivos, as análises "rasas" sobre o projeto 
do governador desconsideram um ponto fundamental: a 
premência de se ampliar a arrecadação para tirar o Estado 
do atoleiro financeiro em que foi entregue pelos governos 
tucanos. 

As alterações na legislação tributária resultarão, 
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ainda, em recursos fundamentais para as políticas sociais 
em Minas. Desta feita, a manutenção de percentuais adi-
cionais para bebidas alcoólicas, cervejas sem álcool, 
cigarros e armas é perfeitamente justificável, quando se 
esclarece que a arrecadação tem como destino o Fundo de 
Erradicação da Miséria (FEM). 

Este ano, o FEM já recebeu aporte de R$ 145 mi-
lhões, destinados a programas como o de renda mínima 
para agricultores familiares, aquisição e distribuição de 
leite da agricultura familiar e proteção à criança e ao ado-
lescente ameaçados de morte, além do cofinanciamento 
do Piso Mineiro de Assistência Social. Mas, ainda que sig-
nificativo, o investimento está muito aquém do necessá-
rio, sobretudo se considerado o aumento da miséria em 
Minas nos governos anteriores. 

A proposta do Governo Pimentel é investir mais R$ 
400 milhões em programas sociais. A matemática é sim-
ples: ampliar a arrecadação sobre produtos não essenciais 
para destinar mais recursos a políticas públicas essen-
ciais. O aumento do imposto incide, assim, sobre produtos 
considerados supérfluos, como perfumes, cosméticos, 
refrigerantes, energéticos e câmeras fotográficas. 

Na mesma lógica, haveria acréscimo na alíquota da 
energia elétrica comercial, mas, em contrapartida, mudar-
se-ia o critério para isenção do ICMS sobre energia resi-
dencial (responsável por 30% do valor da tarifa), contem-
plando-se cerca de 45%J das residências. 

O momento é de crise econômica, e os reflexos serão 
sentidos por todos, é inegável. Mas é papel de um governo 
responsável buscar alternativas para que os mais frágeis 
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da sociedade não sejam os mais penalizados. A justiça tri-
butária contribui para isso. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 21 

ALQUIMIAS ECONÔMICAS E PANACEIAS FISCAIS 

O remédio é amargo, mas imprescindível, se quere-
mos restabelecer a saúde do doente. Analogia semelhante 
também deve ter passado pela cabeça da presidente Dil-
ma, ao dar o sinal verde para o pacote fiscal anunciado na 
semana passada. As medidas são impopulares, é fato, mas 
seria no mínimo irresponsável adiar ajustes inevitáveis no 
enfrentamento de um cenário econômico tão adverso. E 
nunca é demais lembrar: não se trata de um problema lo-
cal, mas de dimensões globais. Iniciada em 2008, com sé-
rios reflexos na Europa e nos Estados Unidos, agora, após 
devastar a economia da Grécia, a crise avança sobre as 
chamadas nações emergentes, a exemplo de Rússia, Bra-
sil e China. 

Como em outros países afetados, também o Brasil 
precisa apertar os cintos para atravessar as turbulências. 
É bem verdade que o pacote fiscal anunciado ainda não é o 
ideal, mas digamos que a presidente optou por um "ca-
minho do meio". Não seguiu os neoliberais ortodoxos, que 
defendiam o fim de programas e ministérios sociais, nem 
tampouco adotou todas as medidas cobradas pelas 
esquerdas. 
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O Governo preserva o centro das políticas públicas 
sociais, ao manter o Bolsa Família e a política de reajuste 
do salário mínimo. Resguarda, desta forma, assalariados, 
aposentados e a camada mais pobre da população, quere-
presentam a maioria esmagadora da sociedade. Por outro 
lado, para atender à urgência de aumento da arrecadação, 
propõe a volta da CPMF, uma das mais justas modalidades 
de imposto, na qual quem tem pouco paga pouco e quem 
tem muito paga mais. Bem diferente do imposto sobre o 
consumo, responsável pela maior parte da carga tribu-
tária brasileira, em que ricos e pobres pagam exatamente 
a mesma coisa. Sem contar que, ao incidir diretamente 
sobre a movimentação bancária, a CPMF reduz significa-
tivamente os artifícios para a sonegação. 

Com exceção da turma do "quanto pior melhor", pen-
so que a maioria dos que gritam que não vão pagar a conta 
sequer parou para analisar o imposto proposto. A tributa-
ção de 0,20% sobre movimentação financeira significa 
que quem gasta, por mês, R$ 20 mil - uma minoria privi-
legiada- pagaria R$ 40. Já quem tem gasto mensal de R$ 
2,1 mil - renda média do trabalhador brasileiro - pagaria 
somente R$ 4,20. 

Os recursos arrecadados nos quatro anos de vigên-
cia da CPMf~ estimados em R$ 32 bilhões, teriam destino 
certo: reduzir o rombo da previdência, protegendo, assim, 
a aposentadoria da maioria dos trabalhadores, que não 
pode recorrer a um plano de previdência privada. Sem 
contar que o imposto deverá ter uma faixa de isenção, a 
fim de que seja preservada a população de baixa renda. 

Mas nem só de CPMF vive o ajuste. O Executivo pode 
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e deve agir em outras frentes. É o caso da cobrança dos 
débitos fiscais. Para incentivar a quitação das dívidas, têm 
sido realizados sucessivos programas de refinaciamento, 
os chamados "refis". Outra alternativa é a via judicial, pro-
cesso complexo, com a tomada de bens do devedor para 
que sejam vendidos. Mas em um contexto de recessão, que 
eficácia teria além do que já vem sendo rotina do fisco? 

Nesse esforço de arrecadação, o Governo, acertada-
mente, enviou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei 
para a repatriação de recursos que estão no exterior, a fim 
de que possam ser tributados. Evidentemente, ainda 
faltam medidas importantes, como os impostos sobre as 
grandes fortunas e sobre lucros e dividendos das empre-
sas, reivindicações históricas das esquerdas e dos 
movimentos sociais. Em tempos de desaceleração da eco-
nomia, porém, a medida talvez não passe de um volun-
tarismo, que poderia estimular mais a sonegação fiscal. 

O combate efetivo à sonegação, por sinal, já resol-
veria boa parte do problema. Como apontou o jornalista 
Ricardo Kotscho em um artigo recente, anualmente, dei-
xam de ser recolhidos aos cofres públicos R$ 500 bilhões 
em impostos. Infelizmente, a motivação para investigar e 
punir tais fraudes - que envolvem de funcionários públi-
cos a grandes conglomerados de comunicação - não é a 
mesma que se vê na Operação Lava Jato. 

Para a correta compreensão do quadro, há que se 
derrubar o mito de que o Brasil possui uma das maiores 
cargas tributárias do mundo. Não é verdade. Com volume 
de 35% do PIB, o país ocupa lugar intermediário no ran-
king mundial, bem abaixo dos países escandinavos, por 
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exemplo, que têm carga de 50%. 
Ninguém discute que será um período de sacrifícios, 

os quais incluem adiamento de reajustes para servidores, 
suspensão de concursos públicos e R$ 26 bilhões a menos 
no Orçamento. A situação, no entanto, é circunstancial. O 
ajuste é forte, mas de curto prazo e a melhoria das con-
dições estruturais permitirá a retomada dos projetos 
adiados. Cabe ao Congresso Nacional reconhecer suares-
ponsabilidade neste esforço e aprovar as medidas emer-
genciais, a fim de que sejam o ponto de partida para que o 
Brasil possa superar a recessão e retomar o crescimento, 
com distribuição de renda e redução das desigualdades. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 23 

MAIORIA, COM DIÁLOGO 

Mais uma vez, venceu o diálogo, como deve ser a es-
sência do Parlamento. Mesmo que a base aliada do Go-
verno Pimentel tenha ampla maioria na Assembleia, op-
tamos pela negociação c, após acordo com a oposição, con-
seguimos aprovar esta tarde no Plenário três importantes 
Projetos de Lei de autoria do Executivo. 

Entre os projetos aprovados, está o PL 2.792/2015, 
que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar. O 
projeto, aprovado em primeiro turno, por unanimidade, 
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com 41 votos, aumenta em 30% os recursos destinados 
pelo Estado às prefeituras para o transporte escolar rural. 
A proposição traz, ainda, uma importante inovação: a 
destinação da verba será feita diretamente, por meio de 
transferência entre fundos, sem a necessidade de con-
vênios. Hoje, o Estado celebra uma média de 850 convê-
nios de transporte escolar, três vezes ao ano, o que gera 
grande burocracia e demora no repasse dos recursos. 

Outro projeto do governador aprovado hoje, em pri-
meiro turno, também por unanimidade, foi o PL 2.883/15, 
que prevê correções salariais para servidores do IMA, 
Ipsemg, IPSM e Fundação João Pinheiro. Nossa expecta-
tiva é de que a matéria seja aprovada em segundo turno na 
próxima terça-feira. 

1 Também aprovada, esta tarde, a redação final do 
/ Projeto de Lei que autoriza o parcelamento em até 120 

vezes das dívidas de empresas em processo de recupera-
ção judicial. Trata-se de medida de grande importância 
para as empresas em dificuldades financeiras e para au-
mentar a arrecadação do Estado. 

Continuamos firmes na Assembleia, trabalhando 
pela governabilidade do Governo Pimentel. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 24 

QUEM TEM POUCO PAGA MENOS 

A justiça tributária é, com certeza, um dos ideais que 
pautam o atual governo do Estado de Minas Gerais. Rela-
ciona-se ao princípio da "capacidade contributiva", ex-
presso no artigo 145 da Constituição Federal, que em seu 
parágrafo 1 º dispõe: "( ... ) os impostos terão caráter pes-
soal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte( ... )". 

Foi em consonância com esse princípio constitucio-
nal que o governador Fernando Pimentel, ainda na cam-
panha eleitoral, assumiu o compromisso de, em seus qua-
tro anos de governo, reduzir o ICMS que incide sobre a 
energia elétrica residencial. 

Não se trata de tarefa fácil, sobretudo em tempos de 
crise mundial, que fez despencarem os preços de 
commodities, como minérios e produtos agrícolas, cuja ex-
portação é a base da economia mineira. O quadro ainda é 
agravado pela redução da demanda da China, também 
atingida pela desaceleração da economia. Para se ter uma 
ideia, o preço médio da tonelada do minério de ferro, que 
em fevereiro de 2011 era de US$ 187,18, caiu para US$ 
54,73 em julho de 2015. 

O cenário adverso, que gera um deficit estimado de 
R$ 10 bilhões nas contas do Estado, não impediu, no en-
tanto, que o governador começasse a cumprir sua promes-
sa. Ele já enviou à Assembleia proposição para ampliar a 
isenção do ICMS nas tarif~1s residenciais de energia. 
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A medida está prevista no Projeto de Lei de nº 
2.817/2015, que deverá entrar na pauta de votação do 
Legislativo nos próximos dias. Com sua aprovação, a isen-
ção do ICMS deverá beneficiar com 30% de redução nas 
contas de luz nada menos que 2,9 milhões de consumi-
dores, ou seja, 40% das residências atendidas pela Cemig. 

A mudança pretendida visa estabelecer o consumo 
médio de até 3 kWh por dia como critério para a isenção 
do imposto. Atualmente, a faixa é 90 kWh por mês, e, como 
o período de aferição varia de 27 a 33 dias- dependendo 
do dia da visita do leiturista -, muitas vezes, o limite é 
ultrapassado, ainda que a média diária seja inferior a 3 
kWh. 

Com a alteração, será calculado o consumo médio 
diário do período, e a redução na tarifa poderá ser sig-
nificativa. Um cliente cujo consumo no ciclo de leitura seja, 
por exemplo, de 91 kWh- portanto, hoje, fora da isenção-, 
caso tenha média diária de 3 kWh, terá a conta reduzida de 
R$ 81,79 para R$ 57,26. Já um consumidor de baixa renda, 
que faz jus aos 65% de desconto da Tarifa Social, teria a 
conta reduzida de R$ 41,85 para R$ 29,30. 

Como se vê, muito mais que simples mudança tribu-
tária, a proposta do governador Fernando Pimentel tem 
como principal objetivo a promoção de justiça social. Es-
peramos que, independentemente de disputas partidárias 
e ideológicas, também os 77 parlamentares estaduais de 
Minas tenham essa compreensão ao votarem o projeto de 
lei. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 28 

A VÍTIMA PREFERIDA 

"Na guerra, a verdade é a primeira vítima." A frase de 
Ésquilo é milenar. Mas, como acontece com os gênios, o 
pensamento do dramaturgo grego, que viveu no Século VI 
antes de Cristo, é sempre atual. E se mostra extremamente 
pertinente diante da batalha que vem sendo travada na 
Assembleia Legislativa de Minas em torno do Projeto de 
Lei 2.817/15, do Governo do Estado, que altera alíquotas 
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). 

Nos últimos dias, integrantes da oposição têm ocu-
pado todas as tribunas possíveis da Casa para atacar o 
projeto. Sem dúvida, é papel de qualquer oposição apontar 
erros de governantes da vez e foi a função desempenhada 
pelo PT durante décadas. Mas os argumentos usados pelos 
opositores à gestão do governador Fernando Pimentel pa-
ra atacar o texto são, no mínimo, estapafúrdios e em vários 
momentos, flertam com a falácia, numa guerra em que a 
verdade mais uma vez é atropelada por uma disputa parti-
dária eivada de paixão e, às vezes, com pouco ou nenhum 
senso de responsabilidade. 

O projeto do governo aumenta em dois pontos per-
centuais o imposto cobrado de produtos como bebidas al-
coólicas, refrigerantes, perfumes e cosméticos, ração para 
pets, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de 
som automotivos e aparelhos de telefone celular. Prevê, 
ainda, a alteração da alíquota do ICMS sobre a energia elé-
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trica de estabelecimentos comerciais, dos atuais 18% pa-
ra25%. 

No discurso da oposição, a alteração tornará o im-
posto mineiro o mais alto do País. E vemos aí a verdade ser 
alvejada já no primeiro round da batalha. No Rio Grande 
do Sul, por exemplo, este mesmo imposto é de 30%. No Pa-
raná, a alíquota do ICMS sobre a energia para o comércio é 
de 29%, enquanto no Mato Grosso é de 27%, mesmo per-
centual de Goiás e Bahia. Só como recordação, com exce-
ção dos governos gaúcho e baiano, os demais são estados 
governados pelo PSDB. E, para dar fôlego à cambaleante 
verdade, lembro ainda que mais nove unidades da Fede-
ração (Santa Catarina, Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, 
Sergipe, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Norte) já 
têm vigente uma alíquota do imposto de 25%. 

Só que os golpes se sucedem e, mais uma vez, a com-
paração se faz necessária diante das acusações de que o 
aumento de dois pontos percentuais no ICMS sobre tele-
comunicações tornará o imposto mineiro o mais alto. Com 
a mudança, o tributo sobre telefonia fixa, celular e internet 
passará para 27%, alíquota que já está vigente em Goiás e 
Mato Grosso e é menor que os 28% praticados na Bahia, os 
29% adotados no Paraná, os 30% vigentes no Pará, Rio 
Grande do Sul e Amazonas e os 35% cobrados em Ron-
dônia. 

E o fogo sobre a vítima preferida nesse embate é cer-
rado. Nos discursos de parlamentares da oposição ao go-
verno de Minas, o projeto aumentará o imposto sobre a 
energia para comunidades quilombolas e indígenas, além 
de templos religiosos. Mais uma vez, optam pela falácia ao 
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invés da combalida verdade. Primeiro, porque o texto não 
altera o ICMS da energia elétrica rural, justamente a que é 
consumida nas áreas indígenas e remanescentes de qui-
lombos. Já os templos têm total isenção de impostos, regi-
da por legislação federal. Só não dá para pastores, pais de 
santo ou padres quererem isenção também na energia u-
sada em suas residências, muitas vezes anexas ao próprio 
local de cultos. 

Mas outro grupo tem, sim, direito a uma isenção que 
em muitos casos não era concedida nas gestões anterio-
res. Beneficiários da tarifa social de energia que conso-
mem uma média de 90 KW /h por mês não arcam com o 
ICMS. No Estado, porém, ao contrário do que determinou a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Compa-
nhia Energética de Minas Gerais (Cemig) considerava ape-
nas a média constada na leitura do consumo, que variava 
entre 27 e 33 dias. 

Com isso, milhares de famílias que teriam direito à 
isenção eram obrigadas a arcar com o imposto, porque, 
apesar de consumirem menos que a média diária de 3 
KWh, as leituras apontavam consumo superior aos 90 
KWh/mês. Agora, o cálculo pela média diária de consumo 
das famílias que pagam a tarifa social será transformado 
em lei no Estado, medida que poderá deixar isentos até 2,9 
milhões de clientes da Cemig c evitará que um futuro 
governante, que não tenha a mesma preocupação de 
Pimentel com a camada mais necessitada da população, 
retome o modelo tucano de cobrança ou não do imposto. 

E é justamente o grupo mais necessitado da socie-
dade que mais se beneficiará da alteração no ICMS. Regu-
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lamentado em 2012, o Fundo Estadual de Erradicação da 
Miséria (FEM) recebeu aporte anual de R$ 100 milhões 
durante a gestão do PSDB, valor que já saltou para R$ 145 
milhões este ano, mas ainda é insuficiente para cumprir o 
objetivo a que se destina, pois, segundo o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 2,45% da população mi-
neira ainda são compostos por miseráveis. Dos R$ 700 
milhões a mais na arrecadação com as mudanças no ICMS, 
R$ 400 milhões serão destinados anualmente ao FEM. 

Obviamente, ninguém gosta de aumento de imposto, 
por menor que seja. Mas ser governo implica assumir res-
ponsabilidades. No caso de Minas, essa responsabilidade é 
com os 20 milhões de mineiros. Responsabilidade que a 
oposição demonstra não ter ao atacar com mentiras um 
projeto que vai. garantir o funcionamento de programas 
sociais em um momento de notória crise mundial que não 
poupa o Estado. Mas, aqui, parte dessa crise é também res-
ponsabilidade da própria oposição, que, ao deixar o go-
verno, com a eleição de Pimentel, deixou também um rom-
bo de mais de R$ 7 bilhões nos cofres públicos. 

Adeptos da "filosofia" do "quanto pior, melhor", par-
lamentares da oposição se mostram fiéis seguidores de 
Ésquilo, conhecido como o pai da tragédia grega. Pois, ao 
que parece, querem que a atual gestão mantenha a trágica 
linha da administração anterior. O que não acontecerá. E, 
tragicamente, mostram que admitir a verdade parece mui-
to custoso. Mas não será com a tática do chefe da propa-
ganda nazista, Joseph Goebbels, de que "uma mentira re-
petida mil vezes torna-se verdade", que a batalha será ven-
cida. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 30 

A VERDADE SOBRE IMPOSTOS 

Ao protagonizarem um show de horrores com dis-
cursos raivosos contra o Projeto de Lei 2.817/2015, do 
Governador Fernando Pimentel (PT), que altera alíquotas 
do ICMS, deputados da oposição, por conveniência, omi-
tem que o PSDB foi responsável por alguns dos aumentos 
de impostos que mais impactaram no bolso dos cidadãos 
de Minas. 

Parlamentares da oposição ocuparam a tribuna nos 
últimos dias para atacar principalmente o aumento do 
ICMS para estabelecimentos comerciais, que passará de 
18% para 25%, e votaram contra a matéria. 

A posição é muito diferente da que tiveram em 1997, 
quando o então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, 
aprovou na Assembleia o salto do ICMS, de 18% para 30%, 
cobrado sobre a energia residencial, inclusive da popu-
lação de baixa renda - que, pelo atual projeto, fica isenta 
da cobrança. Esse aumento fez com que o imposto mineiro 
fosse o mais alto do País e é seguido de perto por Paraná e 
Goiás, ambos também governados pelo PSDB e que hoje 
cobram 29% do ICMS sobre a energia residencial. Por 
sinal, o Paraná lidera, com as mais altas alíquotas do im-
posto nos setores industrial, comercial, rural e demais, 
todos com os mesmos 29%. 

Mas o aumento dos impostos que o PSDB empurrou 
para cima dos mineiros não se resume a esse. O mesmo 
Azeredo, que renunciou ao mandato de deputado federal 
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para tentar escapar de uma pena que pode chegar a 22 
anos de prisão, por causa do mensalão tucano, também 
aumentou o IPVA cobrado dos mineiros, com o apoio dos 
mesmos deputados que hoje criticam o projeto do ICMS. 

Pela lei de 1985, o IPVA cobrado sobre carros de pas-
seio era de 3%; o de jipes, furgões e camionetas, de 2%; e o 
de motos e demais veículos, de 1%. Em 1997, os depu-
tados que sustentavam o governo de Azeredo aprovaram o 
aumento do imposto sobre carros para 4%. Inclusive dos 
utilitários, que normalmente são usados em atividades 
produtivas ou comerciais. E o das motos, para 1,5%. 

A sanha arrecadadora do PSDB em Minas não parou 
por aí. Ao assumir o governo em 2003, o hoje senador Aé-
cio Neves aprovou novo aumento do IPVA, que passou a 
ser de 2% para as motos. E há mais. O mesmo Aécio tam-
bém foi responsável pela criação da Taxa de Incêndio, co-
brada dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviço. Para isso, contou com os votos dos 
aliados, que hoje são oposição e agora se arvoram pala-
dinos contra o aumento de impostos. Diante dos fatos, tais 
deputados têm alguma moral para criticar o projeto atual? 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 1º 

UM GOVERNO EDUCADOR PARA MUDAR A 
SOCIEDADE 

Valorização profissional, infraestrutura e projeto 
pedagógico: com esse tripé, o Governo Fernando Pimentel 
tem obtido grandes avanços na educação pública em Mi-
nas Gerais. Como professor há 38 anos, eu ainda não havia 
encontrado gestão que tratasse o tema com tamanha sen-
sibilidade, respaldada por um projeto voltado, antes de tu-
do, para a educação a serviço da vida e da justiça. Os bons 
resultados são fruto do trabalho de uma equipe formada 
por educadores de fato, a começar pela secretária Macaé 
Evaristo. Isso significa que, hoje, as políticas públicas es-
taduais de educação estão a cargo de gestores que bebem 
da fonte da sala de aula. 
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O ponto de partida para a transformação da educa-
ção no Estado não poderia ser outro: logo ao assumir, 
Fernando Pimentel se preocupou em viabilizar o acordo 
histórico para o pagamento, durante seu mandato, do sa-
lário profissional nacional dos professores. E foi além, 
estendendo a conquista a todos os aposentados e pensio-
nistas. Tarefa de grande monta, considerando-se que a-
brange um universo de mais de 400 mil servidores. 

O projeto, no entanto, é mais amplo. Conhecendo as 
dificuldades dos municípios, o Executivo criou o Progra-
ma Estadual de Transporte Escolar para Alunos da Zona 
Rural. Já aprovado pela Assembleia Legislativa, ele amplia 
em 30% os recursos destinados pelo Estado às prefeituras 
para um serviço que- é bom que se diga-, em anos ante-
riores, era executado, quase na totalidade, com recursos 
da União. O repasse, de cerca de R$ 60 milhões somente 
em 2015, será feito mediante assinatura de termo de 
adesão, sem a necessidade de convênios, mais burocráti-
cos e demorados. 

A Secretaria de Estado de Educação também reto-
mou o repasse dos recursos para obras de reformas em 
escolas, praticamente abandonadas nos últimos anos. So-
mente em junho, foram liberados cerca de R$ 41 milhões 
para as caixas escolares. 

Em outra ponta, o governador enviou à Assembleia 
projeto de lei com o novo Plano Estadual de Educação, que 
define diretrizes, objetivos, metas e estratégias para os 
próximos dez anos. A proposta é que o Plano Estadual seja 
aprimorado pelo Parlamento, num processo de debate 
com a sociedade. Para tanto, a Assembleia vai realizar en-
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contras regionais e um grande fórum técnico, a fim de 
reunir contribuições de especialistas, profissionais da 
área, pais, estudantes e da sociedade civil. 

São ações fundamentais, entre tantas outras, a se-
rem aliadas a um projeto pedagógico que se propõe a "re-
encantar" a educação, na compreensão de sua estreitare-
lação com a defesa da vida. Afinal, seres vivos são aqueles 
que conseguem manter, de forma flexível e adaptativa, a 
dinâmica de continuar aprendendo. Ressalte-se, ainda, o 
seu papel emancipatório, determinante para a redução 
das desigualdades sociais. Fundamental, portanto, na 
construção de uma sociedade onde caibam todos os mun-
dos. 

Como afirmou o grande mestre Paulo Freire, "se a 
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 5 

EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

Ao longo da história política do País, Minas Gerais 
tem ocupado papel central na consolidação da democra-
cia. Uma das maiores contribuições do Estado para a 
construção da nação brasileira é o exemplo de luta pela 
liberdade. /\inda hoje, o sonho da Inconfidência Mineira se 
faz, a cada dia, mais vivo. Em particular neste crucial mo-
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menta, no qual setores conservadores de nossa socie-
dade, impossibilitados de vencer as eleições no voto -
porque a maioria da população repudia o seu projeto anti-
popular- tentam por veias tortas e antidemocráticas re-
tornarem ao poder. É neste instante que os ideais de inde-
pendência, liberdade e democracia dos inconfidentes se 
fazem ainda mais necessários. 

Em recente visita à Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, o governador Fernando Pimentel fez questão de 
citar a história de lutas dos mineiros, que, segundo ele, 
deve servir de inspiração para ajudar o Brasil a superar o 
momento de crise e lutar pela democracia. Como orador 
oficial da solenidade da Ordem do Mérito Legislativo -
importante homenagem do Parlamento Estadual a perso-
nalidades e entidades que se destacam pelos serviços 
prestados à sociedade -, o governador lembrou a relação 
de harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Ju~ 
diciário instalada no Estado. 

De fato, é a primeira vez na história recente de Minas 
Gerais que o Executivo desenvolve uma relação de diálogo 
e respeito com o Legislativo. Prova maior desse espírito 
republicano é que, desde o início de seu governo, Pimentel 
não enviou à Assembleia sequer uma lei delegada, um dos 
principais instrumentos de Governo utilizado por seus 
antecessores, que suplantava o papel dos deputados, im-
pedindo-os de discutir e modificar as proposições do Exe-
cutivo. 

Contrário a práticas antidemocráticas, o governador 
fez questão de exaltar a importância do Legislativo, en-
quanto poder que "assegura a escuta, promove a parti-

170 



Outubro 2015 

cipação e persegue os resultados desejados". Pimentel 
também citou a relação equilibrada com o Poder Judi-
ciário, que nas palavras do chefe do Executivo "cumpre o 
distanciamento ético dos embates da cidadania para o ple-
no exercício dos princípios superiores da lei e do direito". 

Se no passado Minas Gerais inspirou o Brasil na luta 
pela liberdade, no presente, segue como exemplo da im-
portante sinergia entre os três Poderes para a manuten-
ção e defesa da democracia no País. Esse exemplo deve ser 
ainda mais forte, ao se considerar a atual conjuntura, na 
qual alguns grupos, se utilizando, de forma inescrupulosa, 
do quadro adverso, tentam comprometer a harmonia das 
instituições, colocando em risco a democracia. 

Vale lembrar que a crise chegou ao Brasil em conse-
quência de um cenário internacional e aqueles que dela 
pretendem tirar proveitos subalternos não se sustentarão 
por muito tempo. Esses, como bem lembrou o governador, 
não conseguirão disfarçar aos olhos do povo, e perante a 
história, a falácia de suas palavras. 

Como na Inconfidência Mineira, a história tratará de 
identificar os muitos Tiradentes que continuam a escrever 
os ideais de democracia e liberdade dessa terra, mas tam-
bém evidenciará os muitos Joaquins Silvério dos Reis: pes-
soas que não amam esse país, que querem o poder pelo 
poder c traem as convicções dos inconfidentes. 

Destaco, aqui, trecho do discurso do governador Fer-
nando Pimentel durante entrega da Medalha da Inconfi-
dência, no dia 21 de abril, em Ouro Preto, quando já nos 
chamava a atenção para o ícone Tiradentes e o que ele po-
de nos ensinar: 
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"Tiradentes foi, a seu tempo, protagonista involun-
tário de um espetáculo e não de um processo justo. Foi 
protagonista da busca ardilosa de uma expiação calculada, 
feita mais para encobrir do que para revelar, feita mais 
para distrair a razão do que para iluminá-la, feita, enfim, 
para enganar e não para buscar a verdade. 

Lembremos a Inconfidência: as acusações, quando a 
serviço de estratagemas, morrem. Os acusadores morrem. 
Mas a injustiça contra as vítimas da acusação infundada, 
essa é eterna, incontornável, irreparável e, sobretudo, im-
perdoável. 

Tiradentes, o herói nacional, terminou a vida no ca-
dafalso, mas permanece vivo na memória. Seus acusado-
res pereceram no esquecimento e são nota de pé de página 
no livro da história. 

Isso nos mostra que as armações sorrateiras podem 
se impor durante um período, mas acabam desnudadas 
pelo passar dos anos e se tornam farsas perante a história. 
Ao fim e ao cabo, os difamadores do humilde alferes foram 
condenados pelo mais implacável dos tribunais: o tribunal 
do tempo. E ele, o Tiradentes, agora mártir, absolvido pela 
eternidade." (Trecho do discurso do Governador Fernan-
do Pimentel, em 21 de abril) 

!lrtigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 6 

DESRESPEITO ATÉ NO LUTO 

O desrespeito de manifestantes ligados à direita con-
servadora que, na tarde de ontem, perturbaram o velório 
do ex-senador e ex-presidente do PT, José Eduardo Dutra, 
em Belo Horizonte, foi o principal assunto da reunião 
plenária na Assembleia de Minas, nesta terça-feira. Depu-
tados subiram à tribuna para repudiar a atitude do grupo 
que se postou nas proximidades da cerimônia com car-
tazes afrontosos. Um deles estampava: "Lula, amigo seu 
nem morto". Piores ainda foram os panfletos atirados de 
uma Saveiro, com a frase "petista bom é petista morto". 

O ocorrido indignou até mesmo deputados da oposi-
ção na Assembleia, que conta com o apoio de grupos gol-
pistas. Antônio Jorge, do PPS, foi um dos mais contun-
dentes. Em seu pronunciamento, ele considerou o episó-
dio lamentável e odioso, afirmando que isso envergonha 
toda a sociedade. Solidarizando-se conosco e com a famí-
lia do ex-senador, o parlamentar cobrou a punição exem-
plar dos responsáveis. 

Também o deputado Rogério Correia (PT) cobrou a 
apuração rigorosa e punição. Da mesma forma se posi-
cionou Vanderlei Miranda (PMDB), fazendo a correlação 
do ocorrido com o tumulto na Assembleia na semana 
passada, quando da votação do Projeto de Lei do Executivo 
que tratava do ICMS. Ele se disse preocupado com o fato de 
alguns colegas ainda fazerem a defesa de tais pessoas. 
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Considerei que o grupo por trás de tamanho desres-
peito a um momento de dor, possivelmente, teria parti-
cipado também dos ataques absurdos a vários parla-
mentares na Assembleia. Vale lembrar que, provocado por 
representação feita por nós, o Ministério Público já está 
apurando o ocorrido e os responsáveis estão sendo iden-
tificados. Como afirmou ontem o promotor Eduardo Ne-
pomuceno, o fato pode caracterizar infração penal, por 
perturbação de cerimônia funerária, mas também podem 
ser comprovados outros crimes que envolvam atos con-
trários à democracia. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 7 

INTERLOCUÇÃO COM O PARLAMENTO 

Em mais uma prova de que a base de apoio ao Gover-
no na Assembleia permanece coesa, cerca de 40 deputa-
dos estaduais de diferentes partidos participaram, esta 
manhã, de café da manhã com o governador Fernando Pi-
mentel, no Palácio da Liberdade. O governador agradeceu 
o apoio para a aprovação do Projeto de Lei que estabele-
ceu novas alíquotas do ICMS, ampliou os recursos para o 
Fundo de Erradicação da Miséria c a isenção do imposto 
sobre energia para consumidores de baixa renda. Ele res-
saltou a importância das medidas para que o Estado possa 
f~lzcr frente à grave crise econômica e ao deficit superior a 



Outubro 2015 

R$ 7 bilhões, herança dos governos passados. 
Fernando Pimentel também pediu a colaboração dos 

parlamentares para a rápida aprovação de outros projetos 
importantes para o Executivo. Entre eles, está a proposta 
orçamentária para 2016, já enviada à Assembleia Legis-
lativa. A intenção é de que o Orçamento seja aprovado até 
o final de novembro. 

Em 21 anos como deputado estadual, nunca vi go-
vernador que manifestasse tamanho respeito para com o 
Legislativo. Somente no primeiro semestre de governo, 
ele esteve na Assembleia por seis vezes, além de, em duas 
oportunidades, reunir-se formalmente com os deputados 
para agradecer o apoio recebido. Já nos governos ante-
riores, a relação foi totalmente diversa, estabelecendo-se 

· quase uma ditadura tucana. Em 12 anos, o Estadq foi pra-
ticamente governado por leis delegadas, as quais impe-
dem a discussão e participação dos deputados. Somente 

· Aécio Neves fez 186leis delegadas! 
Sem dúvida, a relação respeitosa e de parceria de Pi- ( 

mentel com o Legislativo é a grande responsável pela 
construção de uma base governista forte e unida. Por isso 
mesmo, diante da perspectiva de prorrogação do prazo 
para a mudança partidária, com a criação da chamada "ja-
nela", nossa expectativa é de que a base de apoio ao gover-
no seja ampliada em cinco ou seis deputados. 

Publicado rw página Durval Angelo no Facebook 
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Dia 8 

A INTOLERÂNCIA É FILHA DA CEGUEIRA 

"Para um discernimento é que vim a este mundo: pa-
ra que os que não veem, vejam, e os que veem tornem-se 
cegos". Profunda sabedoria expressa no Evangelho de João 
(9, 39), na reflexão conhecida como "A cura do cego de nas-
cença". 

Estaríamos vivendo nos dias atuais esse sinal dos 
tempos? Foi o que me questionei ao rememorar as cenas 
grotescas a que assistimos na Assembleia Legislativa, nos 
dias 28,29 e 30 de setembro. 

Votávamos o Projeto de Lei do Executivo que esta-
belecia novas alíquotas do ICMS e, em contrapartida, au-
mentava os recursos para o Fundo de Erradicação da Mi-
séria, bem como ampliava isenções para consumidores de 
baixa renda, hospitais, entidades filantrópicas, igrejas e 
casas de cultos religiosos. O projeto, no entanto, foi detur-
pado pela oposição, com o claro objetivo de desgastar o 
Governo Pimentel. 

Nas galerias, um grupo de manifestantes protagoni-
zava um triste espetáculo de ódio, preconceito e intolerân-
cia. Fomos impedidos de nos pronunciar, agredidos com 
palavras de baixo calão, "mclôs" de mau gosto c até amea-
ças de morte. O parlamentar c pastor Vanderlci Miranda 
foi ofendido, inclusive, em seu múnus religioso. O depu-
tado Iran Barbosa quase foi agredido fisicamente, e de-
putadas foram xingadas de "vadias", "vagabundas" e ter-
mos piores. 
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A claque era "orquestrada" por pessoas devidamen-
te orientadas, e não foi difícil deduzir a quem interessava o 
caos. Os manifestantes, em sua maioria, pertenciam à elite 
dominante deste País. Alguns destoavam. Segundo denún-
cias, eram de Santa Luzia e teriam recebido R$ 30 por dia 
de lideranças ligadas à oposição. Os mais agressivos foram 
retirados, e, identificados, não nos surpreendeu sua rela-
ção com movimentos gol pistas. 

Em duas décadas como parlamentar, não tinha visto 
coisa igual. Presenciamos grandes manifestações na As-
sembleia: milhares de professores, policiais militares e ci-
vis, trabalhadores da construção civil e catadores de pa-
pel, entre tantos outros. Protestaram, cobraram, pressio-
naram, mas nunca ultrapassaram os limites da civilidade. 

O mais cstarrecedor foi constatar que, com discur-
sos radicais, deputados da oposição reforçavam o clima de 
violência e extremismo. Sem contar os ataques pessoais a 
questões familiares, opções religiosas e de gênero, entre 
outros tantos absurdos. E nunca na história de Minas um 
governador foi desrespeitado de forma tão vil. Até parla-
mentares sérios da oposição, constrangidos, condenaram 
tal comportamento. 

O ocorrido na Assembleia reflete o clima neofascista 
que cresce no Brasil e no mundo. Sobretudo, traduz o uso 
da intolerância como arma política para manipular o povo, 
seja contra um governo eleito, seja contra negros, homos-
sexuais, estrangeiros, evangélicos ou religiões de matrizes 
africanas. José Saramago, ao final do livro Ensaio sobre a 
Cegueira, num diálogo da esposa com o médico, alerta, de 
forma alegórica, para este mal da sociedade contempo-
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rânea, que denomina "cegueira branca": "Por que foi que 
cegamos?( ... ) Penso que não cegamos, penso que estamos 
cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 15 

JOSÉ EDUARDO DUTRA: MAIS UMA ESTRELA 
ENCANTADA 

Com grande pesar, acompanhei, no último dia 5, em 
Belo Horizonte, o velório de um dos grandes homens pú-
blicos da história recente de nosso país: José Eduardo Du-
tra. Sua trajetória não deixa dúvidas da importante contri-
buição que deu à nação. Foi dirigente da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), senador pelo Estado de Sergipe, 
presidente da Petrobras e, à frente do Partido dos Traba-
lhadores (PT), coordenou a eleição da primeira presidente 
do Brasil. Não sem motivos, sua morte, após lutar contra o 
câncer, causou tanta comoção. 

No velório, amigos, políticos de diferentes partidos, 
sindicalistas, gestores e autoridades de vários Estados -
dentre as quais, o ex-presidente Lula c o governador de 
Minas, Fernando Pimentel - prestavam suas últimas ho-
menagens. Levávamos também nosso abraço de solida-
riedade aos familiares, dentre os quais estava dona Clóris, 
mãe do ex-senador, a quem cu havia conhecido 15 anos 
antes, também em um momento de luto. Foi em Caputira, 
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na Zona da Mata mineira, no velório do pai do ex-senador, 
José Dutra, ex-prefeito da cidade. A viúva demonstrava, 
então, a mesma força e coragem que agora, na perda do 
filho, admirou a todos. 

Tristeza, resignação, respeito, admiração e agrade-
cimento eram os sentimentos que permeavam aquela 
cerimônia. Já do lado de fora ... que paradoxo! O desres-
peito à dor daquela idosa e de seus parentes chegava às 
raias da insanidade. Manifestantes ligados a movimentos 
golpistas, motivados pelo ódio, espalhavam panfletos e 
empunhavam cartazes como se armas fossem. Armas que, 
sem dúvida, feriram fundo os sentimentos dos que ama-
vam José Eduardo, com frases absurdas como "Lula, amigo 
seu nem morto" ou "Petista bom é petista morto". 

Muito já foi dito sobre aquele episódio, que está sen-
do investigado como crime que configura. E, talvez, a in-
dignação tenha até ofuscado o que precisa, de fato, ser 
exaltado: o brilho daquele homem. Ele pautou sua vida 
pública por um espírito republicano e democrático. Ético e 
leal, foi líder do PT no Senado e contribuiu para a governa-
bilidade do País. Ideológico, ajudou na construção do par-
tido e de um projeto de transformação do Brasil. Era 
absolutamente honesto. Ocupando cargos como a presi-
dência da Petrobras e da BR Distribuidora ou a coorde-
nação de uma campanha presidencial, jamais teve seu 
nome envolvido em denúncias de corrupção. Sobretudo, 
foi um homem comprometido com as causas sociais, 
especialmente em Sergipe, onde desenvolveu sua carreira 
política. 

Por tudo isso, senhores manifestantes, não adianta 
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comemorar, porque esse petista não está morto. Perma-
nece vivo pelo legado que deixou. Está vivo na história do 
País, em nossas lembranças e em nossos corações. Vale 
para ele o que disse Guimarães Rosa: "O mundo é mágico. 
As pessoas não morrem, ficam encantadas." José Eduardo 
Dutra é mais uma das estrelas petistas que se encantaram. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 19 

NOBEL DE LITERATURA VALORIZA O OLHAR 
FEMININO EM NARRATIVAS DE UMA ÉPOCA 

Por diferentes motivos, foi carregada de simbolismo 
a escolha da escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, de 
67 anos, como vencedora do Nobel de Literatura 2015, 
anunciada no último dia 8 de outubro. Pouco conhecida 
em nosso país por não ter livros traduzidos para o por-
tuguês brasileiro, ela figura entre os raros autores de não 
ficção a vencerem a disputa. Mais do que uma questão de 
gênero literário, o prêmio ganha maior importância pelo 
valor histórico e sociológico da obra que homenageia. 

Alexievich obteve reconhecimento por apresentar 
em seus livros um retrato nu e cru de nosso tempo, tendo 
como temática as grandes tragédias. É como se buscasse, 
com seus relatos, escancarar para uma sociedade hipó-
crita o triste resultado de suas escolhas e a forçasse a en-
carar justamente o que, virando o rosto, evita olhar. E ela 
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apresenta muitos olhares e muitas vozes, em uma narra-
tiva polifônica na qual os próprios "personagens", ou en-
trevistados, contam a história. 

Jornalista de formação, a escritora não se limita ao 
factual e ultrapassa o âmbito da informação. Fato é que seu 
livro mais conhecido, V o ices from Chernobyl: The history o f 
a nuclear disaster (Vozes de Chernobil: a história oral de 
um desastre nuclear), publicado em 1997, com relatos de 
testemunhas do maior desastre nuclear da história, levou 
dez anos para ser concluído. Como ela mesma afirmou em 
uma entrevista, seu propósito não é documental, "mas 
esculpir a imagem de uma época", tendo como fio condu-
tor as histórias das vidas das pessoas; a forma como elas 
enxergam os fatos. 

A autora é fiel ao estilo que construiu, como se pode 
ver em outras de suas obras, nenhuma delas produzidas 
com menos de cinco anos. Em Zinky boys: sovietvoices from 
Afghanistan war, ela traz relatos de soldados sovi-éticos 
que participaram da guerra do Afeganistão e em Enchan-
ted with death, fala sobre suicídios e tentantivas ocorridos 
após a queda da União Soviética. 

Através dos muitos olhares que apresenta, Alexie-
vich narra, por vezes, sua própria experiência. Talvez por 
isso, sua obra carregue também o simbolismo da luta pela 
liberdade. Nascida na Ucrânia, ela cresceu em Belarus e 
em pleno isolamento imposto pela "cortina de ferro" so-
viética, ousou fazer uma crítica feroz ao regime comu-
nista. Foi censurada, é claro. Seu primeiro livro War's 
unwomanly face ("i\ guerra não tem uma face feminina", 
em livre tradução) levou anos para ser publicado, o que só 
ocorreu após a Pcrestroika. Já Vozes de Chemobyl ainda 
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hoje é proibido em Belarus, um dos países mais atingidos 
pela tragédia. 

Resultante de centenas de entrevistas com mulheres 
que lutaram na Segunda Guerra Mundial, War's unwo-
manly face simboliza, a meu ver, outro importante signi-
ficado deste Prêmio Nobel de Literatura: a crescente valo-
rização do olhar feminino em todos os aspectos da socie-
dade contemporânea. Ao ter sua obra reconhecida na mais 
alta esfera do circuito literário mundial, Alexievich, sem 
dúvida, contribui para a quebra de um dos tabus contra os 
quais sempre lutou. "Por que as mulheres que suportaram 
este mundo absolutamente masculino não defenderam 
sua história, suas palavras e seus sentimentos?", questio-
nou, certa vez, ao falar sobre o livro. 

Jogando luzes sobre uma "cultura russa" da qual boa 
parte dos intelectuais bielorrussos da atualidade prefere 
se afastar, a vencedora do Prêmio Nobel não é muito sim-
pática aos seus pares conterrâneos. Compreensível: assim 
como sua obra, também seus posicionamentos abrem 
feridas e podem ser considerados quase "um tapa na cara" 
da sociedade. Talvez resida aí o grande simbolismo desse 
prêmio: um sinal de que é chegado o momento de a huma-
nidade enfrentar suas mazelas e seus piores pesadelos. 
Não apenas em um mero mea culpa, mas, sobretudo, como 
aprendizado e início da escrita de uma nova história. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 21 

SOBRE FÁBULAS E MENTIRAS 

Quanto aos protestos da oposição em relação ao lan-
çamento nesta Casa do livro O Quarto Poder, do jornalista 
Paulo Henrique Amorim, gostaria de fazer algumas colo-
cações. Começo, citando uma fábula de Esopo- a do lobo e 
o cordeiro. Certa vez, o lobo e o cordeiro se encontraram 
no mesmo riacho, bebendo água. O lobo, então, disse: 
"Cordeiro, vou comê-lo, porque você está sujando a minha 
água". Trêmulo, o cordeiro respondeu: "Como posso sujar 
sua água, se estou bebendo abaixo de você?" O lobo re-
trucou: "Então, devem ser seus pais, porque estou sentin-
do cheiro de cordeiro nesta água". E o cordeiro respon-
deu: "Eu sou órfão". O lobo insistiu em sua argumentação: 
"Deve ser algum irmão seu ou irmã". Trêmulo, o cordeiro 
disse: "Sou filho único". E o lobo deu seu veredicto final: 
"Com tantas desculpas, você deve ter alguma culpa, e vou 
comê-lo por isso". É exatamente o que vemos aqui. Parece 
uma fábula. 

Esta Casa já lançou um livro do jornalista da Rádio 
Itatiaia Eduardo Costa. Também aqui ocorreu o lançamen-
to do livro de outro jornalista, Marcos Maracanã, com a 
presença do governador à época, Antonio Anastasia. So-
mente na Comissão de Direitos Humanos - criada há, 
aproximadamente, 16 anos- devem ter sido lançados cer-
ca de 40 livros. O frei Leonardo Bofflançou de três a quatro 
obras, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Quero 
deixar bem claro que isso não é novidade. 
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A primeira história da fábula, portanto, não é verí-
dica: o cordeiro está abaixo. Vamos à segunda: a alegação 
de que transferiram a transmissão ao vivo pela TV de 
outra comissão da Assembleia para a audiência pública da 
Comissão de Direitos Humanos em que seria lançado o li-
vro. Ora, basta pesquisar na programação prévia da TV 
Assembleia para confirmar a previsão da transmissão, às 
16 horas, da Comissão de Direitos Humanos. As duas co-
missões se equivaliam e só não haveria a transmissão da 
Comissão de Direitos Humanos, se o Plenário estivesse em 
funcionamento. Então, verificando a programação, a se-
gunda verdade do lobo cai por terra. 

Agora, quando o deputado do PSDB levanta a ques-
tão de não poder filmar e fotografar, vale lembrar que essa 
norma foi escrita no Procedimento Operacional Padrão -

/ POP- do governo anterior. Aliás, muitas vezes, este de-
putado foi impedido exatamente pelo POP do senhor Aé-
cio Neves e de seu secretário Maurício Campos. Então, a 
terceira verdade do lobo também cai por terra. 

Vou parar por aqui, pois estão dizendo que o PT está 
na gestão desses organismos [chefia dos setores de Comu-
nicação da Assembleia]. Como, se 80% dos cargos de con-
fiança da Assembleia, ou até mais, foram mantidos como 
estavam nas administrações anteriores'? !w mesmo tem-
po, falam de controle da imprensa neste Governo. Calma 
lá. Na gestão anterior não saía uma página sequer de maté-
ria contrária ao governo. Tudo era fechado e amarrado. 
Além de ser uma f~1bula, tentar inverter essa situação é um 
atentado à inteligência dos cidadãos. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia 22 

A MENTIRA EM TEMPOS SOMBRIOS 

Contei uma fábula de Esopo ontem, na tentativa de 
desmistificar determinadas fábulas ditas nesta Casa. 
Agora, com o mesmo intuito, trago uma nota do governo 
de Minas Gerais em resposta a acusações de que 
informações de governos anteriores teriam sido retiradas 
do si te do Executivo: "Não procede a informação de que o 
atual governo de Minas Gerais tenha apagado informações 
e registros de administrações anteriores. O novo site da 
Agência Minas Gerais, portal de notícias do governo 
mineiro, foi lançado na manhã de hoje, 21/10/2015, com 
visual renovado em informações:' 

É bom deixar claro que o site antigo reportava às 
secretarias e quem consultar as páginas de cada pasta 
verá todas as matérias preservadas. Então, se alguém 
quiser saber sobre a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, encontrará informações a res-
peito do presidente ad hoc desta reunião, com toda acerte-
za. Mas o novo si te não será como o anterior, que reprodu-
zia matérias das secretarias. 

Todas as informações referentes às gestões anterio-
res podem ser encontradas no si te da Secretaria de Estado 
de Governo e nos das demais secretarias. Além disso, todo 
e qualquer cidadão que queira acessar as informações pú-
blicas pode utilizar a Lei de Acesso à Informação, sancio-
nada pela presidente Dilma Rousseff. 

Escrevi hoje um artigo para o jornal O Tempo inti-

185 



Tempos Sombrios - Escritos Políticos 2015 

tulado "Tempos sombrios", no qual digo que um setor da 
oposição usa os mesmos métodos do nazifascismo, da 
mentira, da enganação ou- quem sabe?- do seu ministro 
de propaganda, que repetiu uma mentira cem vezes até 
que se tornasse verdade. Acho que é isso que existe aqui. 
Foi uma fábula o que o deputado do PSDB contou. São os 
mesmos métodos do nazifascismo, de repetir uma men-
tira até que ela se torne verdade. 

Quanto ao pedido do colega Celinho [do Sinttrocel] e 
do deputado que me antecedeu, de audiência com o gover-
nador Fernando Pimentel para tratar da BR-381, farei o 
encaminhamento para os deputados que atuam no âmbito 
dessa rodovia - na realidade, quase todos os 77 parla-
mentares. 

Voltando ao assunto, qualquer pessoa que me ouve 
agora pode acessar o si te das secretarias. Já o si te da nova 
agência de notícias de Minas só trará informação nova, 
produzida para alimentar permanentemente a imprensa. 

Como diz João, mas João Evangelista, no capítulo 8, 
versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos li-
bertará". Hoje, temos um governador que tem compro-
misso com a verdade. Fernando Pimentel não quer uma 
Minas da fantasia. Ninguém mora na Minas da propagan-
da. Moramos na Minas real. Então, é esse compromisso 
que tem de ficar claro e evidente para todos. Não fábulas. 
Não mentiras, repetidas à exaustão, como se tivessem se 
tornado verdade. Leiam o meu artigo de hoje que V. Exas 
vão entender que a mentira t~lz parte dos tempos som-
brios. 

Pronunciamento feito no Plenário da J\/,MG 
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Dia 26 

SEMEADORES DE ÓDIO: REVISITANDO OS 
TEMPOS SOMBRIOS 

A história do nazismo alemão tem sido um tema pre-
sente em minhas reflexões atuais. Debruço-me sobre os 
chamados "tempos sombrios" que atingiram a humani-
dade no século passado, com um olhar atento e curioso, na 
busca de um paradigma para a compreensão da era de 
extremismo e ódio que parece ter se abatido sobre o mun-
do atual, inclusive o Brasil e Minas. Com o perdão da licen-
ça poética, concluo que o "tempo sombrio" se chama hoje ... 

Em minhas pesquisas, tenho tentado entender como 
um partido obscuro, comandado por um líder obtuso, con-
seguiu, com o uso de força e violência, ascender ao poder 
de Estado, em janeiro de 1933 e em poucos meses, impor 
uma cruel ditadura, sem precedentes na história da hu-
manidade. Como uma ideologia fundamentada na supe-
rioridade racial e no ódio ao diferente, especialmente aos 
comunistas, social-democratas e judeus, foi capaz de arre-
batar uma sociedade culta, com organização democrática 
e avançada no mundo europeu nos debates filosóficos e 
científicos? A meu ver, a derrota e a humilhação sofridas 
na Primeira Grande Guerra (1914-1919) e a crise de 1929 
não são razões suficientes para explicar todo este fenô-
meno. 

Uma obra lida recentemente deu-me algumas das 
respostas que procurava. Crer e Destruir (Editora Zahar), 
do historiador especialista em estudos de guerra e na-
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zismo Christian Ingrao, mostrou-me o papel fundamen-tal 
protagonizado por intelectuais para a hegemonia do 
pensamento nazista na Alemanha de então. O autor des-
creve as teorias e histórias de vida de 80 intelectuais que 
fundamentaram a ideologia de Hitler: "Todos esses ha-
viam exercido com sucesso funções executivas na esfera 
da ação e de postos reputados por exigir grandes talentos 
intelectuais ou saberes acadêmicos específicos. Todos, na 
verdade, representavam uma adequação quase perfeita 
ao modelo do intelectual de ação", conta. 

Ingrao destaca a origem de classe média alta destes 
intelectuais e o fato de terem vivido a infância no período 
da Primeira Grande Guerra. Na idade adulta, atuaram na 
consolidação da ideologia nazista nas universidades ale-
mãs e nas organizações estudantis. Com trajetórias acadê-
micas não raro brilhantes, eles desenvolveram em disser-
tações de mestrado e teses de doutorado e pós-doutorado 
temas caros ao nazismo, como superioridade racial aria-
na/nórdica, expansão para o Oeste com a colonização ale-
mã, uma Alemanha livre de judeus, resgate da unidade ale-
mã com a recuperação dos territórios perdidos na guerra. 

Tais "pensadores" desenvolveram projetos e planos 
em conformidade com a visão defendida por Adolf Hitler, 
de uma nova Alemanha. Teoria que "evoluiu com a política 
nazista, até integrar seus desígnios genocidas e a matança 
planificada de cerca de 21.266.000 indivíduos famintos, 
esgotados pelo trabalho, fuzilados e, no curso daqueles 
que pertenciam às comunidades judaicas, asfixiados com 
gás nos quatro campos de extermínio." Tudo isso com um 
controle severo e a cumplicidade dos órgãos de imprensa 
e de instituições da sociedade. 
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Impossível não fazer um paralelo com a realidade 
atual. O que o mundo nos apresenta hoje, senão a mesma 
banalização da violência, travestida no terrorismo, na 
"Pax Americana" (hegemonia dos Estados Unidos), na re-
jeição e no preconceito para com os refugiados das guer-
ras e da fome? Não produz hoje a Europa, com seus guetos 
de refugiados, uma nova modalidade de apátridas, ree-
ditando uma situação já vivenciada pelos judeus e ciganos 
nos tempos Hitler? Sem contar as tragédias que se repe-
tem sob uma insensibilidade chocante. Quantos milhões 
de pessoas ainda morrerão em guerras civis sangrentas, 
atentados terroristas e explosões de hospitais por exér-
citos norte-americanos? 

Enquanto muitos povos ao redor do mundo clamam 
por paz, liberdade e democracia, no Brasil, paradoxalmen-
te, movimentos de rua defendem a volta dos militares ao 
poder. Com bandeiras contra o comunismo e as democra-
cias latinas, pregam abertamente o golpe contra uma pre-
sidenta eleita pelo voto popular. Travestidos de patriotas, ( 
com discurso nacionalista, reacionário e conservador, \ 
suscitam o ódio, em um debate que demoniza o diferente e 
dissemina teses homofóbicas e racistas, contra as políticas 
de cotas nas universidades, os povos indígenas (a PEC 215 
avança no Congresso), os pobres, nordestinos e estran-
geiros refugiados. Ao passo que o antipetismo irracional e 
a crítico coloca um novo modelo de genocídio na ordem do 
dia: "Petista bom é petista morto", dizia um panfleto lan-
çado no velório do ex-presidente do PT, José Eduardo 
Dutra, em Belo Horizonte. 

Como não notar nesses movimentos os traços do fas-
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cismo e totalitarismo dos "tempos sombrios"? Os inte-
lectuais de Hitler, desde a década de 1920 - e de forma 
mais aguda na frente oriental da guerra- identificaram co-
mo inimigos a serem exterminados os judeus e comunis-
tas, mas também pessoas com deficiência, doentes men-
tais e homossexuais. Também os atuais pseudointelec-
tuais brasileiros de direita são alimentados por esse ódio 
visceral e movidos por ele, voltam suas "armas" contra um 
governo legítimo, eleito para quatro anos, conforme esta-
belece a democracia presidencialista no Brasil. E o chama-
do lulismo, ou petismo, ou tudo que cheire a esquerda, de-
ve ser morto. 

Bonecos infláveis, panelas e passeatas despolitiza-
das personificam a ideologia desses movimentos, que lan-
çam mão de instrumentos sórdidos, a exemplo de ofensas 
à honra, desrespeito e intimidações, como se fossem as 
forças da SS de outrora. Esquecem-se, porém, de uma 
diferença fundamental: Adolf Hitler, no parlamentarismo 
alemão de 1932, venceu duas eleições legislativas, com 
40% e 33% dos votos. Aos semeadores do ódio no Brasil, 
faltam votos. Não os têm agora e não terão em 2018. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 28 

HABITAÇÃO POPULAR COMO DIREITO 

Aprovado esta tarde, em primeiro turno, pelo Ple-
nário da Assembleia, o Projeto de Lei 2.720/2015 de au-
toria do governador Fernando Pimentel que cria o auxílio 
habitacional temporário e o auxílio emergencial para re-
moção de ocupações irregulares. Trata-se de importante 
medida que vai viabilizar a solução pelo governo do pro-
blema das ocupações no Estado, sobretudo, as grandes 
ocupações urbanas que já têm ordem judicial de reinte-
gração de posse, como é o caso da Izidora, em Belo Hori-
zonte, com cerca de 30 mil moradores. 

Após ser transformado em lei, o projeto vai permitir 
que o Estado pague um auxílio temporário para custeio de 
aluguel a famílias removidas que já têm previsão de indu- í 
são em programas habitacionais, como o Minha Casa Min-
ha Vida, mas não têm para onde ir até que os imóveis sejam 
disponibilizados. 

Hoje, por falta de uma legislação neste sentido, o go-
verno do Estado está impedido de pagar estes auxílios, 
que já existem em vários municípios, como na capital mi-
neira. Tal situação tem dificultado as negociações para de-
socupações no fórum criado pelo Governo Pimentel para 
este fim: a Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Perma-
nente com Ocupações Urbanas e Rurais. 

O projeto altera a Lei nº 19.091/2010, que dispõe so-
bre o Fundo Estadual de Habitação (FEH). Ele foi aprovado 
na forma do Substitutivo Nº 2 da Comissão de Fiscalização 
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Financeira e Orçamentária, com 46 votos favoráveis e um 
contrário, do deputado Lafayete Andrada (PSD B). 

A matéria segue, agora, para novo parecer da Comis-
são de Fiscalização Financeira e Orçamentária, antes de 
ser votada em segundo turno. Nossa expectativa é de que 
seja aprovada com o apoio inclusive da oposição. Trata-se 
de uma questão de humanidade. Mais uma vez, o Governo 
Pimentel dá mostras de sua preocupação com o social, 
deixando para trás, de vez, em Minas, as cenas de desocu-
pações com violência policial, tratores derrubando bar-
racos diante do desespero de famílias pobres, jogadas nas 
ruas, abandonadas à própria sorte. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 3 

O VETO À TAXA DO NIÓBIO 

Mantido esta tarde pelo Plenário da Assembleia, 
com 50 votos favoráveis e cinco contrários, o veto do go-
vernador Fernando Pimentel à emenda que visava aumen-
tar a taxa cobrada pelo Estado para a exploração do mine-
ral nióbio, feita em Minas pela empresa CBMM. O Legisla-
tivo concordou com o argumento do Executivo de que o 
aumento da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscaliza-
ção das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Apro-
veitamento de Recursos Minerários (TFRM) seria muito 
elevado, o que o tornaria inconstitucional. Em pronuncia-
mento na tribuna, expliquei que o governador se com-
prometeu a estudar outro projeto de reajuste da taxa, den-
tro do parâmetro da constitucionalidade. 

A emenda, de autoria do deputado Iran Barbosa 
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(PMDB), previa o reajuste da TFRM de 1 Ufemg (Unidade 
Fiscal do Estado de Minas Gerais) por tonelada de nióbio 
para 5 Ufemgs por quilo. Há que se observar a existência 
de um princípio legal com base no qual aumentos muito 
elevados de taxas têm sido derrubados na Justiça, por se-
rem considerados extorsivos. 

Atualmente, a TRFM gera uma arrecadação anual de 
R$ 260 milhões para os cofres do Estado. Também segun-
do parecer aprovado pela Comissão Especial que analisou 
o veto - a qual presidi - o aumento da taxa seria inconsti-
tucional. Entre os motivos apresentados, está a avaliação 
de que taxação é diferente de impostos, que são cobrados 
sobre o faturamento das empresas. Por sua vez, a taxa em 
questão destina-se ao ressarcimento ao Estado dos custos 
operacionais com a difícil fiscalização desses minerais . 
Não se pode, portanto, fazer uma correlação da taxa com o 
faturamento da empresa, no caso, a CBMM. 

Desta vez, votamos junto com a oposição, que já ha-
via apontado a inconstitucionalidade de aumento de tal 
monta. Ser governo implica nisso: responsabilidade, coe-
rência e humildade para reconhecer erros, sem fazer de-
magogia. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 4 

CARTAS DAS MINAS: UM MANIFESTO CONTRA A 
INJUSTIÇA 

Aproximava-se o final do Século XVIII, quando, às 
vésperas da Inconfidência Mineira, começaram a circular 
na antiga Vila Rica, capital das Minas Gerais, manuscritos 
anônimos denominados Cartas Chilenas. Em versos no es-
tilo arcadista em voga, as 13 cartas constituíam poemas 
satíricos. Traziam críticas sagazes ao então governador da 
capitania, Luís da Cunha Menezes, facilmente identificável 
na figura do personagem Fanfarrão Minésio, alvo dos 
ataques do autor fictício, Citrilo. Somente no Século XX, 
após muitas pesquisas, atribuiu-se a autoria das cartas ao 
poeta português e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga e 
há teorias de que o destinatário, Doroteu, seria, na ver-
dade, o também poeta e companheiro de ideais Cláudio 
Manoel. 

"E por que estamos falando disso?" Deve estar se 
perguntando o leitor. Explicamos. Ao relatar, de forma líri-
ca e irônica, a corrupção, o desrespeito às leis e o despotis-
mo do governante, Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor de 
Vila Rica, traçou um panorama político da época do Brasil 
Colônia. E não é que os desmandos, vícios e ilegalidades 
políticas denunciados aproximam-se em muito aos de 
hoje no Brasil? Foi o que pensei quando recebi um tele-
fonema de Suzana Neves, antiga amiga de Juiz de Fora, que 
desabafou sua indignação com a injustiça das acusações 
contra o ex-secretário da presidência da República, Gil-
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berto Carvalho, e o ex-presidente Lula. 
Partilhamos da mesma revolta e não poderia ser di-

ferente, pois conhecemos Gilberto há mais de 30 anos, 
desde que juntos atuamos nas Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs) e pastorais sociais da Igreja Católica. Temos, 
portanto, conhecimento de causa para atestar que se trata 
de pessoa íntegra, honesta e ética, que sempre trabalhou 
para que se implantasse no país um projeto de justiça so-
cial. Por outro lado, temos a compreensão de que ao levan-
tarem suspeitas contra ele sem qualquer prova, buscam, 
sobretudo, atingir Lula. 

Não é preciso ser nenhum analista político renoma-
do para constatar o medo por parte da direita conserva-
dora de que uma candidatura de Lula inviabilize seus pla-
nos de voltar a "reinar" em 2018. Na mesma linha de racio-
cínio, não deixa de ser simbólico o fato de o filho do ex-
presidente, Luis Cláudio, ter sido intimado para depor, 
pela Polícia Federal, às 23 horas do dia aniversário do pai, 
data que mobilizou militantes e simpatizantes em todo o 
País, com grande repercussão nas redes sociais. 

Assim como narrou Citrilo nas Cartas Chilenas, no 
final dos anos 1700, também no Brasil de hoje convive-
mos com o flagrante desrespeito ao processo legal, com 
réus previamente condenados, sem provas, julgamento ou 
direito à defesa. Com a diferença de que se os degredados 
de Vila Rica eram os miseráveis, escravos ou insurgentes, 
agora, os culpados de antemão são o P1: suas lideranças e 
todo um projeto de transformação do País. 

Pois bem. Também nós redigiremos nossas "cartas 
satíricas" para denunciar a ilegalidade e o uso de dois pe-
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sos e duas medidas por instituições como a Polícia Fede-
ral, o Ministério Público e o Judiciário, cuja essência reside 
justamente na imparcialidade. É nesta lógica que questio-
namos: o que foi feito do processo contra o ex-senador tu-
cano Eduardo Azeredo, criador do esquema do "mensa-
lão"? Por que foi arquivado o inquérito contra o senador 
do PSDB Antonio Anastasia, acusado por delatores da La-
va Jato? 

E se a ordem é investigar os filhos, perguntamos: no 
que deu a denúncia de que o filho do ex-presidente tucano 
FHC, Pedro Henrique Cardoso, teria superfaturado a cons-
trução do estande brasileiro na Feira de Hannover, em 
2000, com gastos superiores a U$24 milhões? Também é 
curioso que não desperte suspeitas da mídia que a filha de 
José Serra, Verônica Allende Serra, em cinco anos, tenha 
ganhado milhões e se tornado um fenômeno do mundo 
dos negócios, conforme nos lembrou artigo de Pedro Ma-
ciel, publicado no si te Brasil24 7. 

Tomemos nossas "penas", em nome da liberdade, 
"ainda que tardia" e para que se faça justiça, de fato. Muitos 
já estão a escrever suas "cartas", a exemplo do amigo Leo-
nardo Boff, que em artigo sobre as calúnias contra Giberto 
Carvalho, afirmou: "Nem tudo vale nesse mundo. E Jesus 
morreu também para mostrar que nem tudo vale. Não vale 
a mentira, não vale a calúnia, não vale a má intenção que 
fabrica ilações sem fundamento". 

Aos companheiros Gilberto Carvalho e Lula nossa 
solidariedade c compromisso de resistência, para que o 
Brasil não retroceda aos desmandos da colônia retratados 
com maestria nas Cartas Chilenas, das quais reproduzi-
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mos um pequeno trecho: 

( ... ) 
Dirás tu, Doroteu, que o nosso chefe 
Não quer que os inocentes se maltratem; 
Que o fero comandante é quem abusa 
Dos poderes que tem. Prezado amigo, 
Quem ama a sã verdade busca os meios 
De a poder descobrir, e o nosso chefe 
Despreza os meios de poder achá-la. 
Qu'é deles, os processos, que nos mostram 
A certeza dos crimes? Quais dos presos 
Os libelos das culpas contestaram? 
Quais foram os juízes, que inquiriram 
Por parte da defesa e quais patronos 
Disseram, de direito, sobre os fatos? 
( ... ) 
Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 5 

O FIM DO OBSCURANTISMO 

O controle sobre as diversas formas de manifestação 
intelectual é quase tão antigo quanto o próprio pensa-
mento e se fez presente em grandes civilizações, como a 
grega clássica e o Império Romano. Mas, a exemplo do que 
mostram obras como Minorias Silenciadas, de Maria Luiza 
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Tucci Carneiro, da Edusp, a prática se disseminou no Sécu-
lo XX, quando foi institucionalizada por governos totalitá-
rios. 

No Brasil, não foi diferente, e esse tipo de atitude só 
deixou de ser política institucional com a derrocada da di-
tadura militar. Em Minas, porém, foi como se a redemo-
cratização tivesse deixado de existir a partir de janeiro de 
2003. Com a ascensão de Aécio Neves (PSDB) ao governo 
naquele ano, o Estado se viu novamente mergulhado nas 
trevas da censura. Mas, dessa vez, o silêncio foi imposto 
pelo poder econômico. 

Ao lançar seu livro O Quarto Poder- Uma Outra His-
tória na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa, o jornalista Paulo Henrique Amorim lançou 
luz também sobre as entranhas da grande mídia do País, 
antes, durante e após a ditadura. E mostrou que o que 
considera um "ambiente de obscurantismo" criado pelo 
PSDB em Minas ocorre também na imprensa nacional, 
comandada há décadas por seletas famílias. 

Como alvo principal cita o jornalista Roberto Ma-
rinho e a Rede Globo, a quem acusa de manipular notícias, 
debates e discursos políticos ao longo de cinco décadas. 
Mas as críticas também se dirigem aos demais integrantes 
do chamado "PIG" (Partido da Imprensa Golpista), ex-
pressão popularizada pelo próprio Amo rim. "Partido" que 
mais uma vez escancara suas garras na campanha que 
desencadeou para tentar tirar do poder uma presidente 
eleita democraticamente. 

No caso de Minas, Paulo Henrique Amorim, entre 
agradecimentos pela aproximação que fiz com Leonardo 
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Boff, lembrou que parte do Legislativo não se curvou ao 
censor. E comparou a postura da oposição ao então gover-
nador Aécio Neves a seu livro. "É uma tentativa de contri-
buir com a liberdade de imprensa. Tentativa que nesta As-
sembleia acompanhei pelo Bloco Minas sem Censura, uma 
maneira que Minas encontrou de associar sua luta a uma 
luta nacional mais ampla pela liberdade de expressão", de-
clarou. 

Para ele, apesar de passado quase um ano da saída 
do PSDB do governo mineiro, ainda há "resquícios do obs-
curantismo" criado por Aécio na imprensa. "Espero que 
este governo (Pimentel) consiga acabar", salientou. Em re-
lação à mídia nacional, porém, a esperança reside no aces-
so à comunicação mais plural, que permite um debate de 
ide ias e argumentos em vez do discurso de ódio propalado 
diariamente. 

Essa mudança já começa a fazer efeito no destino 
dos recursos publicitários e oficiais, que deixam de irrigar 
contas deficitárias de veículos, como fizeram ao longo dos 
anos. Lamento apenas ainda não ter sido suficiente a pon-
to de alterar a postura da grande mídia, que parece pre-
ferir o obscurantismo. Até quando? 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 9 

AUTOMATISMO NO JUDICIÁRIO 

Sobre os PLs 2.252/15, do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG); e 2.353/15, do procurador-geral de 
Justiça do Estado, que fixam os subsídios dos membros do 
Poder Judiciário e do Ministério Público (MP), é impor-
tante esclarecer que uma emenda à Constituição Federal 
já estabelece o reajuste automático dos subsídios. No caso 
de desembargadores, por exemplo, amplicam-se 90,5% 
da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. Também vale lembrar que 25 Estados brasileiros já 
têm lei similar à que está em tramitação na Assembleia, 
sendo Minas um dos dois únicos que não possuem. 

Cabe ressaltar que, no início do ano, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) já havia tomado uma decisão acerca 
do automatismo do reajuste dos subsídios. Portanto, não 
procedem denúncias de que aprovamos reajuste de salá-
rios. Os subsídios já estão sendo pagos, desde janeiro, em 
todos os estados. 

É bom que fique claro que não estamos criando na-
da. Estamos regulamentando o que já está na Constituição, 
o que o CNJ decidiu e o que já é praticado; ou seja, o que 
juízes, desembargadores, promotores e procuradores já 
recebem. Portanto, não estamos criando novas despesas e 
aqueles que assim tentam fazer parecer agem de má fé ou 
por pura demagogia. 

l'ublicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 10 

A GESTÃO AMBIENTAL E A TRAGÉDIA DE BENTO 
RODRIGUES 

Consternados, assistimos em Minas, nos últimos di-
as, a uma das maiores tragédias ambientais ocorridas no 
País, com o rompimento da barragem do Fundão, da mine-
radora Samarco. A avalanche de lama devastou o distrito 
de Bento Rodrigues, em Mariana, fez dezenas de mortos e 
centenas de desabrigados e seguiu, deixando um rastro de 
destruição em várias outras cidades, poluindo rios e com-
prometendo o abastecimento de água. Lamentável! Mais 
triste ainda é pensar que não terminou. 

Vale ressaltar que a barragem rompida e as de San-
tarém e Germano- que ainda resistem- recebiam rejeitas 
de todas as minas existentes desde Mariana até Catas 
Altas, e não somente da Samarco, mas de todo o complexo 
da Vale. São barragens de proporções monumentais, entre 
as maiores do mundo da mineração, que vinham traba-
lhando no limite já há alguns anos, assim como outras exis-
tentes no Estado. A de Santarém, por exemplo, existe há 
cerca de 30 anos e, para muitos, nem deveria estar mais 
em operação. 

Acrescente-se que tais barragens são interligadas, o 
que nos leva a inferir que se Fundão chegou ao colapso, 
também Santarém e Germano poderiam romper. Sem con-
tar outras existentes no Estado, na mesma situação de sa-
turação, que podem vir a provocar novas tragédias. É uma 
ameaça permanente, que deve nos f~tzcr pensar c agir na 
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direção da responsabilização e da prevenção. 
Há que se considerar também que a Samarco é uma 

joint venture, cujas ações pertencem a duas gigantes da 
mineração: Vale e BHP, empresa australiana considerada a 
maior do mundo no setor. Justamente por se tratarem de 
duas mineradoras de ponta, possuidoras do mais avan-
çado know how, é que se torna inadmissível creditar tal ca-
tástrofe a uma fatalidade. Não. Como afirmou o Ministério 
Público, ela é resultado de falhas e negligências e, portan-
to, poderia ter sido evitada. 

Fica evidente a responsabilidade da Samarco, que na 
busca desenfreada do lucro, ampliou a produção em 9,5 
milhões de toneladas, em 2014, ainda que estudo enco-
mendado pelo Ministério Público estadual tenha apon-
tado, em 2013, o risco de rompimento das barragens. Com 
toda a certeza, as causas reais da catástrofe serão apura-
das com rigor, como garantiu o governador Fernando Pi-
mentel e cobrou a presidente Dilma. 

Mas além da responsabilidade da empresa, o episó-
dio revela a total ineficiência do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente (Sisema) adotado nos governos passados, o que 
já havia sido apontado pelo atual governo do Estado, ao 
assumir. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente havia se 
tornado praticamente uma pasta de licenciamentos, sen-
do a política ambiental subordinada ao processo de regu-
larização ambiental. Sem contar os vários inquéritos e 
processos judiciais de corrupção e irregularidades no se-
tor, inclusive com prisões de membros do alto escalão. 

Foi para reverter esse quadro que o governador en-
viou à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei para rees-
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truturar o Sisema. Ao contrário do que disseminam, com 
demagogia e até má fé, algumas entidades ambien-
talistas, a proposição não visa flexibilizar os licenciamen-
tos, mas, sim, torná-los mais eficientes. O objetivo é 
modernizar a gestão ambiental, estabelecendo ritos, res-
ponsabilidades e procedimentos, de modo que se garanta 
a preservação do meio ambiente, sem, contudo, travar o 
desenvolvimento do Estado em meio a uma crise econô-
mica profunda, herdada das más gestões passadas. No que 
tange às mineradoras, nossa proposta é apresentar 
emenda ao Projeto, com um capítulo específico sobre bar-
ragens, tornando mais rigorosas nos processos de licen-
ciamento as exigências ambientais, de segurança e res-
ponsabilidade social e ampliando a fiscalização. 

Ressalte-se que alguns dos que criticam o projeto 
não protestaram nos governos anteriores, quando todas 
as mudanças na legislação ambiental eram feitas por meio 
de Leis Delegadas, que só vinham a público após publi-
cação no Diário Oficial. Agora, pela primeira vez, a socie-
dade participa da discussão e pode propor mudanças du-
rante a tramitação do Projeto de Lei na Assembleia. Tam-
bém não é verdadeira a tese de que haveria o esvazia-
mento do Conselho de Política Ambiental (Capam). Pelo 
contrário, ele seria fortalecido, com a recriação das Câma-
ras Técnicas, extintas por lei delegada no governo passa-
do, e manteria o poder de decisão sobre licenciamentos 
ambientais. 

O momento é trágico e o socorro e assistência às viti-
mas, prioridade. A tragédia, no entanto, pode servir pelo 
menos como lição para que sejam corrigidos erros c vícios 
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graves, que tantos danos já causaram. O Governo Fer-
nando Pimentel está no caminho certo, ao buscar tornar a 
gestão ambiental mais transparente e efetiva, com ganhos 
para a sociedade, o meio ambiente e o setor produtivo. 
Acertou também ao suspender a Licença de Operação da 
Samarco, sendo a primeira vez que tal medida é adotada 
em relação à mineradora que mais arrecada no Estado. 
Isso demonstra que este governo tem compromisso com a 
população, a defesa da vida e o meio ambiente, postura 
que sempre cobrei nas gestões passadas, como presidente 
da Comissão de Direitos Humanos. 

Mas precisamos também de outras ações. Uma delas 
seria implantar em Minas um programa "Barragem Zero", 
pois bem sabemos que já é possível extrair o minério a 
seco, de forma a proteger os mananciais. O processo é caro 
e implica a adoção de novas tecnologias, é verdade. 
Nenhum investimento, porém, é alto demais, quando está 
em jogo a sobrevivência humana, principalmente para ( 
quem já lucrou e ainda lucra tanto com nosso Estado. 
Quem sabe essa não seja a próxima medida ... 

Artigo publicado no síte Pautando Minas 
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Dia 12 

AS LIÇÕES DE MARIANA 

O governo do Estado embargou, nesta semana, a li-
cença de operação em Mariana da Samarco, que fica impe-
dida de processar minério de ferro nas minas de Germano 
e Santarém, que ainda permaneceram após o rompimento 
da barragem do Fundão. A empresa somente poderá reto-
mar as atividades após a apuração e os reparos dos danos 
ocasionados pela tragédia, que devastou o subdistrito de 
Bento Rodrigues, deixou possivelmente dezenas de mor-
tos e centenas de desabrigados, além de contaminar ma-
nanciais. Essa foi uma das medidas emergenciais anun-
ciadas pelo Executivo - além das operações de socorro e 
assistência às vítimas-, e não está descartada a revogação 
definitiva do licenciamento. São ações importantes, mas 
que devem ser acompanhadas de outras, de caráter per-
manente. 

Há que se considerar que a catástrofe não foi uma fa-
talidade, mas consequência de falhas e negligência. Afinal, 
a Samarco é uma joint venture, cujas ações pertencem a 
duas gigantes da mineração, Vale e BHP, detentoras do 
mais avançado know-how, capaz de prever e evitar colapso 
de tal monta. Ademais, as três barragens trabalhavam no 
limite, e um estudo do Ministério Público já havia alertado, 
em 2013, para o risco de rompimento. Ainda assim, no ano 
seguinte, a empresa ampliou a produção. 

Entre as possíveis causas da tragédia está o descum-
primento das condicionantes do licenciamento. Ele foi a-
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provado em 2013, durante o governo Anastasia, com voto 
contrário somente do MP, segundo informações da 
instituição. Ou seja, o episódio evidencia também a inefi-
ciência do Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) 
adotado nos governos passados. Como apontou o atual 
governo ao assumir, a Secretaria de Meio Ambiente havia 
se tornado praticamente uma pasta de licenciamentos, 
com a política ambiental subordinada ao processo de 
regularização. Por isso, o governador Fernando Pimentel 
enviou à Assembleia um projeto de lei para a reestrutura-
ção do Sisema. 

Ao contrário do que disseminam alguns, a proposi-
ção não visa flexibilizar os licenciamentos, mas torná-los 
mais rigorosos, além de modernizar e dar mais trans-
parência à gestão, estabelecendo ritos, responsabilidades 
e procedimentos. No que tange às mineradoras, nossa 
proposta é apresentar emenda ao projeto com um ca-
pítulo específico sobre as barragens, ampliando a fiscali-
zação, as exigências e as punições. Ressalte-se que muitos 
que criticam o projeto não protestaram antes, quando as 
mudanças na legislação ambiental eram feitas arbitraria-
mente, por meio de leis delegadas. Agora, pela primeira 
vez, a sociedade participa da discussão e pode propor mu-
danças durante a tramitação da matéria. 

Mas outras medidas são necessárias. Uma delas 
seria um programa de extinção das barragens de rejeitas, 
pois já existe tecnologia para a extração do minério a seco. 
Também se espera uma apuração rigorosa, com a prisão 
dos responsáveis, independentemente do poderio econô-
mico ou político. Que essa catástrofe possa servir, pelo me-
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nos, para deixar algumas lições, a fim de que tragédias 
anunciadas como essa não mais se repitam. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 16 

O ENEM NOTA 10 

Os últimos dias foram, sem dúvida, angustiantes. 
Aqui, a tragédia de Mariana. Acolá, os sangrentos atenta-
dos terroristas em Paris. São episódios que merecem toda 
a repercussão, é claro, mas me questiono se, em meio a 

~ tantas notícias ruins, não estaríamos deixando passar de 
liso outras tantas positivas, que poderiam nos trazer al-
gum alento. Pensei nisso, quando se confirmou a infor-
mação de que, mais rápido do que se imaginava, a água 
voltaria correr nas torneiras de Governador Valadares, 
graças a uma tecnologia brasileira e ao empenho da prefei-
tura, do SAAE municipal e dos governos estadual e federal. 
Enfim, uma boa notícia, mas que, infelizmente, não mere-
ceu as manchetes. 

Acorreu-me um artigo do jornalista Sidney Rezende 
- demitido da GloboNews na semana passada -, no qual 
criticava a tendência do jornalismo brasileiro a somente 
enfatizar as notícias negativas, sobretudo no que se refere 
às ações de governo. "O Governo acumula trapalhadas c 
elas precisam ser noticiadas na dimensão precisa. Da mes-
ma forma que os acertos também devem ser publicados. E 
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não são. Eles são escondidos", afirmou. 
Recentemente, o colega e sociólogo Luis Carlos da 

Silva chamou minha atenção para o fato de que o Enem 
2015 havia sido muito positivo, transcorrendo sem mui-
tos dos problemas de edições anteriores, mas isso não 
mereceu grande menção na mídia. Verdade. Preferiram 
voltar os holofotes para uma polêmica secundária sobre o 
tema da redação- muito salutar, a meu ver-, confirmando 
o que Sidney Rezende classificou como uma "má vontade 
dos colegas", ou uma "obsessão em ver no Governo o de-
mônio, a materialização do mal". Pois bem. Se eles não di-
zem, nós o fazemos. 

Desde 2009, quando adquiriu caráter de exame clas-
sificatório para vagas em instituições de ensino superior, 
agregando, depois, a condição de porta de acesso a progra-
mas de inclusão nas universidades, o Enem registrou 
grande evolução. Sem entrar no mérito da discussão sobre 
um suposto caráter excludente deste modelo de avaliação, 
podemos afirmar que os dados do Exame 2015 são extre-
mamente exitosos. Não somente as ocorrências negativas 
caíram significativamente, mas o exame ganhou em quali-
dade e amplitude, impressionando até mesmo os mais 
pessimistas. 

Em termos relativos, pode-se afirmar que configura 
o maior concurso público do mundo. Em números abso-
lutos, só perde para o vestibular da China. E a prova de que 
obteve a aprovaçã'o da sociedade foi o índice de desistên-
cia em 2015; o menor, desde 2009. Enquanto no ano pas-
sado, os faltosos somaram 2,5 milhões, este ano, foram 1,9 
milhão. A redução é resultado das medidas adotadas pelo 
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Ministério da Educação para restringir a inscrição indis-
criminada de participantes e revela que os candidatos têm 
reconhecido as oportunidades que o Enem oferece. 

Outra característica importante foi aumento do 
caráter inclusivo do exame. Ele pode ser verificado pelos 
números dos atendimentos especiais. Somente lactantes, 
foram 9.598, às quais foi permitido amamentar os filhos 
durante as provas. Em alguns locais, diga-se de passagem, 
o número de mulheres foi destaque, como na Bahia, onde 
representaram 60% dos candidatos. Também puderam 
fazer as provas pessoas hospitalizadas, deficientes audi-
tivos (só no Ceará foram 340 tradutores de Libras), pes-
soas especiais (foram 450 autistas), judeus e adventistas 
que guardam o sábado, dentre outros. Sem contar o cresci-
mento em 172% do número de candidatos transexuais e 
travestis que puderam ter na inscrição seus nomes sociais. 

Acrescente-se, ainda, a diversidade etária dos candi-
datos. Se há sete anos o E nem mobilizava praticamente so-
mente estudantes do Ensino Médio, passou a ser prestado 
por muitas pessoas com mais idade, que buscam mais um 
curso superior ou só agora têm a chance de disputar uma 
vaga em universidades públicas. 

A segurança do concurso também merece menção, 
com uma gestão integrada que envolveu as Polícias Fe-
deral, Civil e Militar, setores das Forças Armadas, policia-
mento de trânsito, servidores civis e contratados. Foi uma 
herança positiva da Copa do Mundo de 2014, que impediu 
a prática de sabotagens programadas, como na fraude das 
provas na gráfica da Folha de São Paulo, em uma edição 
passada. Dos 5,6 milhões que fizeram as provas, somente 
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740 candidatos foram eliminados por uso de equipamen-
tos inadequados, ou seja, 0,000014%, apenas para citar 
uma estatística negativa que, apesar de diminuta, ganhou 
destaque nos balanços críticos. 

Mas o ponto alto foi a qualidade das questões em 
todas as disciplinas. Superando os tempos da "decoreba", 
elas valorizaram a reflexão, o senso crítico e o conheci-
mento, como admitiram mesmo os mais ferrenhos críti-
cos. Dois pontos garantiram uma polêmica superficial na 
imprensa e nas redes sociais: o tema da redação - "avio-
lência contra as mulheres na sociedade brasileira" - e a 
citação de Simone de Beauvoir na premissa de uma ques-
tão. Bizarrices críticas a tais referências femininas ganha-
ram destaque, evidenciando o quanto nossa sociedade 
ainda é machista. 

Poucos parecem ter se dado conta, no entanto, de 
que em um só dia, na mesma hora, 5,6 milhões pessoas no 
Brasil pararam para refletir sobre a condição feminina na 
sociedade contemporânea. Discussão que se estendeu pa-
ra muitos outros milhões, à medida que o tema da redação 
e a citação destacada ganharam as ruas. Mais um ponto 
paraoEnem. 

Por tudo isso, o E nem 2015 não somente foi um mar-
co, como teve diferentes marcas: a marca feminina e femi-
nista; a marca inclusiva e acolhedora; a marca do pensa-
mento crítico e reflexivo. Foi, em muitos sentidos, um 
E nem nota 10, ainda que os cínicos de plantão se recusem 
a reconhecer. 

Artigo publicado 110 sitc Pautando Minas 
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Dia 19 

A DOR DE LÁ E AS DORES DE CÁ 

Há um ditado popular segundo o qual, às vezes, 
"criamos cobra para nos picar". Foi a imagem que me veio à 
lembrança ao refletir sobre o sangrento atentado terro-
rista em Paris, assumido pelo grupo jihadista sunita Esta-
do Islâmico (EI), que provocou mais de 130 mortes e cho-
cou o mundo inteiro. Explico por quê. 

Há tempos, o medo do terrorismo passou a fazer par-
te do cotidiano dos europeus, e o ocorrido em Paris só fez 
ampliar o sentimento de insegurança. Sobretudo porque, 
nos últimos anos, a França, com um forte serviço de inteli-
gência, intensificou a repressão ao terrorismo, controlan-
do fronteiras, inibindo imigrações e até adotando leis de 
exceção. Mas os ataques evidenciaram que de pouco adi-
antou todo o aparato. Chegamos, assim, à "cobra". 

Cerca de três mil documentos do si te Wikileaks mos-
tram que, por volta de 2011, o EI passou a ser financiado e 
armado pelos Estados Unidos, com o apoio de v{trios paí-
ses europeus. O grupo era visto como alternativa para o 
enfrentamento do governo de Bashar al-Assad na Síria e 
de grupos xiitas como a Al Qaeda, que já havia sido finan-
ciada pelos norte-americanos para combater o comunis-
mo e depois promoveu os atentados de 11 de Setembro e 
outros mais. Essas situações revelam ser inútil e nociva a 
política de intervenções dos EUA e da Europa no Oriente 
Médio. 
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A comoção causada pelos atentados em Paris é per-
feitamente justificável. Cabe lembrar, no entanto, que, dias 
antes, o mesmo El, num único atentado no Líbano, deixara 
43 mortos e mais de 200 feridos; e, em 31 de outubro, a 
ação do grupo levara à queda de um avião russo no Egito, 
ocasionando 224 mortes. Nos dois casos, a repercussão foi 
infinitamente menor. Parodiando Chico Buarque, certas 
dores não saem no jornal; e nem nas redes. Ninguém tro-
cou seu avatar para dizer "somos todos Líbano" ou "somos 
todos Rússia". 

Lembremo-nos ainda do terrorismo promovido pe-
lo Estado de Israel em Gaza, com o apoio norte-americano, 
e das intervenções dos EUA em países como a Síria, o 
Iraque e a Líbia. Ainda que os governos desses locais não 
sejam modelos de democracia, os atentados à vida têm a 
mesma dimensão em todo lugar. 

Da mesma forma, voltemos os olhares para a nossa 
dor pelo "ecocídio" em Mariana. Com mortes, destruição e 
um desastre ambiental sem precedentes, também essa 
tragédia foi fruto de um "terrorismo", ainda que mais sutil: 
o da busca desenfreada pelo lucro, no qual a vida parece 
não ter qualquer valor. Ainda assim, não causou tamanha 
consternação internacional, nem mesmo nacional. 

Precisamos ter o mesmo olhar para todas as dores, 
inclusive a dos mais de 4,5 milhões de refugiados sírios 
que vagueiam pelo mundo. Que os atentados não sirvam 
de justificativa para a repressão, o preconceito e a xeno-
fobia, pois o terrorismo tem causa não religiosa, mas pura-
mente política. Como afirmou o Papa Francisco, "usar o 
nome de Deus para justificar a violência e o ódio é uma 
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blasfêmia". Que a dor por Paris e por Mariana nos faça mais 
solidários com as muitas dores de todos os povos. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 23 

GENTE EM TEMPOS SOMBRIOS 

"Quando as teorias conhecidas se tornam incapazes 
de dar conta dos horrores da realidade, é preciso imaginar 
novas formas de pensar." A frase do filósofo Eduardo Jar-
dim define o legado de uma das mais importantes pensa-
doras da atualidade: Hannah Arendt. Com seu olhar sagaz, 
ela lançou luzes sobre questões difíceis de sua época, co-
mo o totalitarismo- com o nazismo e o stalinismo -,o nii-
lismo, crises de valores morais e a banalização do mal, as 
quais marcaram o que a autora denominou "tempos som-
brios". O termo foi emprestado do poema de Bertolt Brecht 
"Aos que virão depois de nós", o qual, em sua primeira es-
trofe, dizia: Eu vivo em tempos sombrios./ Uma linguagem 
sem malícia é sinal de estupidez,/ Uma testa sem rugas é 
sinal de indiferença./ Aquele que ainda ri é porque ainda 
não recebeu a terrível notícia." 

Em janeiro de 1968, Arendt escreveu um de seus 
mais instigantes livros: Homens em tempos sombrios. Nele, 
trata das temáticas que a mobilizaram por toda a vida, mas 
propondo uma nova forma de pensar, mediada pela con-
vicção em valores capazes de renovar a esperança na 
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humanidade e na dignidade. A obra reúne ensaios bio-
gráficos sobre personalidades que viveram nos contur-
bados Séculos XIX e XX: Rosa de Luxemburgo, Papa João 
XXIII, Karl Jaspers, Isak Dinesen, Hermann Broch, Walter 
Benjamin, Bertolt Brecht, Randall Jarrell e Martin Hei-
degger. Pessoas que, com ética e brilho, superaram os li-
mites de tão difícil período, iluminando caminhos e resga-
tando o humano perdido nos "tempos sombrios". 

Como a autora aponta no prefácio da obra, os "tem-
pos sombrios" a que se refere não eram característica es-
pecífica de sua época, mas constitutivos da própria histó-
ria da humanidade, marcada pelas mais diversas atroci-
dades: "'tempos sombrios' no sentido mais amplo que 
aqui proponho, não são em si idênticos às monstruosi-
dades desses séculos, que de fato constituem uma horrível 
novidade. Os tempos sombrios, pelo contrário, não só não 
são novos, como não constituem uma raridade na história, 
embora talvez fossem desconhecidos na história ameri-
cana, que por outro lado tem sua bela parcela, passada e 
presente, de crimes e catástrofes". 

Reafirmando sua esperança, a filósofa define os per-
fis apresentados na obra como pequenas luzes em épocas 
de sofrimento e perplexidade: "que mesmo no tempo mais 
sombrio temos o direito de esperar alguma iluminação, e 
que tal iluminação pode bem provir, menos das teorias e 
conceitos, e mais da luz incerta, bruxuleante e frequente-
mente fraca que alguns homens e mulheres, nas suas vidas 
e obras, farão brilhar em quase todas as circunstâncias e 
irradiarão, pelo tempo que lhes foi dado na Terra - essa 
convicção constitui o pano de fundo implícito contra o 
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qual se delinearam esses perfis. Olhos tão habituados às 
sombras, como os nossos, dificilmente conseguirão dizer 
se sua luz era a luz de uma vela ou a de um sol resplan-
decente. Mas tal avaliação objetiva me parece uma ques-
tão de importância secundária que pode ser seguramente 
legada à posteridade". 

Ao revisitar a mencionada obra de Arendt, refleti so-
bre quais seriam as réstias de luz dos "tempos sombrios" 
atuais, marcados por ódio, violência, preconceito, xeno-
fobia, guerras religiosas, atentados terroristas e destrui-
ção ambiental. Concluí que, felizmente, não são poucas 
nossas "chamas bruxuleantes". Em minha formação pes-
soal, três pontos de luz se destacaram, particularmente: 
Luiz Inácio Lula da Silva, Leonardo Boff e o cardeal Jorge 
Mario Bergoglio- o Papa Francisco. Convivi pessoalmente 
com os dois primeiros, amigos e companheiros de jornada 
e o terceiro esteve sempre presente em minha militância 
nas pastorais da Igreja Católica. Os três têm em comum o 
desafio assumido de delinear uma nova perspectiva para o 
Brasil e o mundo, propondo-nos uma nova forma de pen-
sar e agir, assim como fez Hannah Arendt. 

Lula - o migrante nordestino que poderia ter mor-
rido de fome no sertão, ou vítima de uma bala perdida em 
favelas de Santos e São Bernardo do Campo, ou no aci-
dente de trabalho que lhe fez perder o dedo - mudou seu 
destino e o de milhões de pessoas. Defendeu a superação 
do sindicalismo getulista, atrelado ao Estado e propôs um 
sindicalismo combativo, não somente de luta por ques-
tões corporativas, mas por bandeiras democráticas de 
liberdade c direitos humanos. Fundou o partido que pro-
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moveu a maior inclusão social da história do País, levando 
40 milhões de brasileiros a ascenderem à classe média e 
inaugurando um protagonismo dos mais pobres e excluí-
dos na vida política brasileira. Um homem que, nos tem-
pos sombrios da ditadura, apontou caminhos de uma mili-
tância sindical e política comprometida com a vida e a jus-
tiça social. 

Já o amigo de longa caminhada Leonardo Boff desa-
fiou uma Igreja conservadora, apresentando um novo pa-
radigma para a teologia na América Latina e no mundo. 
Com seus mais de 90 livros, resgatou a Teologia da Liber-
tação, defendendo o engajamento social da Igreja e seu 
compromisso, não com o poder, mas com os pobres e a 
defesa da vida. E foi além: trouxe para o debate teológico o 
imperativo da preservação ambiental e da necessidade de 
que a humanidade salve Gaia, a mãe Terra, enquanto con-
dição para sua própria sobrevivência. 

Por último, destaco o cardeal Jorge Mario Bergoglio, 
um grande feixe de luz à frente de uma Igreja com quase 
dois bilhões de seguidores no mundo. Assim como Leo-
nardo Boff, resgatando o ideal de São Francisco de Assis, 
ele acena para a volta à Igreja comprometida com o Cristo 
dos pobres, resgatando a vertente da Teologia da Liber-
tação e enfatizando uma visão ecológica no mundo. O pri-
meiro papa latino-americano da história é coerente com 
sua trajetória de vida. Padre jesuíta, sagrado bispo na Ar-
gentina, preferiu permanecer no apartamento onde mora-
va a se mudar para o palácio episcopal. Fiel às causas so-
ciais, foi solidário e parceiro das mães da Praça de Maio e, 
por sua resistência na defesa dos mais excluídos e das 
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causas dos direitos humanos, recebeu o Nobel da Paz. 
Como sucessor de Pedro, o Papa Francisco levou pa-

ra Roma a "sandália do pescador" e, por isso, tem sofrido 
ataques da direita conservadora. A última carta de teólo-
gos do mundo inteiro traz implícita a ameaça de impeach-
ment, em mais um sinal dos nossos tempos. Querem neu-
tralizar suas ideias de uma Igreja que caminha ao lado dos 
pobres e na defesa da organização das lutas das classes po-
pulares e dos movimentos sociais. Mas não vão conseguir, 
pois sua luz já chegou aos corações de milhões e milhões 
de pessoas, não somente católicas, mas das mais variadas 
denominações religiosas, bem como das que afirmam não 
ter religião. 

Os testemunhos dessas três personalidades com-
prometidas com a mudança comprovam a tese de Hannah 
Arendt, de que mesmo olhares habituados às sombras são 
capazes de enxergar a mais tênue luz. Acima de tudo, elas 
demonstram com suas ações que mesmo nesses tempos 
sombrios é possível e necessário acreditar na dignidade 
humana. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 25 

APROVAÇÃO DO SISEMA 

Aprovado, esta tarde, em turno único, pela Assem-
bleia Legislativa o Projeto de Lei 2.946/2015, do gover-
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nado r Fernando Pimentel, que reestrutura o Sistema Esta-
dual de Meio Ambiente (Sisema). Ele foi aprovado na for-
ma do Substitutivo nº 3, que aprimorou a matéria original. 
O texto modificado acolheu mais de 90% das sugestões da 
sociedade, de movimentos ambientais e sociais. Da forma 
como foi aprovado, o projeto garante a agilidade, com 
transparência e ao mesmo tempo, o rigor na fiscalização 
por parte do governo do Estado, especialmente no que 
tange a barragens de mineradoras. 

Acredito que o projeto atendeu às reivindicações da ' 
sociedade. Tanto é que tivemos somente nove votos con-
trários e 59 a favor, uma das votações mais expressivas dos 
últimos tempos na Assembleia, graças ao diálogo feito pe-
lo Legislativo com os movimentos sociais. Bem diferente 
do que fazia o governo anterior, que legislava sobre o setor 
por meio de leis delegadas, sem ouvir a Assembleia e a 
sociedade. Sem contar que nas gestões anteriores, houve 
cinco acidentes com barragens no Estado e nada foi feito, 
não sendo sequer cassada uma Licença de Operação. 

O novo texto incorporou dez emendas com dispositi-
vos para aprimorar o processo de licenciamento ambi-
ental. Um deles trata de garantias de proteção para comu-
nidades que vivem no entorno de grandes empreendi-
mentos, tais como barragens. Para o licenciamento de 
atividades que possam colocar em risco vidas humanas ou 
o meio ambiente, serão exigidos planos de ação de emer-
gência, de contingência e de comunicação de risco. O plano 
deverá contemplar sistema de alerta sonoro ou outro 
instrumento para comunicar a comunidade do entorno de 
eventuais acidentes. A matéria também estabelece que a 
implementação dos planos de emergência deve ocorrer 
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em consonância com as diretrizes do Centro de Controle 
de Operações da Defesa Civil. 

Outro dispositivo incluído determina que o Poder 
Executivo fomente tecnologias alternativas à implantação 
de barragens de rejeitas, para a preservação do meio am-
biente e a redução dos impactos ambientais da mineração. 

De acordo com o projeto, o Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental (Copam) será responsável por licencia-
mentos de atividades ou empreendimentos de grande 
porte e médio potencial poluidor; de médio porte e grande 
potencial poluidor; de grande porte e grande potencial 
poluidor; e nos casos em que houver supressão da vege-
tação em estágio de regeneração médio e avançado, nas 
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. A 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad) poderá decidir sobre o licencia-
mento ambiental nos casos que não sejam de competência 
doCopam. 

Publicado na página Durval Angelo no Facebook 

Dia 26 

A IMPRENSA E O DIREITO DE RESPOSTA 

Em meio a tragédias ambientais, ataques terroristas, 
retração na economia brasileira e dificuldades de caixa do 
governo, uma questão importante tem sido relegada a se-
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gundo plano em nossa esfera pública: a do direito deres-
posta na imprensa. A lei sancionada no último dia 12 pela 
presidente Dilma Rousseff gerou reações, é verdade, mas o 
debate em torno do assunto ainda me parece incipiente 
diante da relevância do tema. 

Na última segunda-feira, 23, o juiz Sérgio Moro -
aquele da operação Lava Jato- comentou, em entrevista, 
que a Lei do Direito de Resposta aprovada pelo Congresso 
teria ficado vaga e poderia ser usada como direito de cen-
sura. Moro, que é questionado por suposto vazamento de 
informações da Lava Jato, também defendeu a publicidade 
dos processos judiciais, afirmando que é prevista na Cons-
tituição. Parece ter se esquecido de que a mesma Consti-
tuição estabelece que todo réu é somente suspeito, até 
condenação em última instância, tendo direito a apresen-
tar sua defesa. 

Tudo indica que a lei ainda requer ajustes, e a pró-
pria presidente já admitiu que poderá fazê-los. Mas há que 
se considerar sua pertinência e necessidade. Se a Cons-
tituição de 1988 previu o direito de resposta em seu artigo 
Sº, este ainda dependia de regulamentação. Ademais, com 
a derrubada da Lei de Imprensa pelo STF, em 2009, criou-
se uma espécie de "terra sem lei", um vazio jurídico que 
dificultou ainda mais a defesa de quem se sentisse ofen-
clido. 

O autor do projeto que deu origem à lei, senador Ro-
berto Requião (PMDB-PR), disse acreditar que, a partir de 
sua vigência, a imprensa terá mais cautela na divulgação 
de denüncias. Tomara, pois, sem generalizar, é dé amplo 
conhecimento que alguns veículos têm sido colocados a 
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serviço de interesses políticos, econômicos e pessoais, es-
palhando calúnias, destruindo reputações e arrasando vi-
das. 

Cabe aqui recordar o escândalo da Escola Base, em 
São Paulo, case clássico no ensino do jornalismo. Em 1994, 
proprietários da escola foram acusados de abuso sexual 
de crianças, e vários veículos divulgaram a notícia em rede 
nacional, sem a devida apuração. Os empresários foram 
perseguidos, execrados pela opinião pública, e a escola, 
depredada. Algum tempo depois, constatou-se que eram 
inocentes. 

Os críticos afirmam que a lei fere a liberdade de im-
prensa. Será? O próprio código de ética do jornalismo traz 
como imperativo que a "outra parte" seja ouvida. Não se 
trata, portanto, de censura. A garantia de que, em caso de 
denúncia, o acusado tenha espaço para se defender está 
relacionada ao princípio do contraditório. Por outro lado, 
liberdade de imprensa não significa ausência de respon-
sabilização. Além disso, qualquer poder ilimitado corre o 
risco de ser ditatorial. 

Vale também refletir se tal liberdade existe, de fato, 
no Brasil, onde a maior parte dos veículos - como qual-
quer empresa - é regida pelo lucro. O jornalista Cláudio 
Abramo disse certa vez: "Em 40 anos de jornalismo nunca 
vi liberdade de imprensa. Ela só é possível para os donos 
de jornal". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 30 

APAC: UMA ESPERANÇA EM TEMPOS SOMBRIOS 

Há 15 dias, recebi em meu gabinete gestores das 
áreas prisionais e de direitos humanos do governo da Ba-
hia, além de representantes da Assembleia Legislativa da-
quele Estado. Procuraram-nos para conhecer o método da 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
(APAC) e durante o período em que estiveram em Minas 
Gerais para acompanhar o funcionamento das APACs, visi-
taram também a unidade de Itaúna. 

O interesse do Parlamento e dos gestores baianos 
não era algo incomum. Felizmente, temos recebido cada 
vez mais comissões interessadas no tema. Há três sema-
nas, por exemplo, acompanhei uma delegação de depu-
tados de países da União Europeia em uma visita à APAC 
de Santa Luzia. Em setembro, apresentei o método em 
Rondônia, em eventos na Procuradoria de Justiça e na 
Assembleia Legislativa, juntamente com o diretor da Fra-
ternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 
(Fbac), Valdeci Ferreira. Meses antes, havia recebido na 
Assembleia a vice-governadora do Ceará, Maria lzolda 
Cela de Arruda Coelho e o secretário de Segurança, Delci 
Teixeira, que também vieram conhecer nossa experiência 
para implementarem o Método APAC em seu Estado. 

São somente alguns exemplos, pois a lista é longa. 
Mas o leitor pode estar se interrogando: o que é APAC? Por 
que se fala tanto nisso? Por que vem gente de longe e até do 
exterior para conhecer? A grosso modo, pode-se dizer que 

225 



Tempos Sombrios- Escritos Políticos 2015 

a APAC é um local para que sentenciados cumpram pena 
de prisão, ou seja, uma cadeia. Mas, na realidade, é muito 
mais do que isso. A APAC é a expressão de um método 
prisional revolucionário, que tem como filosofia a convic-
ção de que ninguém é irrecuperável. A proposta possui 
entre seus princípios a humanização do cumprimento da 
pena, a participação ativa da comunidade e de familiares 
dos internos, a recuperação do criminoso e a reinserção na 
sociedade. A diferença em relação ao modelo tradicional é 
tão gritante que os próprios internos administram o pre-
sídio, não havendo policiais nem agentes penitenciários. 

Os excelentes resultados alcançados - com índice 
de reincidência inferior a 10%, quando no modelo tradi-
cional é de 85%, fizeram com que o método fosse reconhe-
cido. Instituições como o Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais e o Conselho Nacional de Justiça, igrejas cristãs, enti-
dades da sociedade civil e até a Organização das Nações 
Unidas (ONU) apontaram-no como o mais eficaz na ação 
de humanização do cárcere, em contraposição às prisões 
superlotadas e violadoras de direitos fundamentais. Hoje, 
existem 35 unidades da Associação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados em Minas, dez em outros estados e 
cerca de outras 60 em implantação, além da APAC estar 
presente também em outros países. 

É gratificante constatar o quanto o modelo APAC se 
disseminou, desde que o conheci, em 1997. Naquela épo-
ca, eu era vice-presidente da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Sistema Carcerário de Minas, que apu-
rava a situação do sistema prisional do Estado. Visitamos 
32 estabelecimentos penais, em 15 cidades, ouvimos 50 
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depoimentos de autoridades e representantes de comu-
nidades, bem como mais de 500 internos dos presídios. E 
por onde passamos, encontramos a mais profunda escuri-
dão, daquelas de noite sem lua, no meio do mato. 

Constatamos, in loco, mazelas como a superlota-
ção, torturas, o desrespeito aos direitos humanos dos pre-
sos e de suas famílias, a corrupção que permeava o sis-
tema- com a "indústria do preso" como modelo oficial- e o 
desânimo de muitos que trabalhavam nas cadeias e peni-
tenciárias. Alguns anos depois, à política de construção de 
cadeiões, nos quais os presos são depositados com a finali-
dade única de segregação e castigo, seria acrescentada 
uma novidade: as PPPs (Parcerias Público-Privadas), co-
mo a de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, nas quais o preso se tornaria, de fato, uma 
mercadoria. 

Mas em nossas andanças por cadeias e penitenciá-
rias do Estado, vimos também feixes de luz, emanados de 
experiências marcadas por cidadania, espírito fraternal e 
boa vontade de policiais e agentes, familiares, comunida-
des, pastorais carcerárias, Judiciário, Ministério Público e 
outras instituições e organizações. Dentre elas, a que mais 
nos alentou foi aAPAC. 

Na contramão de tudo que havíamos presenciado 
até então, na unidade de Itaúna (MG), que visitamos em 
1997, não havia polícia, agentes penitenciários, armas, 
solitárias ou qualquer outro tipo de castigo. Poucos fun-
cionários, motivados pelos ensinamentos de fraternidade 
e solidariedade legados por Jesus Cristo- "Estive nu e me 
vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me" 
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(Mt 25,36) -, dedicavam seus esforços, na esperança de 
recuperaçã9 dos internos. E todos os presos trabalhavam, 
sendo que muitos deles tinham responsabilidades na ges-
tão da cadeia, integrando um conselho participativo que 
tomava as decisões. 

Havia também todo um projeto voltado ao resgate 
da autoestima dos recuperandos, inclusive por meio de 
aquisição de valores e princípios da fé cristã, que liberta de 
todas as prisões. Os resultados naAPAC de ltaúna, visitada 
por nós, eram os mais surpreendentes, quase como uma 
utopia a se concretizar: 92% de recuperação dos internos, 
ou 8% de reincidência, contra 85% de reincidência do sis-
tema tradicional. 

No relatório final da CPI, apontamos a experiência 
de Itaúna como a única realmente relevante no Estado. 
Priorizamos, defendemos e divulgamos as APACs, insis-
tindo para que o governo de então adotasse o método. 
Uma lei por mim relatada foi aprovada em 2004, possi-
bilitando a mudança na Lei de Execução Penal para que 
fossem firmados pelo Estado convênios com as APACs. 
Também o Judiciário Mineiro abraçou a ideia e criou o 
Programa Novos Rumos na Execução Penal. 

Atualmente, a disseminação do modelo APAC é 
para nós não somente um alento, mas a esperança de que é 
possível fazer diferente. Mais do que isso, configura uma 
espécie de resistência, em um mundo onde o modelo pri-
sional ainda é o retrato fiel dos tempos sombrios de nossa 
sociedade contemporânea, neoliberal, autoritária e exclu-
dente. Sociedade na qual a prisão é, antes de tudo, um 
sistema de controle, retenção e contenção das desigualda-
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des e injustiças sociais. 
Apostar na humanização do cárcere é um dos ca-

minhos para a superação dos tempos sombrios e a APAC 
configura uma luz no fim do túnel, um farol, uma estrela-
guia que pode indicar a rota para o resgate do ser humano. 

Publicado no Si te Pautando Minas 
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Dia 3 

NÃO PODEMOS DORMIR A NOITE SANTA 

Iniciado no último sábado (28), o período do ad-
vento, que abre o calendário litúrgico da Igreja Católica, 
sempre foi, para mim, tempo de alegria e expectativa. É 
quando nos preparamos para o Natal, a vinda de Jesus, 
com toda a simbologia que esta data carrega. Na etimo-
logia latina, o termo adventum, significa vinda ou chegada. 
Tem também sentido de fundação, criação e, arrisco-me a 
extrapolar, inauguração de um novo tempo; um tempo de 
luz. É o que nos mostra uma leitura de Isaías incluída na 
liturgia do advento: "O povo que andava nas trevas viu 
uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma 
terra sombria como a da morte" (Is. 9,1). 

O advento, no entanto, é vazio de sentido, se não o 
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trazemos para o nosso concreto. Vivemos no mundo con-
temporâneo- talvez até mais que nos tempos da vinda de 
Jesus- a disputa ontológica entre trevas e luz. Ela faz com 
que nossa sociedade padeça, com males como intolerân-
cia, exclusão, xenofobia, homofobia, fundamentalismo 
religioso, radicalismo ideológico, crises políticas, econô-
micas e tantos outros. O Brasil, é claro, se insere nesse 
contexto. 

"E onde está a luz?", perguntam-se alguns. "Em to-
do lugar", eu diria. Na resistência do povo; nas alternativas 
criativas; nas lideranças corajosas que contestam o siste-
ma vigente e propõem novas lógicas e até nas convulsões 
sociais, que jogam por terra conceitos e estruturas falidos 
para inaugurarem novos tempos. 

Em nosso País, em meio às trevas de uma grave cri-
se política, afloram denúncias de corrupção. O momento é 
de dificuldade, mas traz à luz o que sempre foi deixado nas 
sombras: revela o mal para que possa ser combatido. Pen-
semos. Nunca houve no Brasil tanta autonomia da Polícia 
Federal, do Ministério Público e do Judiciário para investi-
gar e punir crimes. É um cenário que, apesar de triste, nos 
traz a esperança de que possamos ter uma nova política, 
realmente a serviço da vida; que supere os processos de 
exclusão e reinaugure novos tempos. Assim como o povo 
que esperava a vinda do Messias, também é grande nossa 
expectativa para o anúncio de uma era de paz, tranquili-
dade e tolerância, na qual a luz nos mostre o caminho c os 
conflitos possam ser dissipados. 

Dom Pedro Casaldáliga, que enfrentou o latifúndio 
e a Igreja conservadora e com seu testemunho em São 
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Félix do Araguaia, nos mostrou a luz, em um poema de 
Natal, afirma: "Um menino que vem das profundezas do 
Mistério./ Para que saibamos acolher a toda criatura./ Pa-
ra que saibamos que todos pertencemos/ à grande família 
amada de Deus./ É Natal. É tempo novo.( ... ) Não podemos 
dormir a Noite Santa./ Devemos acordar para acolher os 
pobres da Terra,/ os pequenos do reino. 

Acordemos, então. E lembremos que a estrela-guia 
levou os sábios do Oriente à gruta de Belém e não para o 
palácio de Herodes. E após conhecerem o Deus Menino, 
eles não voltaram pelo mesmo caminho. Mudaram, por-
que o advento é tempo de conversão e de redescobrir o 
sentido da vida e, por que não dizer, o próprio sentido da 
política. 

Artigo publicano no jornal O Tempo 
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