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Esperança ao alto 
Angelo Oswaldo* 

Durval Ângelo é homem de fé, 
religado no credo e ligado na 
política. O pequeno ícone da 
Aparecida sempre o acompa-
nha na aguerrida caminhada 
pública. Por isso, seu hori-
zonte é feito de esperança. 
Como praticar a fraternidade 
sem a crença no Pai? Como a-
creditar na transcendência 
sem o enfrentamento das vi-
lezas da matéria? Assim, a es-
perança vem iluminar o tem-
po e sustentar a trajetória, ao 
afastar as sombras e anunciar 
a vitória da fé. O cristianismo 
é a religião da esperança na · 
vida que nasce e renascerá. A 
poiít~ca, a tradução da espe-
rança em felicidade compar-
tilhada no bem comum. Neste 
diário que registra mais ~m 
ano de resistência e determi-
nação, Durval Ângelo ensina 
como. não desesperar da es- · 
perança. A promessa se cum-
priránocoraçãodos que cre-

... em, tanto quanto nas mãos 
;~J·· dásquefazem. ··· · ·.·• • 
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Esperança 
Mário Quintana 

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano 
Vive uma louca chamada Esperança 
E ela pensa que quando todas as sirenas 
Todas as buzinas 
Todos os reco-recos tocarem 
Atira-se 
E 
- ó delicioso vôo! 
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, 
Outra vez criança ... 
E em torno dela indagará o povo: 
-Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? 
E ela lhes dirá 
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: 
-O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA ... 



Aos que nas noites escuras 
Ainda sonham ... 

Fazem de seus sonhos 
Palavras e carne. 

Mesmo com tanto revés 
Ainda amam ... 

Süo pesadelos para seus algozes, 
Süo chamas na escuridüo 

Para os caminhantes da jornada. 
Süo os bem-aventurados da esperança ... 
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Apresentação 

Spinoza, na epígrafe que abre a introdução deste 
livro, fala-nos da permanência da esperança apesar de sua 
inerente instabilidade. 

Assim podemos entender o título desta nova obra, 
que sucede ao recente Tempos de Resistência (2016) e a 
Tempos Sombrios (2015), coletâneas de colaborações na 
imprensa, além da produção legislativa do Deputado 
Durval Ângelo. 

Estes novos escritos políticos, síntese de diversos 
momentos, apontam para a busca de novos caminhos, 
configurando um firme compromisso com a retomada das 
transformações positivas da realidade em prol do futuro 
do país e do estado. 

Juntando-nos aos mesmos esforços de superação 
de qualquer desesperança, afirmamos a crença num país e 
num planeta melhores como resultado de uma corajosa 
defesa dos direitos de nossos cidadãos. 

Adalclever Lopes 
Presidente daAssembleia Legislativa de Minas Gerais 



Prefácio 

Diário de resistência 
Fernando Pimentel* 

Modesto, o deputado estadual Durval Ângelo adota 
como subtítulo deste livro uma definição que está aquém 
de sua utilidade: "Prestação de contas do mandato eleti-
vo". Já nos primeiros capítulos, o leitor perceberá que está 
diante de algo maior do que isto. Trata-se de uma coleção 
de textos que resulta em bem elaborada e muito bem 
escrita crônica destes dias turbulentos que vivemos, 
mineiros e brasileiros de todos os rincões. 

Nas opiniões, nos discursos, nas intervenções nas 
redes sociais, nos artigos publicados na imprensa, Durval 
Ângelo se vale de sua experiência de três décadas de 
militância política e social, amparada em sólida formação 
ética, cultural e acadêmica, para traçar atualíssimo perfil 
de um país dividido por confrontos ideológicos e convulsi-
onado por manifestações de intolerância e desinteligên-
cia. 

Um país bastante diferente daquele que vínhamos 
construindo na última década e meia. Um país partido, que 
a ruptura institucional empurra para o passado. 

Mas ainda que fosse apenas uma prestação de 
contas, Tempos de Esperança- escritos políticos 2017 seria 
uma obra relevante e necessária. Nestes tempos sombrios, 
em que um governo central foi forjado sem voto popular, é 
um alento ler o livro de um deputado que exerce sua sexta 
legislatura, e que se dispõe a prestar contas do que fez em 

•Governador de Minas Gerais 



seu atual mandato eletivo. 
Eletivo! Vale a pena enfatizar tal condição, em uttl 

momento em que o peso e o valor do voto e da soberani~ 
popular estão sob ataque. , 

Ourval Ângelo é o exato e rigoroso oposto disso.~ 
político, na melhor essência da palavra: sempre eleito pelo 
voto popular, de forte e generosa identificação com a 
população e com os movimentos sociais. Honra a política 
como atividade nobre que é- indispensável e legítima ma, 
neira de construir a felicidade e a liberdade coletivas. 

Me orgulho de tê-lo como amigo, de sermos corn, 
panheiros de muitas lutas ao longo de nossas vidas miJi, 
tantes e, hoje, de vê-lo atuar com tanta competência como 
Líder do Governo na Assembleia Legislativa. 

No momento em que os conservadores fingem 
estar procurando "o novo", como se buscassem um Santo 
Graal quando, na verdade, seguem um bezerro de ouro; no 
momento em que os inimigos do povo lançam balões de 
ensaio, por medo de perder a eleição nacional, é possível 
afirmar com convicção: o novo está aqui neste livro. 

Novo é a luta pela democracia, como valor intrínse-
co da vida em sociedade. Novo é quem combate a desigual-
dade e a exclusão. Novo é quem se opõe à misoginia, ao 
machismo, à homofobia e ao racismo. Novo é quem com-
bate pelas mudanças e reparações exigidas por um país 
marcado por 350 anos de escravidão. 

Novo é quem defende os direitos do trabalhado!: 
Novo é quem luta por um Brasil mais justo c soberano. 
Novos são todos os políticos, militantes c ativistas, de 
qualquer idade, que, dentro ou fora de partidos, e em 



qualquer partido, empenham-se pela emancipação dopo-
vo. 

Novo, enfim, é Durval Ângelo, cuja barba grisalha 
apenas valoriza quem, não sendo fabricado, vem de longe 
e cresceu nas lutas populares. 

Sem negar o medo, mas abraçando-o como senti-
mento inerente ao que é humano, busca a sua antítese, que 
é a esperança de mudanças e de tempos melhores. Medo e 
esperança como impulsos da construção, da conquista, do 
avanço da sociedade em direção à justiça. Esperança que 
não é inércia e contemplação, mas ato, ação, realização. 

Esta atitude diante da vida, que o também filósofo 
Durval Ângelo explica com maestria, resulta em ação efe-
tiva e prática para que Minas Gerais vá superando a crise 
herdada de sucessivos governos estaduais desapegados 
da parcimônia, da serenidade e da verdade. 

É preciso ter muito talento, muito o que dize1~ mui-
to o que relatar para fazer de uma prestação de contas em 
formato de diário, como faz Durval Ângelo, uma obra com 
qualidade literária, cuja leitura dá tanto prazer e, o que é 
melhor, tanta esperança. As manifestações aqui publica-
das, em textos agradáveis, são por vezes bem-humoradas, 
eventualmente irônicas, mas sempre convincentes, 
verdadeiras e articuladas com a verdade factual. Um livro 
honesto, portanto, digno de ser lido com satisfação e 
guardado com carinho na estante mais importante da casa 
do leitor. 

Os textos deste livro formam um mosaico que pas-
sa por todas as questões importantes do momento para 
Minas Gerais e para o Brasil, sempre enriquecidos por 



informações históricas e culturais. 
Um dos principais assuntos do livro é a denúncia 

pungente e indignada da desumanidade, da intolerância e 
da covardia que chocam o ovo da serpente do fascismo em 
nosso país, apoiado no ódio e na aversão aos pobres, aos 
excluídos e aos movimentos partidários e sociais que os 
representam. 

Ler os pronunciamentos deste livro é como rece~ 
ber um sopro agradável de serenidade, humanidade e res~ 
peito aos direitos individuais. 

Minas Gerais deve muito a Durval Ângelo e à ban~ 
cada na Assembleia Legislativa no enfrentamento à mais 
grave crise política e financeira pela qual o Estado e o 
Brasil já passaram. 

Os espanhóis têm uma expressão que bem define a 
luta renhida contra um inimigo poderoso: "pegar o touro à 
unha", que é quando o toureiro precisa enfrentar seu ad~ 
versário com as mãos vazias, sem qualquer arma ou au~ 
xílio. 

No Brasil, adaptamos uma frase do dramaturgo 
Plauto, da Roma antiga, quando dizemos que, quando a 
crise é quase intransponível, precisamos "tirar leite de 
pedra". 

Para tirar leite de pedra, precisamos do apoio e da 
representatividade de gente da estirpe de Durval Ângelo, 
da bancada na Assembleia Legislativa, dos prefeitos e da 
sociedade mineira. Graças a eles, o governo está resistindo 
a uma série de medidas inimigas do princípio federativo e 
às quais Durval tanto faz menção nas p{lginas que virão. 

Que vocês tenham, como eu tive, o prazer intelcctu-



al e espiritual de ler em diversas passagens a resistência 
firme de caráter e propósitos dos que torcem por Minas 
Gerais. Pelo convite para que escrevesse o prefácio e pela 
leitura, um muito obrigado ao amigo e companheiro 
Durval Ângelo. 



Para inicio de conversa 

A esperança, o medo e o agir político 

Esperança é uma alegria instável, 
surgida da ideia de algo futuro ou passado 
de cuja realização temos dúvida. Medo é 
uma tristeza instável, surgida da ideia de 
algo futuro ou passado de cuja realização 
temos dúvida. Logo, não há esperança sem 
medo, nem medo sem esperança. Quem se 
apega à esperança imagina algo que exclui 
a existência de algo futuro, e assim se en-
tristece; portanto tem medo. Ao contrário, 
quem tem medo também imagina algo que 
exclui a existência dessa coisa, e assim se 
alegra; portanto tem esperança. 

Baruch Spinoza 
(Ética 1/I- Da origem da 

natureza e dos afetos) 

A esperança e o medo são sentimentos que andam de 
mãos dadas. Ambos provêm da dúvida, da incerteza. A exis-
tência de um implica na presença do outro, em maior ou 
menor proporção, e a correlação de forças entre eles tem 
relação direta com o agir político do indivíduo, de uma 
comunidade e da sociedade. Essa ideia- inspirada no pen-
samento de Spinoza, um dos principais filósofos do século 
XVII - tem atravessado, de forma transversal, muitas das 



minhas reflexões. 
No livro Tempos Sombrios, que publiquei em 2015, o 

medo foi uma temática de fundo, em discussões sobre a 
escalada da intolerância e do ódio, do preconceito e dos 
ideais retrógrados, conservadores e nazifascistas. O medo 
também perpassou as reflexões que reuni em Tempos de 
Resistência, editado em 2016. Tinha como companheiras t1 
indignação - sobretudo, em razão do golpe ocorrido no 
país- e a esperança de que poderíamos reverter os inúme-
ros retrocessos dele decorridos. Um misto de sentimentos 
que nos impulsionava a ir às ruas para lutar e resistir. 

Agora, em Tempos de Esperança: escritos políticos 
2017, esse equilíbrio precário entre medo e esperançq_ 
está novamente presente. Desta vez, porém, a esperanç<:~. 
emerge mais como ação do que como emoção. É interes-
sante perceber essa evolução. Por se tratar de uma compi-
lação de escritos sobre temas variados e em momentos 
diversos, é como se, ao final, o livro se construísse de for-
ma independente e revelasse um propósito próprio, não 
planejado pelo autor. 

A esperança de que trata esta obra é, antes de tudo, 
fruto da razão. Relaciona-se a um agir prático; a uma busca 
consciente de caminhos. É esse o sentimento que permeia 
as reflexões sobre as ações do Governo Pimentel para supe-
rar a grave crise financeira do Estado de Minas Gerais, 
aprofundada pelas políticas de arrocho do governo ilegíti-
mo de Michel Temer, ou ainda os argumentos para driblar 
naAssembleia Legislativa o boicote da oposição a projetos 
de lei essenciais para o Estado. 

Essa mesma esperança deu o tom da grande mobili-



zação que tomou conta de Minas Gerais durante a passa-
gem da caravana Lula Pelo Brasil. Não a esperança da mera 
"espera" de que algo aconteça para mudar a realidade. Mas 
a esperança ativa, que nos faz tomar o destino em nossas 
mãos. Aquela de que nos fala Paulo Freire, em Pedagogia 
da esperança. Vem do verbo "esperançar" e tem forte 
dimensão política, pois implica compreender criticamen-
te a realidade para transformá-la. 

Para Freire, "esperançar é se levantar, esperançar é 
ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! 
Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com 
outros para fazer de outro modo". Enfim, se "esperar" rela-
ciona-se à inércia, "esperançar" carrega o significado de 
confiar e agir. 

Muitos têm dito que vivemos tempos de "desespe-
rança". Particularmente, compartilho da visão do sociólo-
go português Boaventura de Souza Santos, para quem os 
sentimentos de impotência e insegurança que predomi-
nam nos dias de hoje refletem um imenso desnível na 
balança que equilibra a esperança e o medo, resultando 
em uma era de incertezas "abissais". 

O sociólogo fala de um tempo de "desimaginação do 
social"; de substituição do social pelo antissocial, com a 
desconstrução de valores tradicionais, como a responsa-
bilidade coletiva, a solidariedade e a cooperação, que 
cedem lugar à culpa, ao individualismo e à competitivida-
de. O resultado é a hegemonia cada vez maior das classes 
dominantes. 

Como se retrocedêssemos séculos, vemos hoje soci-
edades em que a grande maioria da população vive sem 



esperança, somente com o medo, a espera, o desamparo e 
a resignação. Nelas, as classes dominadas abraçam a ide<J-
logia elos dominadores e elegem seus próprios opress<J-
res. Sem que possam agir sobre o próprio mundo, seu futtt-
ro imediato está nas mãos elo destino. Vivem o que Boq-
ventura chama ele "incerteza descendente". 

Enquanto isso, seletas elites políticas e econômica.s 
tem porções enormes de esperança, sem temer qualqu~r 
ameaça a sua hegemonia. Para estas, as possibilidades de 
ampliar o domínio sobre o mundo não têm limites, ainda 
que muitas sejam imprevisíveis. Vivem a "incerteza ascen-
dente". 

Por isso, a meu ver, a grande questão da atualidade t§: 
como resgatar a esperança elas massas imersas na "incer-
teza descendente"? A conscientização acerca da domina.-
ção - quase sempre, naturalizada - e a compreensão de 
que ela está a serviço de um projeto maior, político, econô-
mico e imperialista, são, sem dúvida, fundamentais. 

Mas há que se avançar. É preciso abrir caminhos al-
ternativos, apresentar novas possibilidades a quem a 
única utopia parece ser a de que não há saída. É quando os 
dominados conseguem vislumbrar e se integrar a um pro-
jeto de sociedade próprio e identitário que surgem as espe-
ranças ativas e na outra ponta, começam a despontar os 
medos, na forma de ameaças e limites à hegemonia. 

Acredito que a construção dessa nova utopia não 
tem lugar fora do agir político. Não me refiro <l política 
associada à corrupção, cuja ação do indivíduo é desconec-
tada da coletividade. Ncrn à que diante do esvaziamento 
da esperança c do aumento da incerteza, converteu-se em 



uma espécie de gestão social do medo. Não passam de alie-
nação da ação política. 

Penso que a verdadeira política não se confunde com 
nenhum objetivo específico. Como constata Hannah 
Arendt, ela é, antes, um fim em si mesma. Uma ação moti-
vada pela busca da felicidade, diretamente relacionada à 
ideia de liberdade e imprescindível à garantia da vida em 
seu sentido mais amplo. Advém da pluralidade humana e a 
ela cabe tutelar o convívio dos diferentes, em ações de con-
senso. 

O agir político é, assim, uma ação cotidiana e coleti-
va, na qual homens e mulheres se reconhecem como sujei-
tos históricos, capazes de interferir no fluxo dos aconteci-
mentos. Coletividade, cuja importância também foi identi-
ficada por Spinoza, quando afirmou: 

"E, de fato, a verdade é que, da sociedade comum dos 
homens advêm muito mais vantagens do que desvanta-
gens. Riam-se os satíricos, pois, das coisas humanas, o 
quanto queiram; execrem-nas os teólogos; enalteçam os 
melancólicos, o quanto possam, a vida inculta e agreste, 
condenando os homens e maravilhando-se com os ani-
mais. Nem por isso deixarão de experimentar que, por 
meio da ajuda mútua, os homens conseguem muito mais 
facilmente aquilo de que precisam, e que apenas pela 
união das suas forças podem evitar os perigos que os amea-
çam por toda a parte." (Ética IV) 

Nessa perspectiva, medo e esperança tornam-se 
afetos mobilizadores da ação política, desde que, mesmo 
em meio às incertezas, as pessoas vislumbrem no "encon-
tro", na ação coletiva, a potencialidade de um "novo", no 



qual se reconheçam e ao qual pertençam. Apressemo-no~, 
então, a construí-lo, pois, como alertou Gramsci, "o velho 
mundo agoniza, um novo mundo tarda a nascer, e, nesse 
claro-escuro, irrompem os monstros". 
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Dia 5 

OSVOOSDOSTUCANOS 

Perseguidor do governador Fernando Pimentel, o 
deputado Sargento Rodrigues (PDT) deu um "tiro no pé" 
ao voltar a atacá-lo, agora, pelo uso previsto em lei de aero-
nave oficial do Estado. Como principal representante do 
setor raivoso da oposição, Rodrigues deveria saber que 
voas, helicópteros e aeroportos estão no rol dos temas que 
seu grupo político prefere ver longe do debate público. Não 
é para menos, pois suas principais lideranças - mesmo as 
pertencentes à espécie dos emplumados- têm, literalmen-
te, perdido a rota, quando se trata de "assuntos aéreos". 

Conforme já esclarecido por Pimentel, o uso do heli-
cóptero oficial está previsto pelo Decreto 44.028, de 2005. 
Editado pelo então governador tucano Aécio Neves, ele 
estabelece que as aeronaves do Estado classificadas como 
de transporte especial, por questões de segurança, "desti-
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nam-se ao atendimento do governador do Estado, em d~s
locamento de qualquer natureza". 

Mas, se Pimentel agiu estritamente dentro da leg<tli-
dade, o mesmo não se deu com o ex-governador, hoje sel)a-
dor,Aécio Neves, que é hoje quem dá o tom da oposição ~m 
Minas. Planilhas de voas das aeronaves oficiais mostr<tm 
que, durante seu governo, cerca de 200 deslocamentos 
tiveram como passageiros políticos, autoridades, empte-
sários e celebridades, além de parentes do próprio chHe 
do Executivo, e não contaram com a presença do então 
governador, como prevê a legislação para o uso do trans-
porte especial. 

Boa parte desses passageiros dificilmente estaria no 
desempenho de atividades do serviço público estadual. 
Somente a filha mais velha de Aécio Neves, Gabriela Fale~ o, 
embarcou em 20 desses voas. Em um deles, em julho de 
2003, a menina- então, com apenas 11 anos- embarcaria 
para a cidade de Cláudio, onde a família do pai possui 
fazenda. Anos mais tarde, o local ficaria nacionalmente 
conhecido por receber um aeroporto construído pelo ex-
governador tucano com recursos públicos nas terras do 
próprio tio. Em outra viagem, em julho de 2008, Gabriela 
usaria uma das aeronaves para ir ao Rio de Janeiro, "terra 
do coração" de seu pai. 

A irmã do ex-governador, a "todo-poderosa" Andrea 
Neves, é outra que figura entre os frequentadores dos voos 
oficiais. Em um deles, em 9 de março de 2004, ela desem-
barcou em Janaúba, no Norte do Estado. Já em 4 de dezem-
bro de 2003, o passageiro para o Rio de Janeiro era o ex-
executivo da Rede Globo José Bonifácio de Oliveira Sobri-
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nho, o Bani. A relação de passageiros inusitados é extensa, 
indo de Luciano Huck, Sandy e Júnior e o ex-presidente da 
CBF Ricardo Teixeira ao ex-presidente da República Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB). Sem contar que o pró-
prio Aécio Neves, após deixar o cargo de governador, via-
jou pelo menos seis vezes em aeronaves oficiais sem a pre-
sença de autoridades estaduais. 

Sim. Foi um "tiro no pé". O que me lembra um co-
nhecido ditado popular: "Quem tem telhado de vidro não 
atira pedra no do vizinho". Não é mesmo, sargento? 

Artigo publicado no jornal O Tempo e nos sites Brasil247 e jornal 
GGN/Blog do Luis Nassif 

Dia 12 

A VERDADE SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS 

"Assim como uma gota de veneno compromete um 
balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, 
estraga toda nossa vida." Ao proferir as sábias palavras, 
Mahatma Gandhi nunca imaginaria como elas são adequa-
das à polêmica criada recentemente pelo Banco do Brasil 
em torno dos depósitos judiciais em Minas. Ao enviar ofíci-
os a juízes, alegando insuficiência de recursos para paga-
mento de valores arbitrados em sentenças, a instituição 
age com incontestável má-fé. 

É de enorme desfaçatez a postura do banco de exigir 
do governo a "reposição" de R$ 1,5 bilhão para custear 
pagamentos determinados pela Justiça, sem informar, co-
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mo previsto legalmente, a "composição detalhada" e atl{a-
lizada dos valores totais que compõem o fundo. A inclusão 
dessas informações para instruir qualquer pedido de rep 0 . 

sição de recursos está prevista no contrato firmado Pé\ra 
que o banco gerencie os depósitos judiciais, mas foi ignot-a-
da pela instituição, que se recusa a fornecer os dados m~s
mo após o envio de ofício pelo advogado-geral do Esta<:to, 
Onofre Alves Batista Júnior, ao gerente-geral do BB, Getúlio 
N e ri Palhano Freire. 

Isso evidencia a intenção da instituição de fazer caixa 
com recursos do erário mineiro, assim como dos demqis 
depositantes, para custear suas operações. Como o Execu-
tivo não fez mais nenhum levantamento de valores desde 
2015, a estimativa é que os recursos hoje no fundo supe-
rem R$ 6 bilhões. 

Curiosamente, o valor solicitado pelo banco é quase 
idêntico aos R$ 1,4 bilhão que a instituição pagou à vista, 
no fim do ano passado, para manter o direito de adminis-
trar a folha de pagamento do Estado, com uma carteira de 
632 mil clientes e pagamentos mensais de cerca de R$ 3,1 
bilhões. 

Na verdade, a alegação de insuficiência de recursos 
revela uma manobra contábil adotada pelo banco para 
burlar decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A insti· 
tuição passou a separar em duas contas os depósitos judi-
ciais, estratagema que consiste em manter numa conta os 
recursos até a decisão da Corte, enquanto os novos depósi· 
tos vão para outra conta, não computada no cálculo do 
fundo de reserva, como determina a Lei 21.720/2015. 

Além disso, o Estado é o principal destinatário da 
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maior parte dos recursos, cabendo ao banco apenas a fun-
ção de depositário fiel da verba. O detalhe é que a correção 
do fundo é com base em taxas baixíssimas, enquanto a ins-
tituição usa esses recursos em operações que rendem pol-
pudos lucros! Inclusive com empréstimos a juros estratos-
féricos para pequenos correntistas, usando como fiador 
dessas operações o próprio Estado, garantidor dos recur-
sos. 

Por essas razões, o Estado recorreu, mais uma vez, ao 
Supremo com a certeza de uma decisão favorável. Como 
observou o advogado-geral do Estado, "o chamado 'fundo 
de reserva' deve ser apurado considerando a sistemática 
prevista na lei mineira", e para seu cálculo, "deve ficar pre-
servada a lógica de fluxo contínuo dos depósitos judiciais", 
sendo "indevida" a recomposição solicitada pelo banco. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 19 

O GOLPE ESTÁ QUEBRANDO O BRASIL 

O golpe está quebrando o Brasil. Desde que Temer 
assumiu ilegitimamente o governo, a recessão econômica 
agravou-se, e o próprio Banco Central estima que a queda 
do PIB baterá na casa dos 3,5% em 2016. A taxa de desem-
prego também explodiu, ultrapassando 12%. E o pior é que 
os indicadores para este ano também não são nada bons: 
os economistas mais otimistas falam em um hipotético 
crescimento do PIB de 0,5%, enquanto nenhum analista 
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sério arrisca sequer prever um alívio no desemprego. 
Na contramão da aquecer a economia, o receituátio 

neoliberal da dupla Temer /Meirelles certamente já contri-
bui para aprofundar a crise, com o congelamento dos ln-
vestimentos em políticas públicas por 20 anos, os cortes 
nas políticas de transferência de renda e a entrega do pl'é- • 
sal, entre outras medidas que só desestimulam o consum.o, 
a geração de renda e emprego. Além disso, depois de ~x
pandir o teto do deficit das contas públicas para quase R$ 1 

200 bilhões em 2016, o governo ilegítimo quer agora ele- ' 
varo rombo em mais R$ 20 bilhões. Menos arrecadação de ·. 
impostos, menos investimentos, mais austeridade e 
menos consumo: eis a bula dos gol pistas. 

Mas depois de 14 anos de um ciclo virtuoso de cresti· 
mento econômico e social nos governos Lula e Dilma, será 
vigorosa a resistência dos movimentos sociais e do povo, 
como, aliás, sinalizam as últimas pesquisas de opinião. A 
rejeição ao Governo Temer atingiu índices estratosféricos 
em dezembro, entre 46%, segundo a pesquisa CNI/Ibope, 
e 55%, de acordo com a CUT jVox Populi. A aprovação do 
governo, por sua vez, não ultrapassou os 13% em nenhu-
ma das pesquisas, e esse cenário de impopularidade deve-
rá se agravar, por mais que a grande mídia se esforce para 
esconder o recrudescimento da recessão. 

Diante disso, as forças democráticas e de esquerda 
devem se unir contra a eleição indireta do presidente, caso 
haja o afastamento de Temer. E o caminho é a antecipação 
das eleições presidenciais para outubro, com um mandato 
especial, de cinco anos, para o eleito. Ao lado das eleições 
diretas, a convocação de uma Constituinte torna-se tam-
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bém imperativa para enfrentar, sem hipocrisia, temas cru-
ciais, como a reforma política, o financiamento das campa-
nhas eleitorais e as isenções fiscais, que alimentaram a 
espiral da corrupção. 

Muito além da verborragia moralista usada pela di-
reita, o desafio maior no combate à corrupção é atacar a 
privatização do Estado brasileiro. Afinal, como mostraram 
as delações de executivos da Odebrecht, os políticos e ges-
tores públicos citados agiam, na verdade, como funcionári-
os da construtora. E o que é isso senão a privatização do 
Estado, sua submissão aos interesses e ao lobby das gran-
des empresas? 

Portanto, a superação da recessão e da crise política 
exige a construção de um novo pacto, cujo ponto de partida 
é a eleição direta do presidente e a convocação de uma 
Constituinte que enfrente, sem demagogia, a reforma polí-
tica e a gênese da corrupção: a privatização do Estado. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 27 

OS MONSTROS ESTÃO À SOLTA 

O homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

Augusto dos Anjos 

O Aeroporto Internacional de Confins, na Região 
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Metropolitana de Belo Horizonte, foi palco, no último cl.ia 

19 de uma cena emblemática dos tempos sombrios que 
at;avessamos no Brasil. Ao desembarcar em terras minei-
ras, com o pretexto de participar de uma formatura da Polí-
cia Militar, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) foi re~e
bido como um herói. Já seria inusitado ver um parlamentar 
carregado nos braços do povo em tempos de tamanha nega-
ção do "político". Mas o episódio torna-se estarrecedor Por 
se tratar do principal representante de um movimento 
conservador que se alastra no país, com um discurso retró-
grado, de intolerância e preconceito contra pobres, mulhe-
res, homossexuais, movimentos sociais e direitos huma-
nos. 

Ao que tudo indica, a manifestação não foi espontâ-
nea, mas cuidadosamente arquitetada para ser o pontapé 
inicial da candidatura de Bolsonaro à Presidência da Repú-
blica. Nem por isso, deixa de ser significativa, ao nos dar a 
real dimensão dos monstros que crescem a olhos vistos em 
nossa sociedade, como a validarem o alerta de Friedrich 
Nietzsche: "Aqueles que lutam com monstros devem acau-
telar-se para não se tornarem também um monstro. Quan-
do se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha 
para você." A citação é do livro Além do Bem e do Mal, obra 
estruturante do pensamento de Nietzsche. Nela, o polêmi-
co filósofo busca refundar a filosofia ocidental, com uma 
crítica severa aos valores vigentes e à moral cristã, os quais 
não mais atenderiam às necessidades dos tempos. 

Nietzsche discute dois conceitos centrais que se adé· 
quam bem ao cenário atual. Um deles é a "vontade de po· 
der", a qual permitiria ao indivíduo desenvolver seu poten· 
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cial máximo, de modo a se tornar um super-homem, que 
estaria acima das massas. Retoma, assim, a milenar "lei do 
mais forte" (ou do mais inteligente, talentoso ou dedica-
do), com argumentos que, como é sabido, irrigaram o nazi-
fascismo. O outro conceito é a "moral do senhor", que em 
contraposição à do escravo, seria a única capaz de apontar 
o bom, o verdadeiro e o belo, devendo ser imposta e segui-
da pelos inferiores. Caberia a cada um escolher sob a égide 
de qual das duas morais viver. 

Ao apontar a precariedade cultural e espiritual de 
seu tempo, Nietzsche alerta para os abismos interiores dos 
indivíduos, que, em suas lutas contra monstros, se defron-
tariam com as próprias bestialidades. E a quantas mons-
truosidades não temos assistido no Brasil! A começar pela 
sangrenta crise no sistema carcerário que, com toda a cer-
teza, é reflexo do retrocesso trazido pelo "desgoverno" de 
Michel Temer. Não há como negar a grande perda de valo-
res éticos, ampliada pela crise econômica que se avolumou 
a partir do boicote irresponsável ao governo do PT e agora 
é agravada pela ineficiência da atual gestão. 

Nossos piores monstros não estão nas cadeias. Estão 
na desigualdade social, fruto da concentração de renda. 
Levantamento recente da ONG britânica Oxfam mostrou 
que, no Brasil, seis privilegiados detêm riqueza maior que 
104 milhões de pessoas, cerca de 50% da população. Outro 
dado relevante é o de que no biênio 2017/2018, de cada 
três desempregados em todo o mundo, um será brasileiro. 
São fatores que deságuam na superlotação dos presídios e 
no avanço contínuo da criminalidade, em um círculo vicio-
so completado por um Poder Judiciário que vê no encarce-
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ramento a única solução. Como resultado, os chama.ctos. 
pequenos delitos representam, hoje, 80% da popula.ção 
carcerária do Brasil, em uma flagrante situação de crimi· 
nalização da pobreza. 

Não. Os piores monstros não estão nas cadeias. Es· 
tão à solta, na mentalidade tacanha e vingativa de partela 
de nosso povo que, incentivada por "Bolsonaros", cotne· 
mora as chacinas nos presídios, sedenta de sangue. ou 
ainda naqueles que, nas redes sociais, fazem chacotq_ ou 
desejam a morte da ex-primeira dama, Dona Marisa Letí· 
cia, vítima de um AVC. Eis o abismo interior de que nos fala 
Nietzshe, o qual em tempos de crise política, econômica e 
ética, encontra campo fértil para se revelar. Mais do que 
nunca, precisamos nos acautelar e defender uma soci~da· 
de mais humanizante. Do contrário, viveremos em um 
mundo de cegos (cegos pelo ódio), como afirmou Mattin 
Luther King. 

Há que se recuperar a visão, resgatar valores e bus· 
car caminhos. Retomar o desenvolvimento é primordial, 
como constatado inclusive em Davas, templo maior do 
neoliberalismo. Na contramão, o Brasil promove o des· 
monte de políticas públicas e congela os investimentos 
por 20 anos. A crise, seja ela prisional, econômica ou soci-
al, é fundamentalmente política, e a saída também. Para 
não nos tornarmos monstros, precisamos retomar as lutas 
por "nenhum direito a menos", pelo resgate da dignidade 
das pessoas, pelas causas dos pobres, índios, negros, imi· 
grantes, mulheres e LGBTs. Devemos ter a coragem de 
nadar contra a maré, por uma assembleia constituinte 
popular e democr;.'ltica, capaz de construir um novo mo de-

44 



Janeiro 2017 

lo político. Acautelar, nesse caso, é sinônimo de participa-
ção social. 

Teremos que, talvez, vencer a nós mesmos, como 
conclui Nietzsche no provocativo epílogo-poema "Do alto 
dos montes": 

( .. )Tornei-me, talvez, outro? 
Estranho a mim mesmo? De mim mesmo,fugido? 
Lutador que muitas vezes venceu a si mesmo? 
Que muitas vezes lutou contra a própria força, 
ferido, paralisado pelas vitórias contra si mesmo? 
( .. .) 

Artigo publicado nosite Brasi/247 
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Dia 1° 

NOVO ANO, NOVOS PROJETOS 

A Assembleia Legislativa de Minas iniciou, nesta 
quarta-feira (1 º), os trabalhos do ano de 2017, com reu-
nião solene que deu posse à nova Mesa Diretora da Casa, 
eleita em dezembro do ano passado. Na oportunidade, o 
Parlamento mineiro recebeu mensagem do governador 
Fernando Pimentel contendo a prestação de contas do 
Executivo referente ao ano de 2016. 

O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, 
Helvécio Magalhães, representou o governador no evento. 
Em entrevista à imprensa, ele anunciou que na próxima 
semana, o governo encaminhará ao Legislativo um con-
junto de projetos de lei que visam reestruturar vários fun-
dos existentes no Estado. "Eles vão dar uma nova organici-
dade à questão das finanças públicas. Entre os fundos, 
estão: fundo pagador de parcerias público-privadas 
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(PPPs), fundo garantidor, fundo de desenvolvimento- reto-
mando o papel do BDMG como grande impulsionador do 
desenvolvimento em Minas, financiando empresas, ger"n· · 
do emprego e renda. Enfim, um conjunto de moderni<a-
ções da máquina pública, especialmente no campo das 
finanças públicas. Essa é a nossa prioridade", afirmou. 

O secretário também anunciou o encaminhament~ à 
Assembleia, nos próximos 15 dias, de uma nova Lei de 
Incentivo à Cultura em Minas Gerais, que visa ampliat- e 
modernizar a legislação vigente, a qual tem como proble-
ma concentrar a maior parte dos investimentos em Belo 
Horizonte. 

Questionado pela imprensa, destaquei os resultados 
alcançados em Minas no último ano. Vale lembrar que assu-
mimos o governo, herdando da gestão anterior um defitit 
de R$ 7,2 bilhões, que em 2015, passou da casa dos R$ 8 
bilhões e agora caiu para pouco mais de R$ 4 bilhões. E há, 
ainda, uma avaliação de que no final de 2018, o deficitserá 
zerado. Sem contar que a redução significativa ocorre em 
um momento de agravamento da crise nacional. Então, se 
tem um governo que está fazendo bem o seu papel, é o 
Governo Pimentel. Enfrentando a crise sem demitir, sem 
fazer terror com os servidores e sem privatizar o patrimô-
nio do Estado. 

Merece destaque, ainda, o aumento da arrecadação 
do Estado em 10%, no ano passado, e as perspectivas de 
aumento dos investimentos públicos estaduais neste ano 
de 2017. Isso, porque na contramão da economia nacional, 
tivemos em Minas aumento de empregos. 

Quanto à reestruturação dos fundos estaduais, é 
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bom ressaltar que os recursos serão destinados a financia-
mentos de empresas, investimentos nos distritos industri-
ais - que haviam sido abandonados no governo anterior-, 
geração de emprego e renda, aumento da arrecadação. 

Já a proposta da nova Lei de Incentivo à Cultura é 
fruto de amplo debate que envolveu a Secretaria de Estado 
da Cultura, o Conselho Estadual de Cultura e movimentos 
culturais da sociedade civil. Foram feitas dezenas de reu-
niões pelo Estado para a definição de um novo marco regu-
latório da Lei Estadual de Cultura, tanto em relação à defi-
nição de políticas, descentralizadas para as 17 regionais 
de Governo, quanto no que se refere ao aumento do aporte 
de recursos do Fundo Estadual da Cultura. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 2 

FALTA DE CONHECIMENTO OU OPORTUNISMO? 

O senador Aécio Neves tem se esmerado em exibir 
total desconhecimento sobre o que ocorre em Minas Gera-
is. Em 5 de janeiro, houve um comunicado oficial à OMS 
sobre a ocorrência de um surto de febre amarela no Esta-
do. Desde então, foram notificados 712 casos em Minas, 
sendo 109 confirmados e 19 descartados. Das 110 mortes 
suspeitas, 40 foram confirmadas como decorrentes da 
doença. 

Diante do surto, o Governo Fernando Pimentel ado-
tou várias medidas para combater o problema. Até o 
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momento, já foram distribuídos cerca de 3,4 milhões de 
doses de vacina, sendo que mais de 1,5 milhão de pesS()as 
foram imunizadas. Desse total, quase um milhão de do~es 
foram aplicadas nos municípios onde há surto da doenç\1. 

Além disso, casos suspeitos estão sendo investi~a
dos com agilidade, foram contratados leitos extras em h~s
pitais de regiões mais afetadas e o Estado está disponibili-
zando equipamentos e transporte para atendimento q0s 
pacientes, além de outras ações já em andamento há sen1a· 
nas, como a campanha maciça para informar a população 
sobre a questão. 

Quase um mês após o comunicado oficial sobr~ o 
surto, Aécio, durante rápida visita ao Estado, em escala de 
suas viagens entre Brasília e Rio de Janeiro, falou sobr~ a 
febre amarela, pedindo, inclusive, audiência com ministro 
para tratar do tema. Diante de um problema de tal magni-
tude, toda ajuda é bem-vinda, e a união de esforços é m(liS 
que louvável. 

Porém, o senador acordou para a questão um pouco 
tarde. E ainda defendeu medidas como investimento em 
saneamento básico, que ninguém discorda ser necessário, 
mas que em nada altera o quadro. A não ser que o tucano 
tenha a intenção de fazer obras de saneamento nas matas 
mineiras, pois a febre amarela registrada em Minas é sil-
vestre. 

Já teria ajudado muito se tivesse adotado os procedi· 
mentos corretos e necessários quando da construção de 
uma barragem de rejeitas de minério em Mariana, que 
rompeu em 2015, destruindo praticamente toda a Bacia 
do Rio Doce. As licenças foram aprovadas em tempo recor-
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de no governo tucano, que autorizou a estrutura mesmo 
sem medidas exigidas pelos órgãos de controle ambiental. 
Pois é justamente o desequilíbrio ecológico causado pela 
tragédia uma das hipóteses para o surgimento do atual 
surto de febre amarela. 

Aécio, porém, pode dormir tranquilo. Além das medi-
das adotadas pelo Governo Pimentel em parceria com o 
Ministério da Saúde e as secretarias municipais de Saúde, 
a água salgada não é propícia à proliferação dos vetores da 
doença. Portanto, as praias do Rio continuam livres do 
problema. 

Quanto à volta a Minas Gerais, Estado que não mere-
ceu uma visita de agradecimento pelos votos recebidos 
em 2014, espera-se que seja um retorno à realidade mi-
neira, e não à Minas idílica que habita os sonhos tucanos. 
Nela, os problemas - inclusive a Cidade Administrativa, 
agora alvo da Lava Jato por desvios de milhões de reais -
não são fruto de 12 anos de desgoverno. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no si te Brasil247 

FORÇA LULA 

"O segredo do amor é maior do que o segredo da mor-
te", disse Oscar Wilde. Marisa Letícia vivenciou o segredo 
do amor. Mãe e avó afetuosa, companheira de toda a traje-
tória de Lula, foi seu ombro e apoio em todos os momen-
tos. 

Segredo que alguns estão longe de conhecer, como 
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aqueles que, por anos, perseguiram-na, assim como ao 
companheiro Lula. 

Que Lula, sua família e amigos recebam nosso abré1,ço 
repleto de carinho e solidariedade. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook. 

Dia 3 

DONA MARISA LETÍCIA 

Dia 22 de setembro de 2016.Agentes da Polícia Fecle-
ral realizam mais uma prisão arbitrária, dentre as tantas 
da Lava Jato. Trata-se da sua 23ª fase, denominada Opera-
ção Zelotes, e desta vez, o cenário do espetáculo midiático 
é o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sai de lá, condu-
zido pelos policiais, o ex-ministro do Planejamento e da 
Fazenda nos governos de Lula e Dilma, Guido Mantega, 
que acompanhava sua esposa para uma cirurgia de trata-
mento de um câncer. 

Realizada sob os holofotes da imprensa golpista, 
com direito até a helicóptero da Globo na cobertura, a pl'i-
são decretada pelo "juiz justiceiro" repercutiria muito 
mal, visto que totalmente injustificada, como afirmaram 
vários juristas. Poucas horas depois, seria revogada pelo 
próprio Sérgio Moro. "O padrão da 'lava jato' é algemas 
fáceis", afirmou à revista Carta Capital, à época, o doutor 
em direito penal Alberto Zacharias Toron. Verdade. Pri-
meiro prendem, depois perguntam, em um modusoperan-
di capaz de fazer inveja às ações da Gestapo. 
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Disseram que Mantega havia recebido recursos da 
corrupção e que estes teriam irrigado os cofres do PT. Pro-
vas? Ninguém sabe, ninguém viu. Da mesma forma que 
não existiam, quando ele foi acusado, em 2015, de modifi-
car decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF). O inquérito foi concluído há poucos dias, sem 
que Mantega fosse indiciado. Mas pouco se falou disso na 
imprensa, é claro. 

Lembramos desse episódio, quando milhões no país 
choram a morte de Dona Marisa Letícia, para demonstrar 
que ela está entre as muitas vítimas de uma mentalidade 
nazifascista que se alastra em nossa sociedade, estimula-
da por setores da direita e do Judiciário. Vítima de um AVC, 
com o quadro agravado por uma trombose, Dona Marisa 
foi submetida a coma induzido. Enquanto lutava pela vida, 
a desumanidade corria à solta nas redes sociais e até em 
manifestações na porta do Hospital Sírio Libanês, onde 
estava internada. 

Sem qualquer pudor, aqueles que se autodenomi-
nam cidadãos de bem satirizavam e desejavam a morte 
daquela mulher, esposa e mãe, cujo único crime foi ter sido 
o esteio emocional e moral de um presidente que ousou 
governar para os pobres. Ética? Para quê? Uma médica 
divulgou dados sigilosos do estado de saúde da paciente, 
enquanto outro "doutor" prescreveu na internet a receita 
para que fosse assassinada: "Tem que romper no procedi-
mento. Daí, já abre a pupila. E o capeta abraça ela". Inacre-
ditável! 

Marisa Letícia foi caluniada, injustamente acusada, 
moralmente linchada. E contra ela, assim como contra Lu-
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la, também nada se provou. Sequer foram indiciados bO 
famoso inquérito do triplex no Guarujá. Mas para muit~s, 
isso tanto faz. Também nada foi comprovado em outl'as 
acusações ridículas, como a da compra de um pedalinbo 
para o neto ou sobre o modesto sítio em Atibaia. 

Ao passo que tucanos ilustres, como Aécio Neve~ e 
José Serra, são recorrentemente citados em delaçõ~s, 
como recebedores de milhões em propinas, sem que Se· 
jam importunados. Somente a construtora Andrade Gu-
tierrez teria repassado a Aécio- o "Mineirinho"- cerca ele 
R$ 40 milhões, em um esquema de fraude na construç~o 
da Cidade Administrativa, conforme divulgado pelo jornal 
Folha de S. Paulo, no último dia 2. 

Já Dona Marisa, foi atacada e viu seu marido e filhos 
serem perseguidos. Ainda assim, manteve-se firme e dis· 
ereta. Mulher do povo, sabia o que era resiliência, conw 
narrou Frei Betto em um brilhante artigo sobre a vida dela. 
Filha de agricultor; estudou somente até a sétima série. 
Começou a trabalhar ainda menina, como babá, e aos 13 
anos, tornou-se operária. Casou-se com um motorista de 
caminhão, assassinado seis meses depois, deixando-a grá· 
vida do primeiro filho. Anos depois, casou-se com Lula, 
com quem teve três filhos. Em 1980, teve o marido preso 
pela ditadura, por 31 dias. 

"Marisa não tem a vocação política de Lula, mas sua 
aguçada sensibilidade funciona como um radar que lhe 
permite captar o âmago das pessoas e discernir as variá-
veis de cada situação. Por isso, é capaz de dizer a Lula ver· 
dades que o ajudam a não se afastar de sua origem popular 
nem ceder ao mito que se cria em torno dele. A simplicida-
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de talvez seja o predicado que ela mais admira nas pesso-
as", definiu Betto. 

Após anos de luta e resistência, porém, a guerreira 
não suportou a pressão. Virou estrela e a ela não mais se 
fará justiça. Si.m, Dona Marisa é vítima. Vítima da intole-
rância e do preconceito às classes populares. Da criminali-
zação da política e dos movimentos sociais. Da perda de 
direitos e do desrespeito à Constituição. É vítima do golpe 
financiado pelas elites, que com o apoio de setores do Judi-
ciário, instalou no governo deste país uma verdadeira qua-
drilha. Impossível não acrescentar sua morte à cota de 
culpa da direita suja, da mídia vendida e de um STF omis-
so. 

Nossa solidariedade a Lula e a toda a família. Que es-
te triste episódio sirva de lição para que nossas institui-
ções, especialmente o Poder Judiciário, repensem seu 
papel e não mais se coloquem a serviço de injustas perse-
guições, como a que sofre o ex-presidente Lula. Sobretudo, 
que sirva de alerta ao povo brasileiro para a necessidade 
urgente de se repensar o Brasil. Quantas Marisas mais 
ainda terão que tombar? 

Artigo publicado nosite Brasi/247 

RECURSOS DO FUNDEF 

A Advocacia-Geral do Estado divulgou nota infor-
mando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o di-
reito do Governo de Minas de receber da União montante 
superior a R$ 1,6 bilhão. Os recursos devem ser repassa-
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dos imediatamente, conforme a decisão do ministro Ed-.. 
sonFachin. 

O valor a ser transferido refere-se à ação movid~ 
pelo Estado de Minas Gerais contra a União, por ter recebi-.. 
do, desde 2002, repasses inferiores ao devido, do Fund() 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-.. 
tal e de Valorização do Magistério (Funde f), hoje Fundo d~ 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d~ 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb ). 

A decisão é de extrema importância, sobretudo, le-.. 
vando-se em conta as dificuldades de financeiras que () 
Estado atravessa, com um deficit de cerca de R$ 4 bilhões. 
De acordo com a Advocacia-Geral, o Estado vai requerer q_ 
compensação do valor na dívida com a União, a fim de evi, 
tara postergação do ressarcimento devido. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 8 

E FERNANDO PIMENTEL DISSE NÃO ... 

Provocou polêmica, nos últimos dias, a declaração 
do governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), na qual 
descarta a adoção no Estado de medidas drásticas que 
penalizem os servidores ou incluam a entrega de patrimô-
nio estadual. Em entrevista ao sistema de notícias Broad-
cast (Grupo Estado), Pimentel afirmou que, apesar do 
decreto de estado de calamidade financeira, Minas Gerais 
está longe do colapso vivido em outros estados, como Rio 
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de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, governados 
pelo PMDB de Michel Temer. Desta feita, não se compro-
meterá com as exigências duras da União em troca do refi-
nanciamento da dívida. 

O Governo de Minas tem sido veemente em negar 
qualquer intenção de aumento da contribuição previden-
ciária dos servidores estaduais e o próprio governador 
rechaçou a possibilidade de privatizar a Cemig, considera-
da nossa "joia da coroa". "Não há razão para privatizar 
uma empresa como a Cemig, que tem tido bons resultados. 
Nós agora estamos corrigindo questões que herdamos de 
governos passados, estamos tornando a Cemig mais efici-
ente", declarou. 

Pimentel destacou, ainda, que o "encontro de con-
tas" com a União deve passar pelo acerto das perdas cau-
sadas pela Lei Kandir (que isentou impostos estaduais nas 
exportações). "Minas tem R$ 92 bilhões de perdas desde o 
início de vigência da lei (1996) até hoje. E nossa dívida 
hoje com a União é de cerca R$ 75 bilhões. Portanto, nós 
somos credores virtuais da União", afirmou. 

Lamentavelmente, a grande mídia insiste em colocar 
Minas Gerais no "mesmo barco" de estados onde o caos já 
se instalou. Vale lembrar, no entanto, que em Minas, o defi-
cit foi reduzido dos R$ 8,9 bilhões estimados para R$ 4,2 
bilhões, em 2016. Já no Rio de Janeiro, chegou a R$ 17,5 
bilhões. Sem contar que aqui o parcelamento dos salários 
atinge somente 25% do funcionalismo e o 13º foi total-
mente quitado, enquanto os servidores fluminenses amar-
gam um parcelamento em 12 vezes, além de atrasos de 
meses e aumento da contribuição previdenciária. 
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Acrescente-se que o Governo Pimentel tem honradQ 
o pagamento do piso salarial do magistério, assim como Os 

significativos reajustes concedidos aos policiais militare~. 
O Estado tem, por sinal, o segundo maior patamar salariql 
do país na área de segurança pública. Quadro bem diverSQ 
vive o Espírito Santo, onde o cenário é praticamente de 
"estado de sítio", devido à greve dos policiais militares por 
melhores salários. O estado é governado por Paulo Hal'-
tung, que em meio à crise, deixa o PMDB e poderá se filiar 
ao PSDB. Situação de insegurança similar viveu o Rio Gran-
de do Sul no ano passado, em função de uma greve dos poli-
ciais civis, e os problemas do governo gaúcho para arcar 
com a folha de pessoal não são diferentes dos enfrentados 
no Rio de janeiro. 

É interessante notar, ainda, que enquanto, Minas 
trabalha para aumentar a eficiência e os resultados de 
suas empresas, como a Cemig, outros estados atendem às 
exigências de Michel Temer e preparam a entrega de selt 
patrimônio à iniciativa privada. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, a privatização da Companhia de Águas e Esgoto 
(Cedae) já está na pauta da Assembleia Legislativa. 

Ao fechar os olhos para as diferenças entre a situa-
ção de Minas Gerais e o caos de estados governados pelo 
PMDB/PSDB, a mídia brasileira corrobora o pensamento 
do economista Celso Furtado: "Resistir à visão ideológica 
dominante seria um gesto quixotesco, que serviria apenas 
para suscitar o riso da platéia, quando não o desprezo do 
seu silêncio.( ... ) [Mas] como a história ainda não terminou, 
ninguém pode estar seguro de quem será o último a rir ou 
a chorar." No livro Brasil, a construçiio interrompida, lança-
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do pela editora Paz e Terra em 1992, Furtado analisa as 
consequências do golpe de 1964, mas de forma quase pro-
fética, parece se referir ao quadro de hoje. 

Segundo o economista - ministro do Planejamento 
no Governo João Goulart -, o golpe militar interrompeu 
todo um modelo de desenvolvimento nacional, que incluía 
grandes reformas, com ampliação de direitos e de políti-
cas sociais. Celso Furtado demonstra claramente como as 
políticas neoliberais, ditadas por interesses do capital, 
impediram a criação de um mercado interno e um desen-
volvimento nacional autônomo, sepultando processos de 
inclusão social. Ele faz uma séria advertência: "num país 
ainda em formação, como é o Brasil, a predominância da 
lógica das empresas transnacionais, na ordenação das 
atividades econômicas conduzirá quase necessariamente 
a tensões inter-regionais, à exacerbação de rivalidades 
corporativas e à formação de bolsões de miséria, tudo 
apontando para a inviabilização do país como projeto na-
cional." 

Se a história se repete como tragédia e depois, como 
farsa, como dizia o velho Marx, podemos afirmar que hoje 
a revivemos como farsa. Assistimos, novamente, à inter-
rupção de um processo virtuoso em nosso país, e mais 
uma vez, com o "dedo" dos Estados Unidos. É inegável que 
as políticas dos Governos Lula e Dilma possibilitaram, por 
13 anos, a formação de um mercado interno e a recupera-
ção do desenvolvimento. Tivemos os menores índices de 
desemprego da história do Brasil e as políticas de inclusão 
social retiraram da miséria 36 milhões de brasileiros. No 
entanto, o golpe travestido de impeachment interrompeu 
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todo esse processo. 
A inviabilização do país anunciada por Celso Furta.~ 

do tem seu retrato fiel nas crises enfrentadas pelos esta.~ 
dos neste governo pós-golpe e infelizmente, o remédio 
proposto por Temer traz em sua composição o mesmo 
veneno que provocou a doença. O receituário neolibera.l 
recessivo acabará por empobrecer ainda mais as unidades 
federativas, sendo que em Minas, ainda temos como agra.~ 
vante o desmonte promovido por 12 anos de governos 
tucanos. Por isso, o governador Fernando Pimentel recor~ 
re à autonomia federativa para buscar outros caminhos, 
que passam pela valorização dos servidores, investimen~ 
tos em áreas fundamentais, como segurança e educação, 
recuperação da economia estadual, políticas sociais e par-
ticipação popular. 

Dessa forma, Minas vai se afastando, cada vez mais, 
do caos. E isso só é possível, porque temos aqui um gover-
no eficiente que, com responsabilidade, está conseguindo 
equilibrar as contas e recuperar a capacidade de investi-
mentos do Estado. Como disse Celso Furtado, "a história 
ainda não terminou", e o no que depender do Governo Pi-
mentel, escreveremos aqui uma outra história. Desta vez, 
de reconstrução. 

Artigo publicado nos sites Brasil247 e jornal GGN/ Blog do Luis 
Nassif 
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Dia 9 

HUMANIDADE VERSUS ÓDIO 

Durante o período em que a ex-primeira-dama Mari-
sa Letícia Lula da Silva esteve internada, após sofrer um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), e até após sua morte, 
uma enxurrada de mensagens de ódio, típicas do fascismo, 
se propagou por diferentes meios, principalmente nas 
redes sociais, proferidas tanto por pessoas que se identifi-
caram quanto por perfis falsos, criados por covardes que 
nem sequer têm coragem de mostrar quem são. 

Algumas dessas mensagens impressionaram por 
partirem justamente de quem tem o dever profissional, 
além de ético, moral e humanitário, de zelar pela vida e por 
garantias constitucionais. O caso mais notório ocorreu 
entre médicos, com a divulgação de dados sigilosos da ex-
primeira-dama pela reumatologista Gabriela Munhoz e as 
declarações defendendo a morte da ex-primeira-dama 
durante procedimento médico pelo neurocirurgião 
Richam Faissal Ellakkis. Ambos foram demitidos e agora 
são alvos de sindicâncias do Conselho Regional de Medici-
na do Estado de São Paulo (Cremesp ), condenados inclusi-
ve pelo chefe da equipe que atendeu a ex-primeira-dama e 
diretor do Hospital Sírio-Libanês, Roberto Kalil Filho. 

No fim da semana, véspera da morte de dona Marisa, 
outro caso ganhou destaque pelo absurdo das declara-
ções, mas agravado pela sua autoria. Dessa vez, foi o pro-
curador de Justiça Rômulo Paiva Filho, do Ministério 
Público de Minas Gerais, que entrou na polêmica ao postar 
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mensagem torcendo pela morte da ex-primeira-dama _ 
que chamou de "peste". "Quero abrir logo meu champu-
nhe!", afirmou. 

No ano passado, Paiva Filho já havia postado mensu-
gem de ódio contra a ex-presidente Dilma Rousseff, "suge-
rindo", por ocasião das Olimpíadas, "dar um banho de gaso-
lina na Dilma, tacar fogo com a tocha e mandar ela corn~r 
em direção à pira. Que tal?". Após a repercussão, o procu-
rador apagou as mensagens e, depois, todo o seu perfill)o 
Facebook. Mas as imagens das postagens já circulavam. 
nas telas de milhares de internautas. 

A liberdade política é um dos preceitos constitucio-
nais. Mas cabe aos membros do Ministério Público, como 
fiscais da lei, zelar justamente pelo cumprimento da legis-
lação. Como ingressou no órgão mineiro em 1989, supõe-
se que Paiva Filho conheça dispositivos legais, como o qtte 
veda a incitação ao crime, assim como qualquer privaç~o 
de direito por convicção política, além da garantia consti-
tucional de preservação da imagem e da honra. Sem COl1-

tar a conduta ilibada exigida dos membras do MP. 
Como o Cremesp, a Corregedoria Geral do MP abriu 

investigação sobre a conduta do procurador. O que se espe-
ra agora é que esses procedimentos resultem nas devidas 
punições. Afinal, apesar de as mensagens de solidariedade 
à família do ex-presidente Lula terem sido infinitamente 
maiores, a humanidade, no sentido da benevolência com 
os semelhantes e da plena realização da natureza humana, 
é incompatível com qualquer discurso de ódio. Como afir-
mou o papa Francisco, "quando você comemora a morte 
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de alguém, o primeiro que morreu foi você mesmo". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 10 

MAIS QUE UM PARTIDO, UM IDEAL 

Há exatos 3 7 anos, era fundado, no Colégio Sion, em 
São Paulo, o Partido dos Trabalhadores. Nascia de cesaria-
na, em plena ditadura militar. Gestado no movimento sin-
dical, nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja 
Católica e na militância e intelectualidade de esquerda, 
teve como berço o ABC Paulista, mas depois ganharia o 
Brasil e o mundo. 

O pai da criança? Luiz Inácio Lula da Silva, responde-
riam. Mas a família era grande. Muitos pais, mães, tios, 
padrinhos e madrinhas. Gente comprometida com a luta 
dos trabalhadores, mote inicial daquele partido, mas 
sobretudo, com a construção de uma nova sociedade, mais 
justa e igualitária. 

O PT cresceu, sofreu derrotas e comemorou con-
quistas. Em alguns momentos, se perdeu no caminho e 
cometeu erros. Mas acertou muito e pode se orgulhar de 
ter transformado este país. Por isso, tentam, de todas as 
formas, aniquilá-lo. Atacam-no os mesmos privilegiados 
que há mais de 30 anos, renegaram o "menino" pobre, 
rebelde e sonhador, nascido no ABC Paulista e que queria 
mudar o mundo. 
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Mas o PT não morrerá. Porque representa muito 
mais do que um partido político. É um ideal, uma visão Qe 
mundo, uma utopia de sociedade, que se traduz, por exen)-
plo, em políticas públicas como Bolsa Família, o Minha 
Casa Minha Vida, Mais Médicos, Pro uni, Ciências Sem Fron-
teiras, políticas de cotas e tantas outras. 

Que me desculpem os abutres. Mas mesmo em ten1-
pos de golpe, o PT segue firme e determinado, pois tem etn 
seu DNA o compromisso com a justiça social. Eis a sua gran-
de força. Parabéns PT! Vida longa ao partido que mudou a 
cara do Brasil! 

Artigo publicado no si te Brasi/24 7 

ENCONTRO DE PREFEITOS 

Dezenas de prefeitos, vices e secretários municipais 
tiveram acesso, nesta tarde, a importantes informações, 
durante o 7º Encontro de Prefeitos realizado por nosso 
mandato na Assembleia Legislativa. Entre os convidados, 
o presidente da Companhia Habitacional de Minas Gerais 
(Cohab ), Alessandro Marques, que apresentou uma agen-
da positiva do órgão, com ações como: instalação de módu-
los sanitários, de aquecedores solares em conjuntos habi-
tacionais; empreendimentos na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e no interior de Minas. 

Também presente, o secretário de Estado de Plane-
jamento e Gestão, Helvécio Magalhães, anunciou que, em 
breve, o Governo apresentará às prefeituras um programa 
de intervenções e melhorias urbanas nas cidades, viabi\i-
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zado por meio de consórcios municipais. Informou, ainda, 
que está sendo retomado o Projeto Jaíba, em modelo de 
parceria público-privada (PPP). Outra ação é a criação de 
seis fundos estaduais, que terão entre seus focos a viabili-
zação de um plano de desenvolvimento regionalizado e de 
programas de construção e recuperação de estradas, dele-
gacias regionais e escolas, entre outros. 

Por sua vez, o secretário adjunto de Estado da Edu-
cação, Wieland Silberschneider, relatou entre as ações de 
sua pasta o início da construção de escolas, por meio de 
PPPs, a instalação de antenas para acesso à internet em 
1.500 escolas, especialmente na zona rural, e a implanta-
ção de 40 escolas integrais de nível médio. O secretário 
adjunto de Cultura, João Miguel, ressaltou a ampliação dos 
recursos do Fundo Estadual de Cultura, que chegaram a R$ 
11,5 milhões, com expectativa de crescimento neste ano. 
Ele informou que o edital para projetos financiados pelo 
fundo será no próximo mês de março e anunciou a elabo-
ração de um projeto de lei para uma nova Lei de Incentivo 
e Fomento à Cultura, que democratizará o incentivo. 

O diretor da Cemig Carlos Renato informou que a 
empresa vai destinar mais de R$ 1 bilhão para reduzir o 
passivo em obras deixado pelo governo anterior. O encon-
tro foi encerrado com o relato elo prefeito de Visconde elo 
Rio Branco, Iran Couri, sobre como conseguiu elevar signi-
ficativamente a arrecadação do município com a criação 
do Programa Ganha Mais, que incentiva os cidadãos a qui-
tarem seus impostos e solicitarem notas fiscais ao fazerem 
suas compras. As notas e comprovantes de pagamentos 
dão direito a cupons para sorteios de prêmios no final do 
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ano. Com o programa, a prefeitura ampliou a arrecadação 
de IPTU em 93,23%, do ISS em 73,33% e do IPVA em mais 
de67%. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 14 

À CUSTA DO SERVIDOR, NÃO! 

O governador Fernando Pimentel reafirmou, nesta 
terça-feira, em Lavras, durante solenidade de entrega de 
19 viaturas para a PM, que seu governo não fará qualquer 
ajuste fiscal que represente a perda de direitos dos servi-
dores públicos. Pimentel deixou claro que Minas Gerais 
caminha no sentido contrário ao do Governo Federal, prio-
rizando a valorização do funcionalismo e a harmonia en-
tre os poderes. 

"Essas receitas falaciosas, que querem atribuir ao 
servidor público a culpa pelo deficit, nós repudiamos. Nós 
jamais faremos qualquer tipo de violência, de agressão 
aos direitos dos trabalhadores do setor público, especial-
mente do setor da segurança. E vamos continuar buscan-
do o equilíbrio das contas, com economia, com produção 
de resultados. Nós jamais faremos qualquer tipo de ajuste 
fiscal que fira os direitos dos trabalhadores do setor públi-
co, até porque, sem policiais não tem segurança pública, 
sem médicos não tem saúde, sem professores não tem edu-
cação", assegurou. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 16 

MINAS E A CRISE DA SEGURANÇA 

A crise da segurança pública vivida pelos capixabas e 
pelos fluminenses expôs, como tragédia, as consequências 
das políticas de desmonte do Estado, de corte de direitos 
sociais e de precarização do trabalho dos servidores, per-
seguidas "a ferro e fogo" pelo Governo Temer. Canonizado 
poucos dias antes pela mídia golpista, Globo à frente, 
como exemplo de governante comprometido com a res-
ponsabilidade fiscal e profeta das "vantagens" do Estado 
mínimo, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, 
na verdade, semeou o caos e o desastre ao precarizar e 
congelar salários e benefícios dos servidores e da Polícia 
Militar e ao recusar o diálogo com os segmentos atingidos. 

No rastilho da pólvora, o colapso do Espírito Santo 
tem facetas próprias em outros estados, como no Rio de 
Janeiro e no Rio Grande do Sul, que sucumbiram à cantile-
na neoliberal e às exigências da União, de penalização dos 
servidores, de cortes de gastos sociais e de entrega do 
patrimônio público, em troca do refinanciamento de suas 
dívidas. Felizmente, a receita maléfica não se aplica a 
Minas Gerais, onde o governador Fernando Pimentel já 
assegurou que não adotará as duras exigências do gover-
no federal, apesar das dificuldades e do estado de calami-
dade financeira. 

Para Pimentel, o "encontro de contas" com a União 
passa pelo acerto das perdas causadas pela Lei Kandir 
(que isentou impostos estaduais nas exportações). "Minas 
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tem R$ 92 bilhões de perdas desde o início de vigência da. 
lei (1996) até hoje. E nossa dívida com a União é de cerca. 
R$ 75 bilhões. Portanto, nós somos credores virtuais da. 
União", ele afirmou, rechaçando a possibilidade de privati-
zar a Cemig, considerada nossa "joia da coroa", ou a penali-
zação dos servidores estaduais. Aliás, Pimentel foi o único 
governador que se posicionou contra a lei federal que fere 
a regra atual das aposentadorias dos militares. 

Além disso, o Governo de Minas tem honrado o paga-
mento do piso salarial do magistério, assim como os signi-
ficativos reajustes concedidos aos policiais militares. O 
Estado tem, por sinal, o terceiro maior patamar salarial do 
país na área de segurança pública, e as promoções dos mili-

\-, tares estabelecidas em lei estão sendo concedidas, 
, enquanto permanecem congeladas em outras unidades 
I da Federação. E Minas é também o Estado que mais tem 

realizado concursos na área de segurança pública e nome-
ado os aprovados. 

Portanto, não passam de factoides as tentativas de 
parte da grande mídia e de setores da oposição de colocar 
Minas no mesmo barco dos Estados onde o caos se insta-
lou. Aqui, a hierarquia da Polícia Militar é respeitada e o 
governo dialoga com todos. Como nunca se viu nos 12 
anos em que os tucanos governaram nosso Estado, o 
governador Pimentel recebe as associações de policiais, 
tem visitado os batalhões e conversado com os praças. O 
que se constrói eJl?. Minas, afinal, é uma cultura de paz e 
diálogo. Fora disso, é a irresponsabilidade, o culto ao 
"quanto pior, melhor", à barbárie e à bandidagem. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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VAQUEJADA: UMA ARENA DE HORRORES 

Presidente, Senhores Deputados, Senhora Deputa-
da, público presente nas galerias, minhas senhoras, meus 
senhores. 

Gostaria hoje de comentar sobre um tema que tem 
causado muita sensibilidade e comoção nas discussões 
mais atuais na sociedade brasileira: a vaquejada. Vou ler 
aqui um documento escrito por Mônica Fernandes Abreu, 
ativista de direitos humanos e protetora dos animais não 
humanos, idealizadora e coordenadora do único santuá-
rio mineiro para gatos idosos e com necessidades espe-
ciais. Este texto tem o apoio de Vai Consolação, ativista e 
presidente da Associação Protetora dos Animais de Conta-
gem- Acac-MG- e de Maria Antonieta Pereira, coordena-
dora da ONG Ninho dos Bichos, Associação Cultural Teia 
de Textos. 

Até em função da complexidade dessa questão e da 
emergência do tema, faço um convite para que esta Casa 
participe do debate. Todos sabem que, durante quatro 
legislaturas, presidi a Comissão de Direitos Humanos e fui 
membro dessa comissão em todo o período em que aqui 
estou. O texto assim narra a questão: 

"O STF havia decidido pela inconstitucionalidade da 
lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. A ação foi 
movida pela Procuradoria-Geral da República. Os minis-
tros consideraram que a atividade impõe sofrimento aos 
animais e, portanto, fere princípios constitucionais. Vota-
ram contra a vaquejada os ministros Marco Aurélio, rela-
tor da ação; Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de 
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Mello e Ricardo Lewandowski e a ministra Cármen Lúcia. 
O ministro Marco Aurélio narra como é o sofriment~ 

do animal. Nas palavras dele, abro aspas: 'O boi é enclau, 
surado, açoitado e instigado a correr, momento em qu~ 
uma dupla de vaqueiros montados a cavalo tenta agarrá-I~ 
pela cauda. O rabo do animal é torcido até que ele caia con, 
as quatro patas para cima. É indiscutível o tratament~ 
cruel dispensado às espécies animais envolvidas. lnexist~ 
a mínima possibilidade de um boi não sofrer violência físi, 
ca e mental quando submetido a esse tratamento'. Fech(} 
aspas. 

Apesar das claras palavras do STF, o plenário d(} 
Senado aprovou nesta terça-feira, dia 14, em 1º e 2º tur, 
nos, uma Proposta de Emenda à Constituição - PEC nQ 
50/2016-, conhecida como PEC da Vaquejada, que alter4 
a Constituição Federal para estabelecer que não se consi, 
deram cruéis rodeios e vaquejadas. 

Explicada a questão, torna-se impossível não pensat· 
o problema a partir de reflexões postas pelo filósofo 
Michel de Montaigne, que, apesar de bem anteriores ao 
nosso tempo - seus escritos datam do século XVI -, são 
extremamente atuais. Ele questionava a suposta superio~ 
ridade humana em relação aos animais. Sendo mais claro e 
em poucas palavras, Montaigne desconfiava se a racionali~ 
dade humana seria mais elevada que a dos animais. Seus 
escritos são repletos de exemplos que fragilizam a suposta 
supremacia da razão humana. Bem oportuno é o exemplo 
que ele escreve sobre os bois e as vacas. Vamos a ele. Os 
bois dos jardins reais que faziam girar grandes rodas deve-
riam dar 100 voltas cada um. Eles conheciam bem esse 
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número, pois, ao ser atingido, paravam imediatamente. 
'Quantos povos não conhecem os números como os bois?', 
perguntava Montaigne naquela época. Em seus escritos, 
chamados Ensaios, Montaigne nos diz também que nunca 
se viu um leão escravo de outro leão ou um cavalo escravo 
de outro cavalo, o que não acontece com o ser humano. 

Os exemplos citados, ou seja, a sabedoria dos núme-
ros e a não escravização do mais forte sobre o mais fraco, 
são utilizados para justificar a não existência da suprema-
cia humana em relação às outras espécies. 

Caso tivéssemos a honra de sentar ao lado de Monta-
igne, mesmo que não fosse em seu palácio, onde se via do 
alto o pulsar da natureza, dir-lhe-íamos que séculos de-
pois, os humanos ainda se acham senhores de outros 
humanos e ainda se consideram senhores dos animais. E, 
sem dúvida alguma, acreditam que a razão humana é a 
grande soberana. Em consequência disso, veem-se no clire-
ito de praticar a tortura e a crueldade com seres de sua 
espécie, bem como com seres de espécies diferentes. 

As crianças ainda são submetidas por outros seres 
humanos a trabalhos escravos, por sua condição econômi-
ca; as mulheres ainda são submetidas por outros seres 
humanos a situação humilhante, por sua condição de gêne-
ro; e negros ainda são submetidos por outros seres huma-
nos a salários inferiores, por sua condição racial. E se 
assim se portam com seres de sua própria espécie, o que 
não farão com os outros seres? O que não farão com os ani-
mais? A resposta não pode ser outra: farão vaquejadas, 
defenderão as vaquejadas. 

Mas, é claro, não dirão que são práticas mórbidas e 
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cruéis. Falarão de forma eufemística, esconderão sua~ 
mãos e almas tingidas pelo sangue dos animais tortura., 
dos. Dirão que são expressões culturais. Mas, como os tem, 
pos entre Montaigne e a contemporaneidade são bem dis, 
tantes, nesse nosso suposto diálogo, seria muito didática 
dividir o tema para melhor explicá-lo. A primeira questão: 
'Quais são os nordestinos que defendem a vaquejada?', 
certamente, perguntaria Montaigne. Bem, o senador d~ 
Pernambuco RandolfRodrigues é contra. Esse nordestina 
representante do povo, um senador eleito por milhares d~ 
votos, afirma que é uma prática de tortura. Há tambéiQ 
uma consulta popular do Senado em que a população 
votou esmagadoramente contra a vaquejada. Então, não 
há unanimidade entre os nordestinos, concluiria Montaig-
ne. Nem os brasileiros são favoráveis. 

A segunda questão que Montaigne nos indagaria é 
sobre a cultura. Haveria um desrespeito aos costumes? A 
essa pergunta, deixaríamos que falassem por nós as sábias 

/ palavras da ministra Cármen Lúcia: 'Sempre haverá os que 
defendem o que vem de longo tempo, que se encravou na 
cultura do nosso povo. Mas cultura também se muda, e 
muitas foram levadas nessa condição até que houvesse 
outro modo de ver a vida e não só o do ser humano'. Então, 
'se as justificativas utilizadas para a vaquejada são frágeis 
e erguidas em areias movediças, como podem continuar 
com essa prática?', perguntaria o filósofo que escreveu o 
Tratado da amizade. 

A resposta é simples c sem rodeios. Sem rodeios mes-
mo. Sem rodeios em Minas e sem vaquejadas no Nordeste. 
Bem, a resposta é tão somente porque subjaz à prática da 
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vaquejada a questão econômica. Existem aqueles que não 
se importam com o sofrimento dos animais porque estão 
recebendo suntuosas cifras. Entretanto, os que pensam 
assim, ou seja, os que colocam o quanto ganham acima de 
tudo, acima de qualquer coisa, não contam com uma arma 
do nosso século. 

'Mas qual será o argumento mais forte que não a com-
paixão para com aqueles animais agonizando para o delei-
te dos seres humanos?', perguntaria nosso pensador do 
século XVI. A bem da verdade, não se trata de ser maior 
que o amor que se manifesta na compaixão, porque é exa-
tamente esse sentimento que nos faz lutar contra a vaque-
jada. Trata-se de uma estratégia bem eficaz e pragmática 
para os nossos tempos. 

Em poucas palavras, teremos eleições em 2018. Tão 
simples, muito simples. Os animais não votam, os bois tor-
turados não votam, mas quem aqui escreve vota. A comu-
nidade vegana de Minas vota, os protetores de animais 
votam. Os humanos que vivem baseados em virtudes uni-
versais, como a compaixão e a solidariedade, votam. 

É bom que os deputados se lembrem disso, porque, 
da nossa parte, não esqueceremos o voto dos parlamenta-
res diante da crueldade da vaquejada". 

A Mônica e as ativistas, falando em nome do movi-
mento, não vão esquecer o voto dos parlamentares diante 
dessa crueldade da vaquejada. E hoje, mais do que nunca, 
devemos cerrar fileiras com essa comissão de proteção 
dos animais, cujo presidente está aqui, o deputado Noral-
dino Júnior. E de Minas Gerais deve sair um grito contra 
esse tipo de tortura dos animais, como é a vaquejada. 
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Uma vez, há cerca de 20 anos, eu e o deputado Joã() 
Leite fizemos um debate na Comissão de Direitos Huma, 
nos a respeito da tortura, e um ativista nos relatou que n<~, 
Escola Superior da Guerra do Panamá, ensinavam as pes, 
soas a torturarem gente, começando com tortura de ani, 
mais. Depois que a pessoa se brutalizava, praticando tor, 
turas com um animal não humano, também não teria limi, 
te diante do ser humano. Na escola do Panamá, o treina, 
mento era feito dessa forma. 

Então, estamos trazendo um brado, um movimento, 
um grito contra a vaquejada e contra a tortura. 

Para concluir, gostaria de dizer que em Minas Gerais 
a proibição da vaquejada já é uma realidade: o IMA est;i 
proibido de emitir laudo para vaquejada. O Dr. Onofre, 
advogado-geral do Estado, está de parabéns ao publicm-
esse parecer, fazendo essa proibição. E que outros estados 
ajam da mesma forma, porque, sem a guia do IMA, não se 
pode fazer o translado dos animais para essa prática de 
tortura. Isso é importante destacar. 

Por fim, destaco também a luta do deputado Noraldi~ 
no Júnior, que está nesta Casa hà pouco tempo, mas tem a 
defesa dos animais não humanos como sua bandeira de 
luta e seu exemplo pessoal. Ele mesmo demonstra isso em 
sua vida, em Juiz de Fora, com um trabalho de proteção e 
acolhimento muito interessante, principalmente de ani-
mais em situações de risco e vulnerabilidade. Vossa Exce-
lência jà me mostrou como os acolhe em seu sítio, em Juiz 
de Fora. Não só pela luta, mas pelo seu exemplo pessoal, 
parabéns, deputado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia 17 

A ESPERANÇA, DE NOVO 

Na noite de 27 de outubro de 2002, o Brasil conhecia 
seu novo presidente. Em São Paulo, onde acompanhava a 
apuração, ao lado de seu vice, o empresário José Alencar, o 
presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva, recebia um tele-
fonema de seu adversário no segundo turno, o senador 
José Serra (PSDB), que reconhecia a derrota e o parabeni-
zava pela vitória. Em seguida, Lula faria um pronuncia-
mento no qual resumiria em poucas frases aquela que 
seria a grande motivação de seus oito anos de governo: "O 
mais importante: a esperança venceu o medo. E hoje eu 
posso dizer para vocês que o Brasil mudou, sem medo de 
ser feliz". 

Não foram meras palavras ao vento. Iniciava-se no 
país uma nova era. Um tempo de inversão de prioridades 
que mudaria a história do Brasil. Não sem motivos uma 
pesquisa qualitativa recente, feita pela empresa Ideia Inte-
ligência, para o jornal Valor Econômico, identificou nos 
eleitores um sentimento de nostalgia em relação ao perío-
do de 2003 a 2010. Isso mesmo! Os brasileiros têm sauda-
de do Governo Lula e este deve ser um componente impor-
tante nas eleições de 2018. 

É compreensível que em momento de tantos retro-
cessos, a população se recorde de um governo de avanços. 
Entre as reminiscências dos entrevistados, estão lem-
branças como: "havia um equilíbrio"; "eu arrumava em-
prego fácil"; "ele visa muito a igualdade social. Ele subiu a 
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classe de muita família pobre". Mas, para não ficarmo~ 
somente na nostalgia, merece destaque outra pesquis~ 
recente, da Fundação Getúlio Vargas. Ela mostrou qu~ • 
entre junho de 2003 e julho de 2008, o Brasil teve a maiot-
expansão de sua economia em três décadas. 

I Muitos dados comprovam o período de prosperida, 
1 ~.. de. Foram gerados nada menos que 15 milhões de empre, 
\!i gos, o triplo do Governo FHC, e o salário mínimo teve unt 
•:I aumento real de 74%. A miséria foi reduzida à metade e o~ 
''I 
1

,1 investimentos públicos mais que triplicaram, saltando d~ 
'I média de R$ 22 bilhões anuais para R$ 75,8 bilhões. A. 

inflação caiu para um patamar médio de 5,7%, sendo qu~ 
ao final do Governo FHC, a previsão para o ano seguint~ 
erade42,9%. 

A melhoria dos serviços públicos foi indiscutível. O 
financiamento da Saúde aumentou 132,4%, com açõe~ 
como o programa Mais Saúde, a construção de cerca d~ 
500 UPAs, a criação do Samu e do programa Farmácia. 
Popular, cuja média de atendimentos chegou a um milhão 
mensais. A Assistência Social tornou-se prioridade e 
somente o Bolsa Família chegou a beneficiar mais de 12,6 
milhões de famílias. 

Os investimentos em educação aumentaram 3,6 ve~ 
zes e na Educação Básica, saltaram de R$ 5,5 bilhões, em 
2001, para R$ 13,7 bilhões em 2009. Foram criadas 15 
universidades federais, contra somente uma no Governo 
FHC, e o número de vagas no ensino superior saltou de 113 
mil para 222 mil. A cultura passou a ser tratada como polí-
tica de Estado e seu orçamento subiu de R$ 540 milhões, 
em 2003, para R$ 2,2 bilhões, em 2010. Também a segu-

78 



Fevereiro 2017 

rança pública adquiriu status de prioridade. Em 2007, 
com a criação do Programa Nacional de Segurança Pública 
e Cidadania (Pronasci), os investimentos no setor foram 
recorde e em 2010, o programa já havia recebido R$ 6,7 
bilhões. 

Sim. Naquele tempo, os brasileiros tinham muitos 
motivos para ser felizes e alimentar permanentemente a 
esperança. Não foi à toa que uma pesquisa realizada em 
150 países e publicada pela revista Forbes em 2010 apon-
tou o Brasil como o 12º país cujo povo era mais feliz, empa-
tado com o Panamá e à frente dos Estados Unidos. A satis-
fação da população também pôde ser medida pelo índice 
de aprovação do presidente Lula ao final de seu governo: 
nada menos que 83%. 

É para ter saudade mesmo. A marca daquele gover-
no foi, acima de tudo, a busca da felicidade de seu povo, por 
meio da inclusão social. Por isso, não surpreende que, ago-
ra, Lula lidere todas as pesquisas de intenções de voto 
para as próximas eleições presidenciais, contra quaisquer 
adversários. No levantamento da CNT /MDA, divulgado na 
última quarta-feira (15), ele teve, na espontânea, 16,6% 
das intenções de voto, contra 6,5% de Jair Bolsonaro, 2,2% 
de Aécio Neves e 1,8% de Marina Silva. Michel Temer foi 
citado como candidato favorito por somente 1,1% dos 
entrevistados. 

Na estimulada, Lula fica em primeiro lugar, com 
30,5%, seguido, de longe, por Marina, com 11,8%, Bolso-
naro, com 11,3% e Aécio, com 10,1 %. Em outro cenário, 
com o Geraldo Alckimin como candidato do PSDB, Lula 
tem 31,8%; Marina Silva, 12,1 %; Jair Bolsonaro, 11,7%; 
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Geraldo Alckmin, 9,1 o/o e Ciro Gomes, 5,3%. Lula tam~ém 
sairia vencedor em todas as simulações de segundo tt\rno 
previstas pela pesquisa. 

Para nós, da esquerda, o cenário é mais do quebro-
missor e representa o retorno da esperança contt-a 0 
medo. Mas é, também, preocupante. Além da larga vahta-
gem do grande estadista que mudou a cara deste pats, 0 
levantamento revela que a extrema direita, com suas ictei-
as neofascistas, é vista como segunda alternativa. Fica evi-
dente que os gol pistas deram um tiro no pé e estão sehdo 
engolidos pelo processo. O crescimento de Bolsonara é a 
prova maior de que a população já identificou o P~DB 
como cúmplice do golpe e corresponsável por toda~ as 
mazelas que ele trouxe. 

Desta feita, a esperança com Lula tem, hoje, desafios 
ainda maiores que em 2002. Precisa vencer a crise institu-
cional e política, a corrupção, a falta de transparência e a 
parcialidade de um Judiciário omisso, que tem dois pesos 
e duas medidas. Deve superar o ódio, a violência e a d~sa
gregação, cuja maior expressão está no caos que se in~ta
lou em estados da linha de frente das políticas neoliberais, 
como o Rio Grande do Sul, o Espírito Santo e até o Ria de 
Janeiro. 

Há que se resgatar a esperança, mas não a da simples 
"espera". Precisamos da esperança que impulsiona e 
transforma, corno aponta o pensador judeu Ernst Bloch na 
obra Princípio Esperança. Urna espera que não se resigna, 
posto que contém a ernoçflo da esperança, que move as 
pessoas para agirem contra a angústia c o medo. Uma espe-
rança "do que ainda-nflo-veio-a-scr", princípio vital e pre-
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condição para a superação da servidão e das estruturas 
hierárquicas da sociedade. 

Bloch também nos fala da utopia. Não aquela do 
sonho, do irrealizável, mas, assim como a esperança, uma 
utopia concreta, ligada à realidade e voltada à construção 
de uma nova sociedade, cujos membros façam valer seus 
direitos e deixem o lugar de oprimidos para ousarem "an-
dar eretos". Lula mostrou que esta sociedade é possível. 
Mas não somente ele. Também aqui em Minas o governa-
dor Fernando Pimentel (PT) trouxe esta esperança trans-
formadora e a população já pode sentir a diferença. Fato é 
que, segundo noticiado na imprensa, os índices de aprova-
ção de seu governo seriam bastante animadores. Mas este 
já é assunto para outra reflexão. Que venha a esperança! 

Artigo publicado no Blog da Cidadania e no si te Brasi/247 

Dia 23 

MORADIA DIGNA COMO PRIORIDADE 

O Brasil tem, atualmente, um deficit habitacional de 
6,9 milhões de moradias. Esse não é um problema exclusi-
vo do país. Uma estimativa da ONU indica que, em 2030, 
essa será uma demanda de aproximadamente três bilhões 
de pessoas, cerca de 40% da população mundial. Feliz-
mente, em Minas, o trabalho para a solução dessa deficiên-
cia já está a pleno vapor. 

Pesquisa da Fundação João Pinheiro, em parceria 
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com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério dqs 
Cidades, mostrou que, ao assumir, o governador Fernando 
Pimentel encontrou um deficit habitacional no Estado de 
cerca de 500 mil moradias. Por isso, elegeu a questão 
como prioridade e em seu governo, a Companhia de Habi. 
tação de Minas Gerais (Cohab) está atacando a questão de 
formafirme e eficiente. 

No ano passado, o órgão investiu R$ 3 6, 7 milhões na 
construção de novas moradias para famílias com renda 
mensal de até três salários mínimos. As novas unidades 
foram destinadas a todas as áreas do Estado, mas, princi-
palmente, às mais carentes, como as regiões do Baixo e 
Médio Jequitinhonha, Rio Doce e Norte do Estado. 

E não se trata de qualquer habitação. O presidente 
da Cohab, Alessandro Marques, ressalta sempre que o obje-
tivo da companhia é entregar moradias de alta qualidade, 
que possibilitem uma vida digna para os beneficiários dos 
programas habitacionais. Nesse sentido, são firmadas 
parcerias com as prefeituras, a quem cabe garantir a infra-
estrutura necessária nas áreas onde são construídas as 
novas unidades. 

Além das novas moradias, a Cohab está colocando 
em andamento uma série de projetos para melhorias nas 
habitações entregues e, consequentemente, na qualidade 
de vida de seus moradores. É o caso da construção de 
módulos sanitários em dezenas de municípios. Outra ação 
é a instalação de aquecedores solares, que vão propiciar 
energia barata e sustentável. O programa é fruto de uma 
parceria com a Cemig para a instalação de 15 mil equipa-
mentos em conjuntos habitacionais construídos. Na pri-

82 



Fevereiro 2017 

meira etapa, foram entregues 1.215 aquecedores e a pre-
visão é que, até maio, sejam entregues outros 1.721 em 
diferentes cidades. 

O Governo Pimentel tem, ainda, outros planos ambi-
ciosos para o setor. Conforme anunciou o presidente da 
Cohab, o Executivo está negociando junto a instituições 
financeiras o financiamento facilitado para beneficiários 
dos programas habitacionais, a fim de que possam mobili-
ar suas novas residências. A intenção é oferecer até três 
possibilidades de decoração. 

Obviamente, um problema histórico e da magnitude 
do atual deficit habitacional não será solucionado da noite 
para o dia. A questão se agrava com a paralisação, no 
Governo Michel Temer, do programa Minha Casa, Minha 
Vida, criado pelo PT e que, durante as gestões dos ex-
presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 
entregou, em seis anos, 2,4 milhões de unidades habitaci-
onais, com investimentos de R$ 270 bilhões. 

Minas está fazendo sua parte. Resta saber se o gover-
no federal fará a dele. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 2 

EM MINAS, O COMPROMISSO É COM A 
POPULAÇÃO 

Nos últimos meses, o caos tomou conta de diversos 
estados brasileiros. Em meio à crise financeira, prisional 
ou no funcionalismo, governantes que não dialogam com a 
população cortam direitos trabalhistas e sociais e não con-
seguem garantir serviços básicos à população. Se, ao 
olharmos nossos vizinhos capixabas e fluminenses, vemos 
esse cenário de balbúrdia, em Minas Gerais, acompanha-
mos um governo que enfrenta todas as dificuldades finan-
ceiras, sem atropelos, com os serviços públicos funcionan-
do, a polícia presente, as escolas e os postos de saúde aber-
tos. 

Certamente, um fator decisivo para que as terras 
mineiras não se tornem também uma Babel é o modelo de 
gestão implementado por Fernando Pimentel, que se nega 
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a colocar nas costas da população e dos servidores pÚ~li
cos a conta da crise. Ao contrário, aqui, têm sido honraQ.0s 
compromissos históricos, como o pagamento do piso Dé\ci-
onal dos educadores e dos reajustes e promoções da P()lí-
cia Militar. 

Outro fator preponderante tem sido o diálogo abe~·to 
com a população, sejam setores sindicais e movimentos 
sociais, sejam os cidadãos, por meio dos Fóruns Region\lis 
de Governo. Uma das ações que sintetizam esse jeito de 
governar é a assinatura, no final de 2016, do Pacto P~lo 
Cidadão, um conjunto de metas e ações que traduzem os 
compromissos do governo com a sociedade. Nele, cada 
área pactuou metas que vão orientar os investimentos 
para os próximos dois anos. 

O pacto contém ações escolhidas como prioritárias 
pela população durante os encontros dos Fóruns Regio-
nais de Governo, além de metas setoriais que foram defhli-
das nos comitês temáticos. Seu objetivo é subsidiar as deci-
sões estratégicas, bem como propor diretrizes a serem 
adotadas e garantir a integração e regionalização das 
ações, para que, assim, o governo consiga atender todos os 
mineiros, nos quatro cantos do Estado. O pacto tambêm 
zela pela responsabilidade na gestão fiscal, orçamentát·ia 
e financeira. Com isso, ampliam-se a participação popular 
e o controle social das políticas públicas. 

Mais uma vez, o Governo Pimentel traz para o centro 
das decisões a população, que durante os 12 anos de admi-
nistração tu cana havia sido deixada de lado. Eram gestões 
que se preocupavam apenas com a entrega de grandes 
obras, jamais definidas em conjunto com a sociedade e 
que pouco representavam em melhoria da qualidade de 
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vida do cidadão comum. Exemplo clássico disso foi a Cida-
de Administrativa. Enquanto fazia obras faraônicas, o go-
verno do PSDB deixava de atender demandas importantes 
em áreas essenciais, como saúde, segurança e educação. 
Necessidades que, hoje, mesmo em tempos de grave crise 
financeira, estão sendo atendidas. Como bem definiu 
Pimentel, sua gestão é de pequenas entregas, porém de 
grandes mudanças, que beneficiem diretamente a popula-
ção de todos os municípios do Estado. 

Pimentel tem consolidado, assim, um novo modelo 
de gestão, que dá voz e vez ao real dono do governo: o 
povo. Com isso, prova que equilíbrio das contas públicas 
não precisa ser sinônimo de desmonte do serviço público 
e muito menos de precarização dos direitos dos servido-
res, como prescreve o receituário gol pista neoliberal. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e nosite Brasi/247 

Dia 6 

STF INOVA, COM "ALQUIMIAS" REGIMENTAIS 

O Supremo Tribunal Federal (STF) protagonizou, na 
última quinta-feira (2), uma sessão que, com toda acerte-
za, deixou juristas, professores e estudantes do Direito de 
"cabelo em pé". Deram-se na corte suprema do nosso país 
verdadeiras "alquimias" regimentais. Como todos sabem, 
o termo refere-se a uma ciência mística, conhecida como 
química da Idade Média e cujo objetivo era a transmutação 
da matéria, especificamente de metais não preciosos em 
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ouro. Na modernidade, a palavra passou a integrar o domí-
nio conceitual de conversão, transformação, refon11a, 
mutação, metamorfose, transfiguração, inovação, entre 
outros. É a este conceito que nos referimos. 

O fato se deu no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) proposta pelo DEM, que 
questiona a necessidade de autorização do Legislativo 
estadual para o recebimento pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) de denúncia do Ministério Público Federal 
contra o governador de Minas, Fernando Pimentel. O Jul-
gamento, no entanto, foi transferido para abril, após ~is
cordância entre os ministros sobre a procedência ou não 
da ação. O argumento levantado foi o de que a Adin pe~ia, 
na verdade, um posicionamento do Tribunal quant() à 
constitucionalidade do Artigo 92 da Constituição Mineira, 
que não explicita a necessidade de autorização da Assern-
bleia para abertura de processo e determina o afastam~n
to do governador, caso isso ocorra. Para alguns, tratar-~e
ia, neste caso, de uma ação de constitucionalidade- e não 
de inconstitucionalidade-, o que invalidaria a Adin. 

Diante da celeuma, antes da análise do mérito , a 
validade do Artigo 92 -, os ministros decidiram julgat· a 
preliminar, ou seja, a admissibilidade da ação. O resultado 
foi de cinco votos favoráveis e quatro contrários. A ação 
seria arquivada, imaginaram todos os que conhecem milli-
mamente o regimento do Supremo. Afinal, ele é explícito, 
ao fixar o mínimo de seis votos favoráveis para o recebi-
mento de uma ação por aquela corte. Chegamos, assim, à 
primeira "alquimia". Em uma decisão inédita, acredito, a 
presidente do STF, Cármen Lúcia, decidiu suspender ases-
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são para esperar os votos de outros dois ministros, que 
ainda poderiam alterar o resultado: Gilmar Mendes, que 
estava ausente, e Alexandre Morais- o ministro de Temer 
-,que sequer tomou posse. Pasmem! O julgamento foi adia-
do para abril, quando Morais já terá assumido a cadeira. 

Obviamente, não se trata aqui de fazer qualquer 
juízo dos votos dos ministros ausentes. Mas o fato é que a 
questão deveria findar naquela sessão, com o arquiva-
mento da ação, já que não houve pedido de vista, este sim 
um instrumento legítimo. É inquestionável que o DEM 
errou, ao propor uma ação de inconstitucionalidade, quan-
do pretendia obter uma declaração de constitucionalida-
de. Nesse sentido, pode ser esclarecedor observar o signi-
ficado de mais um termo: "casuísmo", que segundo o dicio-
nário Caldas Aulete, refere-se à deturpação de princípios 
morais ou jurídicos em função de um determinado inte-
resse. 

Passando à segunda "alquimia", observe-se que em 
53 julgamentos similares anteriores, o Supremo decidiu 
pela prevalência da autorização das Assembleias Legisla-
tivas para abertura de processo contra governador. Espe-
cificamente em Minas Gerais, destaque para as Ações Pe-
nais 176 e 182, contra o ex-governador Itamar Franco. O 
referido Artigo 92 da Constituição estadual já existia e, 
ainda assim, o STF decidiu que era necessária a autoriza-
ção do Legislativo. Se já existe farta jurisprudência, por-
que "transmutar", ou "reformar", tal consenso jurídico ago-
ra? 

Questionamos, ainda, uma terceira "alquimia" regi-
mental. Sabemos que o Artigo 92 envolve duas questões: 
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não autorização legislativa e afastamento do governad0r. 
O voto do relator sobre o mérito da ação foi no sentido de 
que não há a necessidade de autorização, mas, em contt-a-
partida, descartou o afastamento. Como fica, então? Ut)]a 
parte do dispositivo é constitucional e outra não? Ne~se 
caso, não seriam necessárias duas ações, sendo uma de 
inconstitucionalidade e outra de constitucionalidaàe? 
Essa deveria ser outra preliminar em análise e o resultado 
lógico, mais uma vez, seria o arquivamento da ação elo 
DEM. 

Por fim, é relevante notar que, conforme o artigo 1()2 
da Constituição Federal (CF), somente compete ao STF' o 
julgamento de Ação Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC), se for referente a lei ou ato normativo federal, e n~o 
estadual. Eis mais uma "inovação". "Joguemos fora nossos 
livros!", devem estar pensando muitos professores de Di-
reito. 

Não há aqui intenção de questionar as motivações 
do Supremo, pois queremos, sinceramente, acreditar ter 
se tratado de um grande equívoco. De qualquer forma, 
aquela sessão acabou atendendo à conveniência dos pla-
nos do PSDB e seus aliados para ganharem no "tapetão" a 
eleição que perderam nas urnas. 

O fato é que o procedimento contra o governador de 
Minas é inconsistente e eivado de vícios, como demons-
trou em questão anterior o ministro do Supremo Celso 
Melo, ao apontar a irregularidade da atuação de um juiz de 
primeira instância no processo. Sobretudo, não há provas. 
Toda a acusação baseia-se apenas em urna delação isolada, 
desmentida pelo próprio pai e pelo irmão do delator, am-
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bos seus sócios. Nada mais. Sem confirmação pericial, sem 
fotos, sem vídeos ou documentos comprobatórios, o que já 
justificaria a nulidade do inquérito baseado na farsa da 
Operação Acrônimo, da Polícia Federal. Fernando Pimen-
tel é vítima de uma perseguição e só não vê quem não quer. 
Por isso, com toda a certeza, provará a sua inocência. 

Já os tucanos ... Ah! Esses temem as urnas em 2018. 
Para não enfrentarem Pimentel novamente e passarem 
por mais um vexame, ousam até tentar manipular o Supre-
mo, com fins exclusivamente político-partidários. Permi-
tirão os excelentíssimos ministros que isso aconteça? 

Artigo publicado no Blog da Cidadania e no si te Brasi/247 

ACERTO DE CONTAS 

O encontro de contas entre Minas Gerais e a União foi 
um dos temas discutidos durante encontro do governador 
Fernando Pimentel com a bancada de deputados federais 
do Estado, nesta segunda-feira (6), no Palácio da Liberda-
de. A proposta do governador é abater da dívida de Minas 
com a União o montante devido ao Estado, referente ao 
ressarcimento das perdas com a Lei Kandir. 

Essa e outras reivindicações foram incluídas em uma 
carta para ser levada ao presidente Michel Temer. "Nós 
não vamos fazer ajuste com sacrifício de serviços públicos. 
Para isso, não contem com Minas Gerais. Vamos buscar 
outros caminhos. E Minas oferece outra alternativa: um 
encontro de contas entre as perdas que tivemos com a Lei 
Kandir e a nossa dívida com a União. Isso é perfeitamente 
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possível e factível", reafirmou Pimentel. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

DiaS 

DIA DA MULHER 

O Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, e 
de março, simboliza conquistas históricas e também con ... 
vida a refletir sobre as muitas lutas que ainda temos pelq_ 
frente, tais como a ampliação da participação feminina nq_ 
política, o fim da violência contra as mulheres e a igual da ... 
de nas condições de trabalho. 

Este ano, temos, também, a luta contra a reforma dél. 
Previdência, que prejudica ainda mais as mulheres. Nq_ 
proposta, o governo gol pista amplia o tempo de trabalh() 
das mulheres e a idade mínima para aposentadoria. A PEC 
287 simplesmente desconsidera a jornada dupla que a 
maioria das mulheres enfrenta durante toda a vida. 

Seguiremos na luta até que todas sejam livres da 
exploração, da opressão e da violência. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

MULHERES NA LUTA 

Faça chuva, faça sol, elas estão na luta. A "marcha das 
mulheres" saiu, há pouco, da Praça da Assembleia Legisla· 
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tiva, em passeata pelas ruas de Belo Horizonte. O ato unifi-
cado Dia Internacional de Luta das Mulheres é uma grande 
mobilização nacional, organizada pelos movimentos sin-
dical e feminista, em defesa da aposentadoria, contra a 
Reforma da Previdência e pelo fim da violência de gênero, 
entre outras bandeiras. Bonito de se ver!!!!! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 16 

REFORMA DO FIM DO MUNDO 

Os brasileiros saíram às ruas em todo o país, na últi-
ma quarta-feira (15), para dizer um veemente "não" à 
reforma da Previdência que o governo ilegítimo de Temer 
tenta enfiar "goela abaixo" da população. O dia de protesto 
foi marcado por atos públicos, manifestações e paralisa-
ções das mais diversas categorias em praticamente todas 
as capitais do Brasil e em muitos municípios do interior. 
Em Belo Horizonte, não foi diferente, com o povo tomando 
o Centro da cidade para demonstrar sua indignação. 

Está dado o recado. Como ressaltou o governador 
Fernando Pimentel, recentemente, "a voz de Minas se 
levanta" contra uma reforma que só visa penalizar os mais 
carentes e retirar direitos consolidados. Que bom termos 
um governador que ergue a cabeça e não se furta a con-
frontar o poder central em nome dos interesses do povo 
mineiro. A mesma lógica o faz negar-se a aderir ao progra-
ma do governo federal de socorro financeiro aos estados, à 
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custa do sacrifício dos servidores e da entrega do patrimL 
nio de Minas. A esse preço, conforme disse Pimentel, "pr~
ferimos continuar enfrentando sozinhos as nossas dificul-
dades". 

Não podemos ser ingênuos. Tanto com o pacote de 
maldades imposto aos estados, quanto com a malfadada 
reforma da Previdência, o Governo Temer passa ao larga 
dos interesses da ampla maioria dos brasileiros. Desmas-
carada a farsa do rombo da Previdência, como atestaran1 
vários estudos, cabe-nos questionar: a quem interessa 
essa reforma? A meu ver, está clara a intenção de privati-
zar o sistema de Previdência pública. Tornando-o inviável, 
promove-se uma corrida aos planos de previdência priva-
da, geridos pelas grandes instituições financeiras, qu~ 
abarrotarão ainda mais seus cofres. Por sua vez, o Governo 
Temer consegue quitar mais uma conta do golpe, satisfa-
zendo as elites que o alçaram à Presidência. Já o trabalha-
dor ... Mais uma vez, pagará o pato. 

Tudo está interligado, e não há "ponto sem nó". Uma 
questão de fundo para a qual poucos têm atentado é que a 
seguridade social está diretamente relacionada à distribu, 
ição de renda e de riquezas em nosso país. Ela é, funda, 
mentalmente, uma forma de garantir aos mais pobres con, 
dições mínimas de vida. Por isso, a Previdência é rechaça, 
da pelos donos do capital, seus maiores sonegadores. Regi-
dos pela lógica do mercado, eles visam única c somente 
aos lucros c não admitem urna divisão mínima do "bolo". 
Que ninguém se iluda: mais uma vez, por trás de tudo, está 
a "velha" luta de classes. 

O momento é decisivo. Não há atalhos. O único cami-
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nho é a organização e mobilização da classe trabalhadora. 
Foi assim na conquista de direitos consagrados, como a 
jornada de oito horas, salário mínimo, férias e 13º salário, 
e assim deverá ser na defesa da Previdência. Na última 
quarta-feira, os brasileiros e as brasileiras deram uma 
amostra daquilo de que são capazes, demonstrando que 
não fugirão à luta. Estará o Governo Temer disposto a 
pagar para ver? 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no si te Brasi/247 

ÁGUA NO SERTÃO 

O sertão virou mar. Graças aos presidentes Lula e 
Dilma! Dia de festa no sertã,o da Paraíba, com a real inau-
guração de trecho concluído das obras de transposição 
das águas do rio São Francisco, outra realização do PT que 
o governo ilegítimo de Temer tenta usurpar. Mas o povo 
não é bobo e comemorou com os verdadeiros realizado-
res. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 20 

NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Muito tem sido dito sobre a reforma da Previdência. 
Mas, além do fato de que precisará trabalhar mais tempo 
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para se aposentar, você sabe tudo que está em jogo na pro-
posta do Governo Temer? Não se iluda, pois serão int\me-
ras as perdas para os trabalhadores e é bom se informar 
para tentar impedir esse absurdo. Para alertar para al~uns 
dos perigos escondidos na Proposta de Emenda ConStitu-
cional 287, nosso mandato produziu a cartilha "Reforma 
da Previdência- Diga Não". 

Que ninguém se iluda. A Previdência está diretaJben-
te relacionada à distribuição de renda e de riqueza_ em 
nosso país. Ela é, fundamentalmente, uma forma de se 
garantir aos mais pobres acesso a condições mínimas de 
vida. Por isso, existem aposentadorias especiais para tra-
balhadores rurais, pescadores, seringueiros, entre outros. 
Mas, infelizmente, nos planos do atual governo, tais b~ne
fícios devem ser todos extintos. 

Sim. Quem pagará o pato serão os trabalhadores e 
trabalhadoras. Somente a mobilização popular será cq_paz 
de barrar esta aberração. Mobilize-se e defenda seu direi-
to. 

A cartilha tem distribuição gratuita e está disponível 
em nosso gabinete. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 23 

TERCEIRIZAÇÃO SEM LIMITES 

O desmonte de direitos sociais promovido pelo 
governo ilegítimo de Michel Teme1~ com apoio de grande 
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parte do Congresso Nacional, não para. Ontem, foi dia de 
assistirmos ao esfacelamento dos direitos trabalhistas, 
com a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 4.302 pela Câma-
ra dos Deputados. A partir de agora, todos os profissiona-
is, sejam eles do setor privado ou do setor público, pode-
rão ser terceirizados. Além disso, está autorizada a tercei-
rização nas atividades meio e fim. Isso significa que, tendo 
como exemplo uma escola, todos os professores poderão 
ser terceirizados. 

Como vários especialistas vêm alertando, o projeto 
só precarizará as relações de trabalho e retirará direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Como apon-
tam dados do Dieese, os trabalhadores terceirizados tra-
balham mais, ganham menos e sofrem mais acidentes de 
trabalho. A quem interessa esse quadro? Aos empresários 
que bancaram o golpe para retirar uma presidenta eleita 
democraticamente. A conta do golpe está sendo paga ago-
ra. No detalhamento da fatura estão o congelamento dos 
gastos públicos, a reforma do Ensino Médio- que retira o 
pensamento crítico da escola, a Reforma Trabalhista e, em 
breve, a Reforma da Previdência. 

Somente a mobilização social será capaz de frear 
tamanhos retrocessos. Que continuemos em luta! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 30 

UM GOVERNO DE CORAGEM 

O correr da vida embrulha tudo. 
A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desínquieta. 
O que ela quer da gente é coragem 

Guimarães Rosa 

Coragem. Foi com essa palavra que o secretário d.e 
Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, abriu a coletiva 
concedida hoje (30/3), no Palácio da Liberdade, pelo 
governador Fernando Pimentel, da qual participei. Verdél.-
de. Este é um governo de coragem. 

Coragem demostrada logo no início da nova gestã(), 
quando o governador Fernando Pimentel jogou por terra a 
teoria tucana de "deficit zero" e provou que recebeu Ulll 
estado com graves problemas financeiros e um deficit de 
R$ 7,2 bilhões. 

Coragem também para decretar situação de calami-
dade financeira e propor um acerto de contas com a União 
- que deve a Minas mais de R$ 133 bilhões -, o que pode 
resolver a grave situação do Estado e dos municípios mi-
neiros. Lembro aqui, também, da coragem com que o go-
vernador tem se posicionado acerca da Reforma da Previ-
dência, ao se negar a colocar nas costas da população a 
incompetência do poder público em administrar a seguri-
dade social. 
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Como nos ensina o escritor mineiro Guimarães Rosa, 
no célebre livro Grande Sertc1.o Veredas, "a vida quer da 
gente é coragem". Bravura demonstrada pelo governador 
Fernando Pimentel, ao anunciar, hoje, uma série de proje-
tos a serem enviados à Assembleia Legislativa, que vão 
possibilitar a retomada de investimentos pelo Estado. As 
proposições preveem a criação de fundos e incentivos que 
devem gerar recursos da ordem de R$ 20 bilhões, a serem 
investidos na economia mineira. Trocando em miúdos, 
isso representa mais empregos, mais qualidade de vida 
para a população e salários em dia para os servidores. 

Inédita no país, uma das iniciativas dará descontos 
aos bons pagadores do Estado. A medida vale para impos-
tos como ICMS e IPVA. Como exemplo, quem pagar seu 
IPVA em dia poderá receber um desconto de 3% em anos 
seguintes. O Governo Pimentel também concederá des-
contos nos encargos aos contribuintes que quitarem 
impostos atrasados. Atualmente, estima-se que o Estado 
tenha R$ 63 bilhões em dívidas ativas a receber. Dessa for-
ma, o governo age em todas as frentes, tentando regulari-
zar a situação de quem não está em dia com o Estado e tam-
bém bonificando e valorizando os bons pagadores. Vale 
lembrar que, no caso do IPVA, o benefício é para o carro, o 
que valorizará o veículo na hora da venda. 

Outra iniciativa inovadora proposta é a "monetiza-
ção" de créditos do Estado a receber, com foco em novos 
investimentos e geração de empregos em Minas Gerais. 
Atualmente, caso um empresúrio possua crédito com o 
Estado, como de repasses da Lei Kandir, tem como com-
pensação somente descontos no ICMS. Por meio de um 
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fundo a ser criado, o empresário poderá receber parte 
deste crédito, mas terá que investi-lo no Estado, gerando 
novos postos de trabalho. 

Nos Projetos de Lei que serão enviados à Assem-
bleia, o governador Fernando Pimentel também prevê a 
criação de um Fundo Imobiliário. Com ele, mais de quatro 
mil imóveis onde funcionam órgãos e serviços do governo 
e que hoje pertencem ao Tesouro do Estado passam a com-
por o patrimônio do Fundo. Este, por sua vez, captará 
recursos de investidores na forma de antecipação de alu-
guéis. Entre os imóveis que compõem o fundo, está a polê-
mica Cidade Administrativa. É importante ressaltar que 
tais imóveis serão inalienáveis e, portanto, a propriedade 
continuará nas mãos do Estado. Com essa ação, o governo 
possibilitará a utilização produtiva e lucrativa dos bens e 
permitirá que a população e empresários comprem títulos 
desse fundo, como forma de investimento seguro. 

Já outros cerca de 1.600 imóveis do Estado, que hoje 
estão ociosos ou ocupados irregularmente, serão coloca-
dos à venda. Os recursos arrecadados também vão com-
por um fundo para o fomento de novos investimentos em 
Minas Gerais. 

Sim, são iniciativas ousadas para as quais o governo 
precisará do apoio da Assembleia Legislativa, mas que 
ajudarão a alavancar a economia do Estado. Como bem 
lembrou Fernando Pimentel, são ações que vão na contra-
mão de um (des)governo federal que justamente quando a 
taxa de desemprego está nas alturas, onera mais as empre-
sas, ao acabar com a desoneração da folha de pagamento. 

Fernando Pimentel demonstra, mais uma vez, seu 
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compromisso com o Estado. Mesmo herdando uma má-
quina pública falida e com graves problemas em diversas 
áreas, nunca se deixou paralisar, buscando, com coragem, 
a retomada do crescimento. Ao contrário de outros esta-
dos da Federação, onde vemos o caos instalado, em Minas, 
podemos atestar o esforço de um governo que, com criati-
vidade e competência, aos poucos, vai driblando a crise. 

Artigo publicado nosite Brasi/247 

6º CONGRESSO ESTADUAL DO PT 

O diretório estadual do PT /MG realiza, agora, em 
Belo Horizonte, o lançamento do 6° Congresso do Partido. 

Ao abrir o encontro, a presidente do PT fMG, Cidade 
Jesus, destacou a importância do partido como uma trin-
cheira para lutar pela democracia e contra os retrocessos 
que estão sendo realizados pelo governo gol pista. 

Cidade Jesus convocou os filiados e filiadas a partici-
parem desse processo e se unirem na luta pela democra-
cia, pela justiça social e para ajudar a barrar este golpe con-
tinuado. 

Durante o encontro, serão apresentadas as propos-
tas das chapas que disputam o PED. Estou compondo a 
chapa 400, que reúne grandes companheiros, lideranças e 
filiados de todo o Estado. 

Estamos comprometidos com a organização de uma 
aliança de resistência que ajude a traçar o caminho para a 
retomada de um país democrático e inclusivo, bem como 
com o fortalecimento do trabalho de base, de garantia da 
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participação feminina e dos jovens nas instâncias de dec::i-
são, de formação e organização da sociedade. 

Publícado na página Durval Ângelo no Facebook 

ENCONTRO DE CONTAS BENEFICIARÁ 
TAMBÉM OS MUNICÍPIOS 

Na semana passada, usei este mesmo espaço pata 
falar sobre a proposta de encontro de contas entre a dívicta 
de Minas Gerais com a União e os valores que o Estado tetn 
a receber do governo federal como compensação pelq,s 
perdas com a chamada Lei Kandir. Volto agora ao tema 
para lembrar que não apenas o Executivo mineiro se bem~
ficiará da medida. 

Os recursos do ICMS que não foram arrecadados 
desde 1996, com a desoneração imposta pela entrada e1n 
vigor da Lei Kandir, não iriam apenas para os cofres estq_-
duais. Do total, 25% seriam destinados aos municípios, 
que também estão com as finanças em frangalhos por 
causa da crise econômica que o governo federal não con-
segue equacionar. 

No caso de Minas Gerais, o ressarcimento devido 
pela União é de R$ 135,6 bilhões. Isso significa que, pelo 
repasse previsto na Constituição Federal, os municípios 
mineiros deixaram de receber praticamente R$ 40 bilhões 
nesse período. A fatia desse bolo é diferente para cada 
município, mas, sem dúvida, as perdas sofridas até agora 
com as desonerações da Lei Kandir atingem a todos. Con-
tagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, por 
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exemplo, deixou de receber cerca de R$ 1 bilhão no perío-
do, e as perdas atingem diversos outros municípios minei-
ros, o que certamente agravou a situação das prefeituras. 

Levantamento da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) divulgado no início do ano mostrou que 21 cidades 
de Minas, como o próprio governo estadual, decretaram 
estado de calamidade financeira. Estão incluídos municí-
pios de grande porte, como Betim e Montes Claros. Com o 
encontro de contas proposto pelo governador Fernando 
Pimentel ao presidente Michel Temer, a situação poderia 
estar bem diferente. 

É para debater essa questão que a Assembleia Legis-
lativa criará uma Comissão Extraordinária do Encontro de 
Contas. O colegiado será instalado nos próximos dias, 
quando aAssembleia e o governador devem receber a visi-
ta de uma comitiva de parlamentares do Rio Grande do 
Sul, que também está em péssima situação financeira e, 
assim como Minas e o Rio de Janeiro, reivindica o encontro 
de contas; forma mais prática e rápida de o governo fede-
ral ressarcir os estados pelas perdas com a Lei Kandir, 
como determinou o Supremo Tribunal Federal (STF). 

A previsão é que a comissão a ser criada na Assem-
bleia promova audiências públicas no interior do Estado e 
na capital para discutir com representantes dos municípi-
os e dos diversos segmentos da sociedade mineira. Entida-
des empresariais mineiras e parlamentares do Estado já 
declararam apoio à proposta, mas a discussão com as pre-
feituras é de extrema importância, pois cabe também aos 
municípios aderir a essa bandeira e pressionar pelo en-
contro de contas, em vez do draconiano Plano de Recupe-
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ração Fiscal dos Estados, proposto pelo governo federal. 
Governo esse que pretende apenas impor duras restriçôes 
financeiras a todos, enquanto protela o pagamento da pl'ó-
pria dívida. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 31 

JORNADA NACIONAL 

Ainda dá tempo de participar. Em Belo Horizonte, 
milhares de manifestantes estão concentrados na Praça 
da Assembleia Legislativa, desde a manhã, em mobiliZa-
ção para a grande manifestação desta sexta-feira contrél. a 
Reforma da Previdência, contra o ajuste fiscal e em defesa 
da democracia. Golpe Nunca Mais! Destaque para as pre-
senças do coordenador nacional do MST, João Pedro Sté-
dille e o sociólogo Emir Sader. A previsão é de que entre 
16h e 17h, os manifestantes saiam em passeata pelas ruas 
da cidade até a Praça Sete e depois sigam para a Praça da 
Estação. Nosso mandato marca presença no ato público. 
Aproveitamos para distribuir a cartilha que produzimos, a 
fim de esclarecer a população sobre as armadilhas escon-
didas na PEC 287. 

Publicado na página Durval Ângelo no f(u:ebook 
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Dia6 

O EMPRESARIADO E O MOVIMENTO POR 
ENCONTRO DE CONTAS 

A economia mineira precisa de investimentos para 
retomar o crescimento. O governador Fernando Pimentel 
(PT) já deu importantes passos nesse sentido, com medi-
das como o projeto que cria seis diferentes fundos estadu-
ais, anunciado na semana passada. Mas, com o rombo no 
Orçamento herdado das gestões anteriores, a capacidade 
de investimento direto fica bastante reduzida. Por outro 
lado, mesmo com os incentivos do governo, a iniciativa 
privada tem dificuldade de fazer aportes em novos investi-
mentos, em decorrência da crise, agravada pela política 
econômica restritiva do Governo Temer. 

Esse é mais um dos motivos que tornam imperioso o 
acerto de contas entre a dívida de Minas com a União e os 
recursos devidos pelo governo federal ao Estado, em com-
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pensação pelas perdas causadas pela Lei Complementat 
87, de 1996, conhecida como Lei Kandir. Nas contas d() 
governo mineiro, a medida renderia aos cofres estaduai~ 
R$ 4 7 bilhões. Trata-se da diferença entre os R$ 88 bilhõe~ 
devidos pelo Estado e os R$ 135,6 bilhões que a Uniã() 

· .. ,, deve ressarcir a Minas para repor as desonerações "' 
impostas pela Lei Kandir- do ICMS sobre exportações d~ 
produtos e serviços. 

O setor produtivo mineiro tem plena consciência, 
desse imperativo. Tanto que 11 diferentes entidades, co--
mo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e a Fede-
ração da Agricultura do Estado de Minas Gerais, se uniram 
em um amplo movimento supra partidário pela revisão da 
dívida de Minas. 

Os empresários reconhecem que todos os setores da 
economia mineira têm a ganhar com a medida. Primeira-
mente, porque permitirá a recuperação da capacidade de 
investimento do governo. Mas também porque o setor 
privado tem créditos de cerca de R$ 8 bilhões com o gover-
no estadual- inclusive da reposição das perdas da Lei Kan-
dir- e, portanto, se beneficiará diretamente de um equilí-
brio nas contas do Estado. Como lembrou o secretário de 
Fazenda, José Afonso Bicalho, na semana passada, sem 
investimentos, tais créditos vão perdendo valor ao longo 
do tempo. 

Acrescente-se que, sem as obrigações da dívida, 
cujos juros exorbitantes drenam os cofres estaduais, e 
com a entrada na economia dos recursos devidos pela 
União, o setor produtivo poderá investir em projetos atu-
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almente paralisados devido ao desaquecimento do merca-
do interno. E isso representa a geração de empregos e 
renda para todo o povo mineiro. 

O empresariado tem um papel importante nessa 
mudança. Tem poder, por exemplo, para pressionar o Con-
gresso a aprovar a emenda ao projeto de recuperação fis-
cal dos Estados a qual determina o abatimento em suas 
dívidas do montante devido a eles pela União. Por isso, a 
importância da adesão do setor produtivo à proposta, 
endossada pelo Movimento em Prol do Acerto de Contas 
entre Minas e a União, lançado ontem pela Assembleia 
Legislativa. Essa luta é de todos os mineiros. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Plenário da Assembleia Legislativa recebeu, nesta 
quinta-feira (6), dois projetos de lei do Governo do Estado 
que visam aprimorar o atendimento de Assistência Social 
em Minas. O primeiro deles cria o Programa de Aprimora-
mento da Rede Socioassistencial do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), o Rede Cuidar. 

O programa reúne uma série de ações do Estado 
para apoiar, orientar, fomentar e financiar melhorias nas 
instituições de assistência social que já desenvolvem um 
trabalho filantrópico. O Rede Cuidar prevê, ainda, que as 
entidades recebam recursos da Loteria Mineira. Inicial-
mente, estão previstos repasses da ordem de R$ 10 mi-
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lhões. A intenção do Executivo é criar entre as entidades 
assistenciais uma rede de colaboração. 

O outro projeto de lei encaminhado pelo governador 
à Assembleia trata de parcerias entre o Executivo estadual 
e organizações da sociedade civil de assistência social 
para a prestação de serviços e a realização de programas e 
projetos do Sistema Único de Assistência Social. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 13 

PROGRAMA TRIBUTÁRIO BENEFICIARÁ TODA A 
POPULAÇÃO 

O plenário da Assembleia Legislativa recebeu, na 
última quinta-feira (6), o Projeto de Lei 4.136/2017, do 
governador Fernando Pimentel, que institui o Programa 
de Regularização de Créditos Tributários. A proposição 
estabelece incentivos para o pagamento ou refinancia-
mento das dívidas com o Estado, iniciativa já adotada em 
outras oportunidades, mas que agora traz importantes 
inovações. 

Pela primeira vez, são incluídos nos incentivos os 
débitos do IPVA. Outra novidade é a concessão de bônus 
aos contribuintes que estão em dia com seus impostos. A 
proposição ainda prevê alterações na lei, com o objetivo de 
reduzir e racionalizar as penalidades tributárias. 

Se quitadas à vista, as dívidas de ICMS anteriores a 
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2017 terão redução de 90% das multas e juros, ou de até 
R$ 150 mil. Para o pagamento parcelado, o abatimento 
pode ser de 40% a 80%. Com a adesão ao programa, ficam 
também extintas as dívidas anteriores a 2013 no valor de 
até R$ 20 mil. Já o contribuinte em dia com suas obriga-
ções terá descontos de 1 o/o a 2 o/o sobre o valor do imposto. 

Os débitos de IPVA poderão ser pagos à vista, com 
perdão das multas e dos juros, ou parcelados em até seis 
vezes, com redução de 50%. Já a premiação para o bom 
pagador é de 3% de desconto no valor do imposto. Como 
será concedido para o veículo, o bônus ainda vai agregar 
valor ao bem. Por sua vez, as dívidas do ITCD (incidente 
sobre heranças e doações) poderão ser pagas à vista, com 
15% de desconto, ou em 12 vezes, com abatimento de 
50% nos encargos. 

O Estado tem a receber nada menos que R$ 63 bi-
lhões da dívida ativa. É claro que, mesmo com todos os 
incentivos, não arrecadará todo esse montante. Mas a par-
cela levantada será, sem dúvida, significativa e se somará a 
outras medidas estruturais, dentro do esforço que o go-
verno tem feito na busca da retomada do crescimento. 

Ressalte-se que os municípios - gravemente afeta-
dos pela crise - também se beneficiarão da medida, uma 
vez que recebem 50% dos recursos do IPVA e a cota do 
ICMS referente ao Valor Agregado Fiscal. Assim, concla-
mamos todos os prefeitos a sensibilizarem os parlamenta-
res estaduais majoritários em suas cidades para que apro-
vem o projeto de lei com rapidez. 

Com esse programa, o governador dá provas, mais 
uma vez, de sua visão municipalista. Não poderia ser dife-
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rente, pois ele foi prefeito de Belo Horizonte e conhece as 
dificuldades que as prefeituras enfrentam. Mais do que 
isso, Pimentel sabe que é nas cidades que as pessoas vivem 
e é nelas que se constrói qualidade de vida. 

Na contramão do caminho do arrocho seguido pelo 
(des)governo federal, aqui em Minas a estratégia tem sido 
recuperar a capacidade de investimentos do Estado, o que 
reverterá em melhorias para toda a população. Portanto, a 
mobilização para que a Assembleia aprove o projeto de 
regularização dos créditos tributários deve ser não 
somente dos prefeitos e contribuintes beneficiados, mas 
de todos os cidadãos mineiros. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 17 

UM ANO DO GOLPE 

Há um ano, no dia 17 de abril de 2016, o Brasil assis-
tiu, ao vivo, a um golpe contra a democracia. Durante ses-
são da Câmara dos Deputados, conduzida pelo então pre-
sidente Eduardo Cunha, parlamentares acolheram o pedi-
do de impeachment - sem crime de responsabilidade -
contra a presidente Dilma Rousseff, que vale lembrar~ foi 
reeleita com mais de 54 milhões de votos. 

Naquele domingo, a transmissão da sessão por vá-
rias redes de TV se transformou em um verdadeiro show 
de hipocrisia, quando dezenas de deputados acusados de 
corrupção justificaram seus votos a favor do afastamento 
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da presidente Dilma em prol da luta contra a corrupção. 
Um dos exemplos marcantes foi o da deputada federal 
Raquel Muniz (PSD), que afirmou: "O meu voto é pra dizer 
que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra 
isso para todos nós com sua gestão". No dia seguinte, o pre-
feito citado, Ruy Muniz, marido da deputada, foi preso pela 
Polícia Federal, em uma operação que apura fraude com 
recursos públicos da saúde. 

O voto da deputada representa somente uma ínfima 
parte da grande farsa que foi montada contra a presidente 
Dilma e que, aos poucos, está sendo desmascarada. O afas-
tamento de Dilma, que, até então, foi justificado com as 
"pedaladas fiscais", vem revelando sua real face. Em entre-
vista recente à TV Band, o presidente ilegítimo, Michel 
Temer, afirmou que o impeachment se deu por vingança 
do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. 

A partir daquela sessão, a população segue assistin-
do ao roteiro do golpe continuado. O país, como podemos 
constatar, está tomando um rumo muito perigoso e incer-
to, que afeta diretamente os mais pobres. No plano econô-
mico, o emprego escasseia e a economia não anda. No 
plano social, as medidas adotadas e as propostas de refor-
mas poderão levar o país ao abismo; a uma situação de 
extrema dificuldade. 

Em tempos difíceis, como os de agora, é preciso 
resistir! 

Publícado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 19 

DIA DA VERDADE 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
aprovou, nesta quarta-feira (19), parecer favorável ao Pro-
jeto de Lei 1.420/2015, de minha autoria, que institui no 
Estado a data de 24 de março como o Dia Internacional do 
Direito à Verdade, já incluído no calendário nacional. Com 
a aprovação do parecer, apresentado pela deputada Celise 
Laviola (PMDB), a matéria já pode ser votada pelo plená-
rio, em turno único. 

Como destaco na justificativa do projeto, original-
mente, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, 
em 2010, o dia 24 de março como Dia Internacional do 
Direito à Verdade sobre Graves Violações aos Direitos 
Humanos e da Dignidade das Vítimas. A iniciativa tem 
como objetivo maior o reconhecimento pleno do direito 
das vítimas à dignidade e à verdade, enquanto um direito 
humano equivalente aos demais direitos fundamentais. 

A data de 24 de março marca o dia da morte de Mon-
senhor Óscar Arnulfo Romero, bispo e mártir de EI Salva-
dor, que pagou com a própria vida por seu trabalho pelos 
direitos humanos e em defesa da vida, durante os conflitos 
armados naquele país, na década de 1970. Lamentavel-
mente, também o sacrifício de muitos brasileiros e brasi-
leiras - não somente no período da ditadura militar, mas 
até os dias atuais- pode ser tomado como referência para 
a mesma luta. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 20 

FÔLEGO PARA NOVOS INVESTIMENTOS 

Entre R$10 bilhões e R$12 bilhões: esse é o montan-
te que o governo espera arrecadar com o Programa de 
Regularização de Créditos Tributários, que estabelece 
incentivos para o pagamento ou refinanciamento das dívi-
das com o Estado. Previsto em projeto de lei do governa-
dor que tramita na Assembleia Legislativa, o programa 
abrange débitos de IPVA, ICMS e ITCD (que incide sobre 
heranças e doações), prevendo abatimentos em juros e 
multas de valores inseridos na dívida ativa e descontos 
para contribuintes que pagarem em dia seus impostos. 

Os recursos já têm destino certo: reforçar os investi-
mentos em áreas essenciais à população, especialmente 
estradas, saúde, educação e segurança. Como nos revelou 
um secretário de Estado, o Executivo já tem prontos para 
execução vários projetos nesses setores. E também as pre-
feituras poderão ampliar seus investimentos. Afinal, 50% 
da arrecadação do IPVA e 25% do ICMS são destinados aos 
municípios. 

Não que o Estado tenha deixado de investir. Haja 
vista as obras definidas nos Fóruns Regionais, nomeações 
de mais de 43 mil professores, pagamento do piso salarial 
do magistério, implantação de Samus regionais, destina-
ção de equipamentos para hospitais, convênios de assis-
tência social, programas de agricultura familiar, entre vá-
rios outros. Mas, devido ao deficit orçamentário herdado, 
agravado pela crise financeira nacional, os investimentos 
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estão aquém do necessário, e o governo sabe disso. 
O Programa de Regularização de Créditos Tributári-

os faz parte de um conjunto de medidas para que o Estado 
possa ampliar sua capacidade de investimento. O sucesso 
da iniciativa, no entanto, depende da adesão dos contribu-
intes e da captação dos recursos em menor tempo possí-
vel. O problema é que boa parte dos pagamentos deverá. 
ser financiada, e em até 15 anos. Por isso, foi proposta, em 
outro projeto de lei, a criação de um fundo da dívida ativa. 

Em linhas gerais, a ide ia é que, uma vez financiada a 
dívida, o Estado possa captar recursos em curto prazo, 
vendendo cotas dela no mercado financeiro. Os potenciais 
compradores seriam instituições financeiras, como ban-
cos e fundos de pensão, atraídas pela boa rentabilidade e 
pelo baixo risco. Estima-se que somente com esse fundo 
possam ser captados cerca de R$ 5 bilhões. 

Enfim, o objetivo é utilizar "ativos" do Estado hoje 
praticamente "inativos" - pois não geram receita - para 
com eles, criar um fluxo financeiro que dê fôlego a Minas 
para voltar a crescer. A mesma lógica fundamenta as pro-
postas de criação de outros fundos, como o MG lnvest e os 
de Parcerias Público-Privadas (PPPs), que também rever-
terão em investimentos e obras. 

Que critique a "turma do quanto pior, melhor", mas o 
Governo Pimentel dá provas, mais uma vez, de que não se 
deixa imobilizar diante das dificuldades. É proativo e cami-
nha para que o Estado possa sair, com as próprias pernas, 
da situação de "calamidade financeira", sem que, para isso, 
precise submeter-se aos desmandos do governo federal. 

118 



Abri/2017 

Quem quer o bem de Minas torce a favor. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia24 

PREVIDÊNCIA NÃO É BANCO 

"A reforma da previdência não está sendo feita como 
deveria porque o governo tem compromisso com quem 
quer esfolar os pobres e adular os ricos. É um governo de 
banqueiros, especuladores e latifundiários." A crítica foi 
feita pelo ex-ministro da Previdência Social Ricardo Ber-
zoini, um dos convidados do debate público "Reforma da 
Previdência: conceito e perspectivas", promovido pela Co-
missão Extraordinária da Reforma da Previdência, nesta 
segunda-feira (24 ), no Plenário da Assembleia Legislativa. 

Para Berzoini, o deficit na previdência pode e deve 
ser combatido de outras maneiras, que não a retirada da 
aposentadoria dos pobres, das mulheres, de trabalhado-
res rurais e urbanos. Entre as alternativas, está a tributa-
ção dos grandes negócios. Como lembrou o ex-ministro, o 
Brasil é o único país no mundo que isenta do Imposto de 
Renda os dividendos de empresas muito lucrativas, como 
mineradoras, construtoras, bancos, etc. Somente a contri-
buição social sobre estes dividendos já geraria R$ 70 bi-
lhões por ano. 

Outras propostas alternativas criam novas fontes de 
arrecadação para a seguridade social, que engloba saúde, 
educação e previdência. Berzoini citou, por exemplo, o fim 
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da distribuição de juros sobre o capital próprio. Tal meca-
nismo reduz a tributação das grandes empresas, pois Per-
mite que parte dos lucros, cuja tributação é de 34%, Seja 
distribuída como juros, com tributação bem menor, de 
15%. "A previdência não é um fundo de pensão; não é \.tm 
banco de investimento. É uma política pública que está na 
Constituição Federal e cabe ao Congresso providenciar as 
formas de sustentá-la", destacou o ex-ministro. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia27 

IDEAIS LIBERTÁRIOS DERAM O 
TOM DO 21 DE ABRIL 

O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, 
morto em 2013, foi o maior homenageado na cerimônia da 
Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto, em 21 de abril. 
Justa escolha. A concessão da principal honraria concedi-
da pelo Estado a um dos mais importantes líderes da his-
tória recente coroou a linha adotada pelo governador Fer-
nando Pimentel para as homenagens: a de recuperar o 
ideal de liberdade simbolizado por Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. 

Diretriz iniciada com a emblemática concessão do 
Grande Colar, em 2015, a João Pedro Stédile,líder do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Sím-
bolo da luta pela terra e pela igualdade, o MST é exemplo 
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de organização popular e se une a outras entidades para 
empunhar as bandeiras dos excluídos. 

Compromisso também assumido por Pimentel 
ainda durante a campanha e que começou a ser cumprido 
já no primeiro dia do mandato, quando, como um de seus 
primeiros atos no cargo, o governador criou a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda). A pasta foi 
instituída para atuar na democratização do acesso a terra 
e tem hoje cerca de sete mil famílias cadastradas no Pro-
grama de Regularização Fundiária. A Seda tem, ainda, a 
função de promover a agricultura familiar, que responde 
atualmente por 65% dos empregos no campo em Minas e 
garante alimentos de qualidade em nossas mesas. 

Encampando os mesmos ideais libertários, outro 
homenageado com a principal honraria da Medalha Tira-
dentes foi o ex-presidente do Uruguai José Mujica, em 
2016. Pepe Mujica, como é conhecido, é um notório defen-
sor dos direitos dos menos favorecidos e da luta pela igual-
dade e pela liberdade dos povos, desde o período da dita-
dura que aterrorizou seu país, na década de 1960. 

Não foi diferente a motivação da homenagem deste 
ano a Nelson Mande la, cuja luta Pimentel bem comparou à 
de Tiradentes, com a premência de se recuperarem os lega-
dos desses grandes líderes diante do ódio, da intolerância 
e da discórdia que crescem no mundo. Ap'esar do passar de 
anos ou séculos, vemos, ainda hoje, a liberdade e a justiça 
ameaçadas, da mesma forma que na Conjuração Mineira 
ou no Apartheid que levou o líder africano à prisão. 

O governador tem razão. É de paz, e não de passivi-
dade; de liberdade, e não de opressão; de justiça, e não de 
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justiceiros, que a humanidade necessita. Sobretudo, o 
sacrificado povo brasileiro, que vive hoje tempos de exce-
ção. Que a história libertária de Minas seja exemplo de 
resistência, como destacou Pimentel em seu discurso em 
Ouro Preto: 

"Minas Gerais guarda nestas montanhas o sonho 
libertário que alimenta a nossa consciência. Sonho de 
liberdade e de paz, que atravessam nossa história. E, como 
já nos disse o poeta que os sonhos não envelhecem, quero 
repetir aqui as palavras de Juscelino Kubitschek, aquele 
mineiro filho de uma família humilde que se fez presidente 
e líder respeitado e amado por nosso povo: desejo a todos 
'a paz da justiça, a paz da liberdade, a paz do desenvolvi-
mento"'. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 2 

DIALOGANDO DIREITOS HUMANOS 

Participo esta noite, no Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa, do evento Dialogando Direitos Humanos. O 
debate é promovido em uma parceria entre a Secretaria de 
Estado de Casa Civil e Relações Institucionais e a Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG). Presidido pela 
secretária-adjunta de Casa Civil e professora da Faculdade 
de Direito da UFMG, Mariah Brochado, e com a participa-
ção do secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, 
entre outros convidados, o evento marca o lançamento do 
livro Educaçào para direitos humanos: diálogos possíveis 
entre a pedagogia e o direito- Volume Il, o qual tive a honra 
de prefaciar. A obra foi organizada por Mariah Brochado, 
Marcella Furtado e Nathália Lipovetsky. 

Antes de minha exposição, destaquei, em entrevista 
à imprensa, que os Direitos Humanos são um novo nome 
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para a democracia, pois não é possível que esta se estabe-
leça sem que haja garantia de direitos iguais para todos. 
Também abordei o preconceito que ainda existe no Brasil 
em relação aos que defendem os Direitos Humanos, mili-
tância destacada em países desenvolvidos como uma 
causa de excelência. Nesse sentido, são fundamentais ini-
ciativas como a da UFMG, dentro do programa de educa-
ção em direitos humanos, coordenado pela professora 
Mariah, que busca resgatar o diálogo acerca do tema. 

Acredito que esta visão deturpada que há hoje no 
Brasil somente será modificada com conscientização, orga-
nização, mobilização, luta e, principalmente, com uma e-
ducação que transforme a mentalidade das pessoas em 
relação ao significado real do que são os direitos humanos. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia4 

UM ESTADO MAIS PRÓXIMO DA POPULAÇÃO 

"A democracia aprende-se pelo exercício e constrói-
se por meios democráticos. O exercício da democracia 
significa, aqui e agora: audiência ao povo, iniciativa popu-
lar, participação institucionalizada de todos na criação das 
condições estruturais da sua implantação." A afirmação do 
estadista português Francisco de Sá Carneiro, protagonis-
ta da revolução democrática em seu país, traduz bem a 
linha ideológica e administrativa que dá mote aos Fóruns 
Regionais implantados pelo Governo Pimentel. 
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Iniciando nesta quinta-feira ( 4) sua segunda fase, os 
fóruns agora aprofundam aquela que é a sua essência: a 
proximidade do Estado com a população, por meio da pre-
sença efetiva do governo nos municípios, possibilitando a 
participação social na definição, no planejamento e na e-
xecução da administração. A nova etapa da política de des-
centralização da gestão será aberta em Ituiutaba, no Tri-
ângulo, com um ato carregado de simbologia: a transfe-
rência da sede do governo para aquele território adminis-
trativo. 

Mais uma vez, o governador Fernando Pimentel mar-
cará presença, vivenciando a realidade local e com uma 
novidade: despachará, pessoalmente, com prefeitos, vere-
adores e representantes da sociedade civil, junto com seu 
secretariado. Da mesma forma deverá ocorrer nos demais 
16 Fóruns Regionais de Governo. Os próximos encontros 
serão nos territórios Caparaó (Viçosa) e Sul (Alfenas), 
Mucuri (Nanuque ), Norte (Salinas), Triângulo Sul (Frutal), 
Central ( Abaeté) e No roeste (João Pinheiro). 

Os eventos terão presença de cerca de 40 órgãos esta-
duais, entre secretarias, instituições, fundações e empre-
sas públicas, que vão disponibilizar serviços, expor proje-
tos e políticas públicas em andamento, além de prestar 
contas de ações e obras definidas pelos fóruns e já entre-
gues pelo Estado. É o caso, por exemplo, da rodovia dos 
Cristais, na região Central, no trecho entre Curvelo e Cor-
disburgo, entregue na semana passada. Ou, ainda, da 
entrega de máquinas e equipamentos a prefeituras, de 
reformas de centenas de escolas, políticas educacionais, 
programas de fortalecimento da agricultura familiar e de 
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regularização fundiária rural. 
Em suma; os Fóruns Regionais são a face visível \le 

um modelo de gestão pública guiado pelo princípio lia 
participação popular enquanto exercício pleno da cidada-
nia estabelecido pela Constituição Cidadã de 1988. Foi 
essa mesma diretriz que levou o Governo Pimentel a criar 
também, como uma de suas primeiras ações, a Secretal\ia 
de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cida-
dania e a instituir a mesa de negociações com os movimen-
tos sociais, com vistas a dirimir impasses e conflitos. 

Trata-se de uma experiência virtuosa de diálogo e 
interlocução com a sociedade, cuja contribuição para a 
democracia deve ser reconhecida, sobretudo nestes tem-
pos em que governos autoritários despontam aqui e acolá. 
Ela confirma as palavras do saudoso e sempre atual soció-
logo Betinho: "Só a participação cidadã é capaz de mudai\ 0 
país". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 6 

É PRECISO RESISTIR 

Participo, neste final de semana, em Belo Horizonte, 
do 6° Congresso Estadual do PT de Minas Gerais. Durante 
o Congresso, que homenageia a primeira-dama Marisa 
Letícia, vamos eleger a próxima direção estadual do parti-
do e o próximo presidente (a), além dos representantes 
para a etapa nacional do Congresso. 
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Durante a abertura do encontro, destaquei que o 
nosso 6º Congresso acontece em um dos momentos mais 
graves da história do país, em que um governo golpista 
ameaça os direitos da população conquistados por meio 
de muita luta. Por isso, muito mais do que um processo 
partidário interno, o 6º Congresso reveste-se hoje de im-
portância estratégica para o futuro da própria luta por 
democracia e justiça social. 

Lembrei que nosso partido vem sofrendo com per-
seguições e ataques sistemáticos realizados pela mídia e 
pela elite brasileira. São ataques promovidos mais pelos 
nossos acertos do que pelos erros, pela coragem que o Par-
tido dos Trabalhadores teve em mudar o Brasil e, agora, 
Minas Gerais. 

Vamos prosseguir realizando a transformação de 
Minas e retomar a construção de um país com justiça soci-
al. 

Em tempos difíceis é preciso resistir. Continuemos 
fortes na luta! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 11 

"SEPULCROS CAIADOS": A HIPOCRISIA 
DA OPOSIÇÃO 

'/\tirou no que viu e acertou no que não viu". A frase 
popular define bem o resultado obtido pelo DEM na ação 
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impetrada no STF com o objetivo claro de afastar do cargCl 
o governador de Minas, Fernando Pimentel. Junto com Cl 
aliado PSDB, a legenda pretendia respaldar na Cort~ 
maior o artigo da Constituição mineira que determina Cl 
afastamento prévio do governador, em caso de processCl 
por crime comum, sem a necessidade de autorização da. 
Assembleia Legislativa. Mas, "no frigir dos ovos", a oposi, 
ção não somente fracassou na tentativa de "golpe" em. 
Minas, como acabou "dando um tiro no próprio pé". 

É bem verdade que, contrariando 52 decisões ante, 
riores, o STF validou parcialmente a tal norma estadual, ao 
decidir que não há necessidade de autorização da Assem, 
bleia Legislativa para que o STJ receba a ação contra o 
governador Fernando Pimentel. Mas, por outro lado, 
todos os ministros se posicionaram contra o afastamento 
prévio. Ao mesmo tempo, o Tribunal estendeu para as 
Constituições de todos os estados a dispensa da autoriza, 
ção legislativa. 

Por essa, definitivamente, a oposição não esperava! 
Afinal, devem ser atingidos pela decisão vários de seus 
governadores aliados. Entre eles, estão Beta Richa 
(PSDB), do Paraná; Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo; 
Marconi Perillo (PSDB), de Goiás; Luiz Fernando Pezão 
(PMDB), do Rio de Janeiro; e Marcelo Miranda (PMDB), do 
Tocantins, alvos de petições ao STJ, após serem implicados 
em delações da Odebrecht. 

Por sua vez, o Governo de Minas recebeu a decisão 
até com certo alívio. Como declarou o governador, ao des-
cartar o afastamento prévio, ela garantiu estabilidade ao 
governo. Em contrapartida, se o STJ decidir pelo recebi-
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mento da ação, finalmente, Pimentel poderá defender-se, 
demonstrando que, após serem quebrados seus sigilos 
postal, telefônico, fiscal e bancário, nada contra ele foi 
encontrado. Estamos convictos de que, sem ingerências 
políticas, observados somente os aspectos legais, sua ino-
cência será provada. 

Quanto ao "cabo de guerra" criado pela oposição, 
obstruindo todas as votações na Assembleia Legislativa, 
faço minhas as palavras do líder da base governista André 
Quintão (PT). "Não faremos o debate sujo. O que interessa 
à população é que o Estado funcione, e não podemos para-
lisá-lo em função dessa questão. Não é ao governo que 
fazem obstrução, mas ao povo de Minas Gerais. Espero que 
possamos retomar os trabalhos, pois a sociedade saberá 
cobrar os responsáveis pela inoperância." 

Por fim, não há como deixar de apontar a hipocrisia 
da oposição, que, mesmo com lideranças nacionais e esta-
duais delatadas na Lava Jato, não se furta a acusar e pedir o 
afastamento do governador. Defendem eles uma condena-
ção sumária, sem direito a defesa e ao devido processo 
legal, inclusive para si próprios? Lembram-me os fariseus, 
comparados por Jesus a "sepulcros caiados". Por fora, 
belos e justos, mas por dentro ... 

Publicado no jornal O Tempo e no si te Brasi/247 
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Dia 16 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

O governador Fernando Pimentel enviou à Assem_. 
bleia Legislativa o projeto da Lei de Diretrizes Orçament~
rias (LDO) para 2018. O projeto estima para o próximo ant 
um crescimento da receita do Estado de 10,94% em rela-
ção à Lei Orçamentária de 2017, o que representa u:n,. 
aumento de R$ 87,3 bilhões para R$ 96,8 bilhões. Em SU\1 

exposição de motivos, o Governo ressalta o esforço par\} 
aumentar as receitas, reduzir despesas e racionalizar os 
gastos públicos, mas aponta a preponderância no Orça-
mento do Estado das despesas obrigatórias, sobretudo as 
relativas à folha de pessoal e à dívida pública. Ainda assim, 
as metas de resultados primários apresentadas na LDC) 
preveem uma redução do deficit de R$ 2,88 bilhões, pre~ 
visto na Lei Orçamentária de 2017, para R$ 676 milhões, 
em 2018, e R$ 370 milhões em 2019, até alcançar um supe-
ravitde R$ 637 milhões em 2020. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

ENCONTRO INTERNACIONAL DIREITO À SAÚDE 

O programa desenvolvido por Portugal na atenção 
primária à saúde é, sem dúvida, um bom caminho para 
aprimorarmos o serviço de saúde pública em Minas Ge, 
rais. Para conhecer essa e outras experiências do sistema 
de saúde português, estou em Lisboa, representando a As-
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sembleia Legislativa, junto com uma delegação mineira, 
composta também por membros de outros poderes nas 
esferas estadual e federal. 

Atendemos a convite do Secretário de Estado da 
Saúde de Portugal, Manuel Delgado, feito quando partici-
pou em Belo Horizonte do Encontro Internacional Direito 
à Saúde, Cobertura Universal e Integralidade Possível, 
realizado em novembro do ano passado pela Assembleia 
Legislativa, em parceria com o Grupo Banco Mundial, o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Ministério Público 
Estadual. 

Participamos, na segunda-feira, de uma reunião com 
o Secretário de Saúde de Portugal para discutir a realiza-
ção de um seminário internacional Brasil/Portugal sobre 
descriminalização das drogas. Já nesta terça-feira, nos 
reunimos com o coordenador nacional de Cuidados de 
Saúde Primários, Henrique Botelho, que nos apresentou o 
funcionamento do sistema de atenção primária daquele 
país. Visita muito proveitosa, sem dúvida. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 

Dia 17 

OS "BONS LADRÕES" E OS CORRUPTOS 
DE ESTIMAÇÃO 

Todos nós conhecemos o fato narrado na bíblia 
sobre a crucificação de Jesus entre dois ladrões. Um deles, 
em um dado momento, se compadeceu da dor de Cristo, 
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reconhecendo sua inocência, e repreendeu o outro, que 
fazia pilhéria. A tradição católica o chamou de Dimas, o 
"bom ladrão". Na visão soteriológica (estudo da salvação 
da humanidade), ele seria o único ser humano com a 
garantia da salvação, pois lhe disse Jesus: "hoje mesmo 
estarás comigo no paraíso". 

Faço menção a São Dimas- aquele que se converteu 
no momento final, com o gesto maior da salvação, que é a 
compaixão- em uma analogia com o debate ideológico que 
vivemos hoje no Brasil. Com o argumento de que varreri-
am a corrupção do país, deram um golpe na democracia 
para retirar a presidente Dilma Rousseff. Vimos o povo 
bater panelas, a classe média se revoltar e o ódio aos 
governos do PT contagiar até setores populares. Mas nada 
como um dia após o outro.-. 

Os fatos mostraram terem sido justamente nos 
governos de Lula e Dilma que mais foram criadas medidas 
de combate à corrupção. Ao adotarem a transparência e a 
punição como regra e conferirem autonomia e indepen-
dência a instituições como a Polícia Federal e o Ministério 
Público, eles tornaram possíveis as operações a que assis-
timos atualmente, em alguns casos, de forma espetacula-
rizada. 

A relação de medidas concretas nesse sentido é lon-
ga. Para lembrar apenas algumas, cito: a criação da Con-
troladoria-Geral da União; a transformação da corrupção 
em crime hediondo; a assinatura da Convenção das 
Nações Unidas Contra a Corrupção, em 2003; o aumento 
da pena para corruptos; a garantia da autonomia, o forta-
lecimento e a melhoria da estrutura da Polícia Federal; 
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além da nomeação, como via de regra, do primeiro nome 
da lista tríplice do Ministério Público Federal para o cargo 
de procurador-geral da República. Neste último caso, vale 
lembrar que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, 
chegou a nomear procurador que sequer figurava na lista 
da eleição interna do órgão. 

Agora, com essa mesma independência, em nome de 
interesses alheios à justiça, tentam condenar um inocente. 
O motivo da acusação - o triplex no Guarujá, que não se 
provou ser de Lula - foi ironizado até por Paulo Maluf, um 
dos mais tradicionais políticos da direita. "Não vale mais 
que três apartamentos do Minha Casa, Minha Vida", afir-
mou. 

A fragilidade da acusação do Ministério Público tam-
bém foi identificada pela juíza Maria Priscilla Ernandes, da 
4ª Vara Criminal de São Paulo, que inocentou 11 réus no 
mesmo caso por considerar que se baseava em "alegações 
vagas", além de apontar erros no processo cometidos 
pelos promotores. Um dos réus demonstrou que haviam 
reaberto irregularmente um inquérito policial já arquiva-
do, sem inserir novas provas, apenas para respaldar suas 
acusações. 

Já na "República de Curitiba", em depoimentos ao 
juiz Sérgio Moro, 72 testemunhas inocentaram Lula. De 
nada adiantou. Até Dona Marisa Letícia foi incluída no 
sacrifício, por causa da compra de pedalinhos para os 
netos. O sofrimento provocado pela injustiça, com toda a 
certeza, foi uma das causas de sua morte. 

E o que se viu dos paladinos do combate à corrup-
ção? O senador José Serra, por exemplo, foi acusado de 
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receber R$ 23 milhões da Odebrecht em uma conta na Suí-
ça. Na sequência, sucederam-se escândalos envolvendo 
próceres do PSDB e de outros partido·s, que votaram "con-
tra a corrupção" e agora são alvos de investigações, com 
autorização do Supremo Tribunal Federal. 

Alguns casos são emblemáticos, como o da deputada 
federal Raquel Muniz (PSD-MG), aquela que disse "sim, 
sim, sim" ao golpe e hoje é investigada por crimes como 
desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, junta-
mente com o marido, o prefeito afastado de Montes Claros, 
Ruy Muniz. Situação semelhante ocorreu com o deputado 
federal Bruno Araújo (PSDB-PE), que deu o voto decisivo 
para o impeachment, tornou-se ministro das Cidades do 
Governo Temer e hoje é investigado, acusado de ter recebi-
do R$ 600 mil da Odebrecht. 

No cenário político mineiro não é diferente. Entre os 
que querem derrubar o Governo Pimentel, sob uma incon-
sistente acusação de corrupção, há nomes que constam da 
lista do ministro Edson Facchin - relator da Lava-Jato no 
Supremo. 

Se houve desvios de petistas, que sejam apurados e 
punidos, com isenção. Mas, ao que tudo indica, a maioria 
deles relaciona-se a Caixa 2 de campanha, e não a enrique-
cimento ilícito com contas em paraísos fiscais. Lamenta-
velmente, não é preciso ser "profeta" para prever que, ao 
final, poucos irão para o sacrifício, pois o objetivo maior 
não é o fim da corrupção, e sim tirar Lula do páreo nas pró-
ximas eleições e impedir, a qualquer preço, a retomada do 
Estado Democrático de Direito e de direitos. 

Quanto às elites, fica cada vez mais evidente que tam-
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bém têm seus "bons ladrões"; corruptos de estimação, que 
deverão merecer a "salvação". Acabemos com a hipocrisia! 
Somente uma reforma política, de fato, que mude as regras 
de eleição e de representatividade, será capaz de morali-
zar o sistema político brasileiro. Do contrário, continuare-
mos sempre na espera do próximo escândalo. Haverá 
quem se converta no momento final? 

Artigo publicado no si te Brasi/24 7 

Dia 19 

NÃO HÁ O QUE COMEMORAR 

"O velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a 
nascer, e, nesse claro-escuro, irrompem os monstros". Em 
artigo publicado há quase um ano, utilizei a mesma frase, 
do filósofo italiano Antonio Gramsci para alertar sobre os 
monstros que irrompiam no mundo e no Brasil, sobretu-
do, após o golpe que depusera uma presidente legitima-
mente eleita. Falava, então, da onda fascista e conservado-
ra que enfraquecia a nossa democracia. 

Agora, com os novos escândalos no cenário político 
brasileiro, motivados por graves acusações e provas con-
tundentes contra o presidente ilegítimo, senadores e 
outros políticos, aquela reflexão se faz mais do que atual. 
Que outros monstros ainda precisam irromper para que o 
novo nasça? Pergunto não somente como deputado e líder 
de governo na Assembleia de Minas, mas principalmente 
como cidadão brasileiro. 
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O momento é muito grave e mesmo que as máscaras 
comecem a cair, não posso me alegrar. Estaríamos cami-
nhando para uma "convulsão social"? Não há um conceito 
preciso sobre o termo, mas em uma aproximação, o soció-
logo Aldo Fornazieri o define como "uma situação na qual 
o governo não governa e os vários setores sociais se põem 
em movimento sem uma direção clara e definida, cada um 
lutando pelos seus interesses particulares". 

Entre os ingredientes desse quadro, Fonazieri apon-
ta: a crise econômica, o desemprego elevado, desesperan-
ça, medo quanto ao futuro, redução de consumo, violência 
social generalizada, crise do Estado, incapacidade dos 
partidos tradicionais e dos governos de apresentarem 
saídas, desmoralização das instituições e crescente deso-
bediência civil. Muitos deles já vivenciamos em nosso país 
e impedir que este cenário se complete é mais do que um 
imperativo. É dever de todos nós. 

Não há como negar. O cerne da crise está na "políti-
ca"; palavrinha tão odiada, que muitos nem querem pro-
nunciar. Mas é preciso falar. Mais do que isso, é preciso 
vivê-la. Afinal, se temos hoje uma política tão criminaliza-
da, é porque, em muitas situações, ela tem sido desviada 
de sua verdadeira missão, o bem comum, prevalecendo 
interesses particulares e não republicanos. Situação que 
só pode ser motivo de tristeza, pois significa que o dinhei-
ro público que falta na educação, na saúde, na assistência 
social e no apoio à agricultura familiar, muitas vezes, vai 
parar no ralo da corrupção. 

Definitivamente, não posso me alegrar. Prefiro o 
caminho da reflexão e da busca de soluções. Neste sentido, 
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em artigos recentes, já alertava, de forma quase profética, 
para os efeitos danosos da hipocrisia que tem marcado a 
discussão ideológica em nosso país. Em um deles, citei o 
exemplo bíblico de São Dimas, o "bom ladrão", para ques-
tionar sobre os "ladrões de estimação" cultuados por mui-
tos dos acusadores e justiceiros. 

Falo da mesma hipocrisia com a qual defenderam o 
impeachment da presidenta Dilma e alegando o combate à 
corrupção, se apresentaram como paladinos da ética e da 
justiça, quando não representam nada disso. Quanto mal 
causaram ao nosso país! Hoje, temos 13 milhões de de-
sempregados, e não é à toa. Isso também é fruto da incoe-
rência. A mesma que vivenciamos em Minas Gerais. 

Por fatos de muito menor gravidade, cuja improce-
dência será provada pelo governador Fernando Pimentel 
(PT), tentam tirá-lo do cargo. Novamente, o objetivo do 
golpe não é o bem comum. A motivação é estritamente 
eleitoral. Pouco importa se prejudicam as ações que visam 
retirar o Estado da crise. Querem fazer, a qualquer preço, 
um terceiro turno das eleições, em flagrante desrespeito à 
vontade e ao voto popular. 

É hora de dar um basta na hipocrisia e os últimos 
acontecimentos devem servir para nos apontar caminhos. 
Há que se reconhecer a necessidade de uma reforma pro-
funda na estrutura política brasileira, pois o país não pode 
mais assistir, impassível, à sua economia, o emprego e as 
condições de vida do povo serem sacrificados pela corrup-
ção. O momento é de reflexão, e não de júbilo; é de busca de 
Justiça, e não de justiçamento; é de revelação da verdade, e 
não de discursos fáceis. 
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Muitas famílias - inclusive em Minas Gerais - hoje 
sofrem e se preocupam, ao verem seus parentes denuncia· 
dos por corrupção. Não faço juízo de valor sobre culpados 
ou inocentes, pois isso cabe à Justiça. Mas, no âmbito da 
política estadual, não posso deixar de lembrar que por 
muito tempo, a oposição não levou em conta a dor daque· 
les que apoiam e acreditam no governo de Fernando 
Pimentel. Também não considerou o sofrimento de seus 
filhos e de sua esposa, vítima de uma perseguição vergo· 
nhosa. O que dirão agora os paladinos da ética e da justiça? 
Como agirão? Pedirão desculpas ao governador? Seria um 
gesto de grandeza. 

Que desta crise, o "mundo novo" de que nos fala 
Gramsci possa finalmente nascer. Que possamos construir 
um Brasil melhor e uma política autêntica, fruto de 
mudanças profundas e estruturais em nosso sistema. Não 
há caminho fora da política e não nos deixemos levar por 
atalhos, como querem os que pregam a eleição indireta de 
um novo presidente por um Congresso ilegítimo, o que 
não passaria de um novo golpe na democracia. A meu ver, o 
trajeto passa, necessariamente, pela convocação de elei· 
ções gerais em 90 dias. "Diretas Já": eis o novo lema do 
povo brasileiro. 

Artigo publicado no si te Brasí/24 7 
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Dia 22 

FUNDOS ESTADUAIS 

A Assembleia Legislativa de Minas começa a apreci-
ar, nesta terça-feira (23), em Plenário, o Projeto de Lei 
4.135/17, do Governo de Minas, que autoriza a criação de 
fundos estaduais que visam levantar recursos para a reto-
mada do desenvolvimento do Estado. Para a discussão e 
votação da proposição, foram convocadas pela presidên-
cia da Casa, além da reunião ordinária das 14 horas, reu-
niões extraordinárias às 10 da manhã e às 18 horas. Tam-
bém na quarta (24) e na quinta-feira (25) deverão ser con-
vocadas extraordinárias. 

Nesta segunda-feira (22), o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais concedeu liminar derrubando decisão do 
órgão, na última sexta-feira (19), que suspendia tramita-
ção de parte do projeto que tratava da criação dos Fundos 
de Ativos Imobiliários e de Investimentos Imobiliários. A 
reversão da suspensão era esperada, pois como havia já 
avaliado em entrevista à imprensa, tratava-se de uma 
interferência no Poder Legislativo, que ia na contramão do 
princípio da independência e harmonia entre os poderes. 
Afinal, um Projeto de Lei não gera lesão de direito, pois 
ainda nem foi aprovado. Ao mesmo tempo, não se pode 
arguir ação de inconstitucionalidade acerca de um proje-
to, mesmo porque, ele pode sofrer mudanças durante a 
tramitação no Legislativo. 

O projeto tramita em regime de urgência e deve ser 
votado em turno único. Como se esgotou o prazo para apre-
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ciação das comissões, devido à obstrução feita pela oposi, 
ção, ele receberá parecer em Plenário, sendo que serei 
designado relator, conforme me comunicou o president~ 
da Assembleia, Adalclever Lopes. Nossa expectativa é d~ 
que a proposição seja aprovada até a próxima quinta-feira. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 23 

PROJETO INSTITUI PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL 

Senhoras deputadas, Senhores deputados. Venho à 
tribuna para a leitura do meu Parecer de Plenário para 
turno único do Projeto de Lei nº 4.092/2017. De autoria 
do governador do Estado, o projeto institui sistema de 
reserva de vagas e o Programa de Assistência Estudantil 
na Universidade do Estado de Minas Gerais e na Universi, 
dade Estadual de Montes Claros e dá outras providências. 
Por meio da Mensagem nº 225/2017, o governador solici, 
tou regime de urgência em sua tramitação. 

Em razão de semelhança de objeto, foram anexados 
a esta proposição: Projeto de Lei nº 2.109/2015, de auto-
ria do deputado Elismar Prado; Projeto de Lei nº 
2.527/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues; 
Projeto de Lei nº 837/2015, de autoria do deputado Wan-
der Borges, que hoje exerce o mandato de prefeito na cida-
de de Sabará; e o Projeto de Lei nº 2.242/2015, de autoria 
do deputado Jean Freire. 
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Por que digo isso aqui? Para fazer um reconhecimen-
to do trabalho desta Casa, da disposição, da seriedade, da 
atuação dos senhores deputados. E o projeto está em con-
sonância com protocolos, resoluções, e particularmente 
com a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 
Discriminação Racial e Xenofobia e Intolerância Correlata, 
patrocinada pela ONU. Tivemos essa preocupação de 
incluir o sistema de cotas e também, o que seria funda-
mental, a assistência estudantil, porque não adianta ter a 
cota para que o aluno pobre, o aluno carente, o aluno 
negro, o índio e o cigano possam estudar na escola pública, 
se, muitas vezes, eles não têm condições de se manter, não 
têm condições de sobrevivência na escola pública. 

Além dessa fundamentação, faço um destaque de 
que esta matéria já tinha tramitado, na época do Governo 
Anastasia, em projeto de autoria deste deputado e do depu-
tado André Quintão, que tratava da questão das cotas. E 
tínhamos um projeto correlato que falava da pessoa com 
deficiência, com o saudoso deputado João Batista de Olive-
ira. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, já fui relator 
dessa matéria, quando estabelecemos um diálogo provei-
toso com três parlamentares: a deputada Marília Campos, 
que teve a preocupação de incluir os alunos da Fundação 
João Pinheiro nessa assistência; com o deputado Dirceu 
Ribeiro, que trouxe emendas proveitosas, por exemplo, na 
questão da prorrogação dos contratos de trabalho da 
Uemg; e com o deputado Cássio Soares. Na Comissão de 
Constituição e Justiça, tivemos também a preocupação de 
discutir com os setores envolvidos. 
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Faço esse destaque porque temos um projeto de o ri. 
gem do governo, mas que teve inúmeras contribuições. E 
na Comissão de Educação, que não pôde dar o seu parecer~ 
faço destaque do trabalho da presidente daquela comis--. 
são, a deputada Celise Laviola, que é vice-presidente dq__ 
Comissão de Direitos Humanos. As preocupações e o rela-
tório que tinha sido elaborado pela deputada na Comissão 
de Educação também foram incorporados. 

Isso demonstra que temos diante de nós um bom 
projeto: um projeto do Executivo, mas construído com a 
sociedade em parceria com os deputados. 

Apresentei o Substitutivo nº 1 na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, mas tivemos que rejeitá-lo porque o Subs-
titutivo nº 2 enriqueceu o projeto. Então, o Substitutivo nº 
2 dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e 
de promoção de condições de permanência dos estudan-
tes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Esta-
do. 

Não é mais um projeto da Uemg. Hoje é um projeto 
também da Universidade Estadual de Montes Claros e da 
própria Fundação João Pinheiro, que amplia a questão das 
cotas e os auxílios a serem concedidos no âmbito de um 
programa de assistência estudantil que já existe, mas que 
agora prevê condições bem concretas para a permanência 
do aluno no curso, pois não adianta incluir e estabelecer 
cotas se não garantirmos que esse aluno tenha alimenta-
ção, moradia e condição de se deslocar para a entidade de 
ensino. 

Assim, nosso parecer é pela aprovação do Substituti-
vo nº 2, que julgo um belo trabalho da Assembleia: o 
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governo provoca, inicia, apresenta um projeto de lei, mas a 
Casa tem um histórico de preocupação com a questão da 
inclusão social pela educação e com as políticas estudan-
tis, e uma interlocução foi feita para que conseguíssemos 
um projeto em que podemos votar com segurança, saben-
do que estamos avançando. Deixo registrado um elogio ao 
Governo Fernando Pimentel pela ousadia e coragem de 
apresentar tal matéria. Nosso parecer é favorável à apro-
vação. 

O Projeto de Lei nº 4.092/2017, de autoria do gover-
nador do Estado, tem por escopo instituir o "sistema de 
reserva de vagas e o Programa de Assistência Estudantil 
na Universidade do Estado de Minas Gerais e na Universi-
dade Estadual de Montes Claros", no âmbito das políticas 
de ação afirmativa destinadas à institucionalização dos 
mecanismos de democratização do acesso ao ensino supe-
rior. 

Na mensagem que justifica a apresentação do proje-
to, o governador do Estado ressalta a relevância do siste-
ma de reserva de vagas instituído pela Lei nº 15.259, de 
27/7/2004, em vigor, reconhecendo que representou sig-
nificativo avanço no campo das ações afirmativas relacio-
nadas ao acesso à educação superior. Aponta, entretanto, 
que na mencionada lei não há mecanismos de garantia de 
assistência aos estudantes por ela beneficiados, com vis-
tas a minimizar a evasão decorrente de sua vulnerabilida-
de socioeconômica. Frisa, ainda, que o sistema de reservas 
e a assistência estudantil compõem um arcabouço de 
ações destinadas à inclusão e à manutenção no ensino 
superior de grupos de estudantes que necessitam do 
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amparo do Estado. 
Na área da educação, em âmbito federal, a adoção de 

mecanismos de reserva de vagas como política de ação 
afirmativa foi institucionalizada pela Lei nº 12.711, de 
2012. A legislação federal garante a reserva de 50% das 
matrículas por curso e turno, nas 59 universidades federa-
is e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnolo-
gia, a alunos oriundos integralmente do ensino médio 
público, em cursos regulares ou da educação de jovens e 
adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para 
ampla concorrência. 

As vagas reservadas às cotas- 50% do total de vagas 
da instituição-, por sua vez, serão subdivididas e atendem 
a critérios de renda e segmento populacional, consideran-
do-se, para sua distribuição, um percentual mínimo cor-
respondente à proporção de negros, indígenas e pessoas 
com deficiência, de acordo com o último censo demográfi-
co do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Em Minas Gerais, nesta Casa Legislativa, o debate 
para a criação de um mecanismo de reserva de vagas inici-
ou-se a partir de 2001, com a apresentação do Projeto de 
Lei nº 1.826/2001, que instituía mecanismos de incentivo 
ao acesso de setores etnorraciais historicamente discrimi-
nados em estabelecimentos de ensino superior público. 

Em 2003, com a apresentação do Projeto de Lei nº 
272/2003, que visava instituir mecanismos de incentivo 
ao acesso de setores etnorraciais historicamente discrimi-
nados em estabelecimentos públicos estaduais de ensino 
superior, houve amplo debate em torno da temática. 

Todo esse processo culminou na aprovação da Lei 
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Estadual nº 15.259, de 2004. Durante a discussão da 
norma citada, consensualizou-se que os percentuais de 
vagas reservadas seriam arbitrados na medida das possi-
bilidades de compatibilização das propostas de cada par-
lamentar e das entidades da sociedade civil que contribuí-
ram no processo, cada uma buscando abranger segmentos 
diferentes. Dessa forma, não foram realizados diagnósti-
cos, consolidadas informações estatísticas ou levantados 
indicadores para corroborar os referidos percentuais. 

O projeto de lei em análise neste parecer apresenta-
se como oportunidade de reavaliação da Lei nº 15.259, de 
2004, depois de mais de uma década em vigor. Em síntese, 
a proposta em exame mantém o atual sistema de reserva 
de vagas, com alterações pontuais, pois preserva o percen-
tual de vagas reservadas ( 45%) e os grupos beneficiários 
do sistema - afrodescendentes e egressos de escolas 
públicas, desde que carentes, pessoas com deficiência e 
indígenas- definidos na lei em vigor, inovando na atribui-
ção de 3% de vagas reservadas para pessoa com deficiên-
cia e 2% para indígenas, bem como na aplicação desse 
mecanismo também para os cursos de pós-graduação. 

No que se refere ao Programa de Assistência Estu-
dantil, principal inovação trazida pela proposição em 
comento, pretende-se consignar na legislação a possibili-
dade de concessão de auxílio financeiro, de acordo com os 
princípios e diretrizes estabelecidos pelo Programa Naci-
onal de Assistência Estudantil, autorizando a Uemg e a 
Unimontes a concedê-los. O projeto prevê, ainda, a institu-
ição de comissão interna composta por professores e estu-
dantes- para avaliar o sistema de reserva de vagas e o Pro-
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grama de Assistência Estudantil - e, por fim, a revisão de 
ambos os mecanismos no prazo de dez anos, bem como a 
revogação da lei em vigor. 

Reconhecendo a oportunidade de reavaliação da 
aplicação do sistema de reserva de vagas concebido há 13 
anos, foi realizada, em 18/4/2017, audiência pública em 
reunião conjunta da Comissão de Educação, Ciência e Tec-
nologia e da Comissão de Participação Popular, com a fina-
lidade de debater o projeto de lei em questão. Participa-
ram da reunião representantes do Poder Executivo, espe-
cificamente das Secretarias de Estado de Direitos Huma-
nos, Participação Social e Cidadania, de Planejamento e 
Gestão e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior; da Fundação João Pinheiro; da 
Escola de Governo; das universidades estaduais; dos estu-
dantes e dos movimentos sociais vinculados à temática. 

Durante a audiência, foram debatidos pontos consi-
derados importantes para o aprimoramento da proposi-
ção, tais como: a necessidade de dar tratamento especial 
às comunidades quilombolas; detalhamento do programa 
de assistência estudantil, essencial para o acolhimento 
não apenas dos estudantes beneficiados pelas cotas, mas 
de todos os estudantes em situação de vulnerabilidade; 
percentual de vagas destinado às pessoas com deficiência; 
adoção, pela Escola de Governo da Fundação João Pinhei-
ro, de políticas de ação afirmativa, particularmente no que 
se refere às cotas raciais e sociais e ao Exame Nacional do 
Ensino Médio- Enem. 

De acordo com o Substitutivo nº 2 da Comissão de 
Constituição e Justiça, a Uemg e a Unimontes reservarão, 
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em cada curso de graduação e curso técnico de nível médio 
por elas mantido, 5% das vagas a pessoas com deficiência 
e, no mínimo, 45% das vagas a candidatos de baixa renda 
que sejam egressos de escola pública. Desse percentual de 
45%, no mínimo 3% serão reservadas a indígenas, deven-
do o restante ser destinada para negros em proporção no 
mínimo igual à dos autodeclarados pretos e pardos na 
população residente no Estado segundo o censo mais 
recente do IBGE. 

Quanto à ampliação da reserva de vagas destinadas 
aos estudantes de pós-graduação, em vista das particula-
ridades inerentes aos cursos dessa modalidade, a Comis-
são de Constituição e Justiça entendeu que os critérios da 
reserva de vagas para cursos de graduação não se aplicari-
am de maneira uniforme aos cursos de pós-graduação, 
análise com a qual concordamos. Entendemos, porém, que 
deverá ser explicitado, na política de ação afirmativa da 
Uemg e Unimontes para a pós-graduação, o objetivo de 
inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência. 

No que concerne à análise da repercussão orçamen-
tária e financeira do Projeto de Lei nº 4.092/2017, desta-
ca-se que os recursos necessários para a execução odo 
programa de assistência estudantil estão previstos no 
orçamento das universidades e já vêm sendo executados. 

Assim sendo, opino pela aprovação do projeto, na 
forma do Substitutivo nº 2. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia24 

o JUDICIÁRIO E o "MONOPÓLIO DO DIREITOH 

Sempre que questionado sobre o cenário brasileiro, 
tenho me arriscado a dizer que vivemos hoje um "Direito 
de exceção". Em uma livre interpretação, eu o definiria 
como uma versão judiciária do "Estado de exceção". Se 
este significa a suspensão dos direitos fundamentais por 
um ato de governo para supostamente assegurar a ordern 
em momentos de anormalidade, o outro vai além. Implica 
não somente em revestir de legalidade a subversão da 
ordem jurídica, mas em assumir o próprio Judiciário o 
papel de soberano. 

Para explicar, recorro a Carl Schmitt, um dos teóricos 
do nazismo. Ele justifica o "Estado de exceção" pela neces-
sidade de o Estado ter um soberano que detenha o poder 
absoluto de decidir. Este não estaria obrigado a obedecer 
às leis vigentes, podendo revogá-las, construí-las ou des-
construí-las. Deteria, portanto, o que Schmitt chama de 
"monopólio do Direito". 

O filósofo italiano Giorgio Agamben é um dos pensa-
dores atuais a apontarem os riscos do "Estado de exceção", 
que cada vez mais perderia o caráter de excepcionalidade 
para configurar um paradigma de governo. Nele, em nome 
do combate a um "inimigo", o Estado se utilizaria de dispo-
sitivos legais para suprimir os limites de sua atuação, a 
própria legalidade e os direitos do cidadão. Como aponta o 
filósofo, "o estado de exceção apresenta-se como a forma 
legal daquilo que não pode ter forma legal". 
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A História é o nosso maior mestre. Não foi assim na 
Alemanha nazifascista, quando os inimigos eram os ju-
deus, os homossexuais, os ciganos e outras minorias étni-
cas e sociais? Ou no Brasil, no Golpe de 1964, que tinha 
como inimigos os socialistas e subversivos? Da mesma 
forma ocorreu nos Estados Unidos, com o PatriotAct, edi-
tado em 2001, em reação ao ataque às Torres Gêmeas, 
quando foram suspensos os direitos civis de supostos sus-
peitos de terrorismo. Sempre com o argumento da defesa 
da pátria, ou em nome de valores etéreos, como religião e 
família. 

Pergunto-me se hoje não estaria o Poder Judiciário 
brasileiro, em decisões correlatas à esfera política, assu-
mindo o papel de soberano e legitimando a "exceção". Não 
é novidade que em julgamentos recentes, os tribunais des-
consideraram as jurisprudências e até criaram outras. Foi 
assim, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal 
descartou a autorização das Assembleias Legislativas 
para a abertura de processos contra governadores. Bem 
como no caso de ações arbitrárias, sem justificativa legal, a 
exemplo de prisões respaldadas somente em delações ou 
da condução coercitiva do ex-presidente Lula. 

Tudo justificado pelo combate a um inimigo maior: a 
corrupção. Como se a praticada por agentes públicos fosse 
a maior, quando se sabe que 25% do Produto Interno 
Bruto (PIB) mundial estão escondidos em paraísos fiscais, 
frutos da sonegação de impostos pelo setor privado, con-
forme aponta a organização internacional Global Financi-
ai Integrity. 

Cabe também destacar a adoção de "dois pesos e 
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duas medidas", outra característica do "Direito de exce-
ção". Por mais que estejamos em campos opostos e que 
Aécio Neves tenha contribuído para este quadro, não 
posso deixar de destacar que as prisões de sua irmã, 
Andrea Neves e de seu primo, Fred Pacheco, não se justifi-
cam. Ambos são réus primários e não houve flagrante, 
nem coação de testemunha em curso de processo. 

E os exemplos são muitos. Lembremos as prisões, de 
Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci ou Delcídio Amaral, 
por suposta obstrução à Justiça, enquanto outros, como 
Romero Jucá, Gedel Vieira Lima, Aécio Neves, Zezé Perrela, 
os delatores da JBS e o próprio presidente Michel Temer, 
estão livres. O que me lembra do conceito de "lawfare", 
termo inglês que representa o uso indevido dos recursos 
jurídicos para fins de perseguição política. 

Se queremos consolidar nossa democracia, devemos 
cuidar para "não jogar fora a criança junto com a água suja 
da bacia". Neste momento de crise, há que se ter coragen1 
para fazer o debate franco na sociedade sobre o sistema 
político brasileiro. Para início de conversa, é preciso dife-
renciar a prática de Caixa 2 do crime de corrupção. O pri-
meiro relaciona-se ao financiamento não oficial de campa-
nha eleitoral e só chegou ao patamar atual porque o Brasil 
errou ao não fazer a reforma política. O segundo diz res-
peito a enriquecimento ilícito, recebimento de propina, 
lavagem de dinheiro e contas no exterior, a exemplo das 
atribuídas a José Serra e Eduardo Cunha. 

Que os processos judiciais sigam lastreados na isen-
ção e na legalidade, e que cada um que pague pelo seu erro. 
Mas o fato é que o Brasil não pode mais esperar por uma lei 
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que regulamente o financiamento de campanha, estabele-
cendo regras claras e rígidas, a partir de então. Sobretudo, 
é preciso criar condições para que se realize uma profun-
da reforma política. 

Felizmente, a cada dia, ganha corpo a proposta de 
que a reforma deve ser elaborada e votada por uma As-
sembleia Constituinte eleita exclusivamente para este fim, 
a qual teria seis meses para concluir os trabalhos. Para 
garantir a imparcialidade, os deputados constituintes fica-
riam oito anos sem se candidatar. Caso algum deles já 
fosse parlamentar, deveria renunciar para integrar a Cons-
tituinte. 

Espero que com a participação da sociedade, essa e 
outras propostas possam ser aprimoradas, a fim de que 
possamos superar este momento de exceção e voltar a 
respirar no Brasil os ares da democracia e da liberdade. 

Artigo publicado nosite Brasi/247 

MAZELAS DA MINERAÇÃO 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais realiza, esta manhã, audiência 
pública, requerida por nosso mandato, para debater de-
núncias referentes à atuação da mineradora Anglo Ameri-
can no município de Conceição do Mato Dentro, Região 
Central do Estado. 

Os moradores relatam os impactos pela atividade 
mineral na região, com assoreamento de rios e prejuízos 
ao meio ambiente. Várias comunidades sofrem com a falta 
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de água, a poeira e o mau cheiro. 
Além desta grave situação, moradores estão rec~

bendo ameaças, após o adiamento de uma audiência para 
discutir a expansão do projeto Minas Rio no municípi(), 
Para obter o licenciamento para a expansão, é obrigatório 
que a empresa realize a audiência com a população. 

Segundo as denúncias apresentadas, a data da 
audiência foi avisada aos moradores com poucos dias de 
antecedência, o que inviabilizou que a população se pre-
parasse para a reunião e motivou uma ação popular na 
Justiça para o adiamento da atividade. A Justiça acatou as 
razões apresentadas, relacionadas a falhas na convocação 
e à disponibilização dos estudos dos impactos ambientais, 
e remarcou a audiência. 

Depois desse episódio, os autores da ação começa-
ram a receber ameaças e chegaram a sofrer agressões físi-
cas. Eles relatam que a empresa tem incentivado a violên-
cia entre os próprios moradores, ao omitir os motivos do 
adiamento da audiência e difundir que a ação impedirá a 
continuidade do funcionamento da empresa, provocando 
demissões na região. 

Vamos solicitar ao Ministério Público que inclua 
esses moradores vítimas de ameaças em um programa de 
proteção. Há um grande clima de conflito na região, em 
grande parte, estimulado pela empresa e por seus funcio-
nários. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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APROVADA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

O plenário da Assembleia acaba de aprovar o projeto 
do governador Fernando Pimentel que institui reserva de 
vagas e programa de assistência estudantil nas universi-
dades e instituições de ensino médio técnico do Estado. 
Com isso, o governo combate de forma efetiva a evasão por 
falta de condições dos alunos. Mais um avanço do Governo 
Pimentel! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 25 

DIA DO DIREITO À VERDADE SERÁ INSTITUÍDO 
NO ESTADO 

Com satisfação, informo que foi aprovado, nesta 
quinta-feira (25), Projeto de Lei de minha autoria que ins-
titui em âmbito estadual o Dia Internacional do Direito à 
Verdade sobre Graves Violações aos Direitos Humanos, a 
ser celebrado em 24 de março. Nosso objetivo com a lei é 
promover em Minas a reflexão sobre as circunstâncias em 
que ocorreram as violações e sobre as formas de resgate 
da dignidade das vítimas. 

O Dia do Direito à Verdade já é celebrado mundial-
mente, tendo sido proclamado pela ONU em 2010, em 
homenagem a Dom Oscar Romero, defensor e militante 
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dos direitos humanos em E! Salvador, que foi assassinad0 
na mesma data, em 1980, quando celebrava uma missa. 

O direito à verdade está vinculado ao direito interne:_ 
cional humanitário, sendo reconhecido como um dos d J_ 

reitos fundamentais das vítimas de graves violações do_ 
direitos humanos. No entanto, não se relaciona soment~ 
às vítimas, mas também aos familiares e à sociedade er:' 

I 
geral, possuindo dimensões individual e coletiva. Além de 
direito a informações sobre as violações, também abrang~ 
o acesso à verdade, a garantia de acesso à Justiça e ao direi-
to à reparação. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 31 

REGULARIZAÇÃO FISCAL 

Senhoras deputadas, senhores deputados. Vejam 
bem. Estou há 23 anos nesta Casa. Já votei, em diferentes 
governos, aumentos da carga tributária. Esta é a primeira 
vez que voto um projeto que premia o contribuinte adim-
plente, aquele que está em dia com seus tributos. 

Pela primeira vez, votarei um projeto que tem um 
plano de renegociação de dívida (débitos fiscais) o mais 
amplo possível. Pela primeira vez, votarei um projeto em 
que o pagamento pode ser feito não apenas por numerá-
rio, mas também por bens patrimoniais. Pela primeira vez, 
votarei um projeto desta natureza, sem que as galerias 
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estejam cheias de pessoas trazidas pelos sindicatos patro-
nais nos vaiando e dizendo que são contra. Pela primeira 
vez, votarei um projeto sem receber telefonema de sindi-
cato patronal pedindo que eu seja contra. Recebi dezenas 
de telefonemas pedindo que eu vote a favor do projeto. O 
deputado Ivair Nogueira, líder da fiscalização financeira, 
deve ter recebido muito mais. Deputado João Magalhães, 
Vossa Excelência deve ter recebido muito mais apelos de 
empresários para agilizar a votação. 

Então, minha gente, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, como bem disse o relator, deputado João Magalhães, 
estabelece a questão da compensação. Houve uma negoci-
ação com o setor sucroalcooleiro para permitir acesso a 
créditos retidos e, ao mesmo tempo, pagamento do tributo 
pela estimativa. Isso implicava um aumento do álcool de 
14% para 16%. E o setor concordou com isso, pois os bene-
fícios são muito bons. Houve um pedido do setor para que 
se equiparasse a gasolina ao álcool, devido à questão de 
mercado. 

Pela primeira vez, está em discussão um aumento de 
tributo a que o setor produtivo é favorável. Onde está o í~'-
pessoal das galerias? Onde estão as caixas de e-mails de \ 
vocês cheias de mensagens para votarmos contra? Votare-
mos "sim" a esse dispositivo, pois ele representa a oportu- . 
nidade de crescimento e de desenvolvimento do Estado. 
Ele representa aquilo que o deputado Dalmo Ribeiro Silva 
disse com grande sabedoria, que é a regularização das 
empresas que se encontram na marginalidade por esta-
rem inadimplentes. Regularizaremos cerca de 100 mil 
empresas no Estado e beneficiaremos os municípios com 
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o repasse do IPVA e com os 25% do ICMS. 
Votaremos "sim", com a alma cheia e com a certeza cfe 

que faremos o melhor para Minas Gerais. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

CORRUPÇÃO, A FILHA DILETA DO MERCADO 

"Não há pensamentos perigosos; o próprio pens<:l-
mento é perigoso." A constatação é de Hannah Arendt, etn 
sua última obra, A vida do espírito: o pensar, o querer, ojll/-
gar. Nela, a filósofa, tendo como pano de fundo o julg<l.-
mento do nazista Eichman, em Jerusalém, volta a refletir 
sobre o fenômeno do mal, questionando se este não seria 
da ordem da irreflexão; da ausência de pensamento. 

Hannah Arendt nos leva a inferir que o pensamento 
configura a grande ameaça à própria existência do totali-
tarismo. Ela analisa questões morais, dialogando com a 
metafísica de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, 
Heidegger e Kant. Entre diversos aspectos, trata do julga-
mento de Sócrates, condenado a beber cicuta, sob a acusa-
ção de "corromper" os jovens, ao incentivá-los à reflexão 
sobre a vida pública. 

Descreve Arendt que, no processo contra o filósofo, 
os atenienses alegaram que o "vento do pensamento" é 
subversivo, "um furacão a varrer do mapa os sinais estabe-
lecidos pelos quais os homens se orientavam, trazendo 
desordem às cidades e confundindo os cidadãos". Seria, 
assim, uma atividade perigosa, ao afastar critérios e regras 
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de conduta vigentes, bem como valores estabelecidos no 
mundo cotidiano. 

Os atenienses estavam certos. Pensar é perigoso, 
sobretudo quando se quer evitar as mudanças. Afinal, colo-
ca em xeque o senso comum, estabelecido com esmero 
para a manutenção do status quo. Ouso avançar nessas 
ideias para questionar a visão e os pressupostos da cor-
rupção, conforme apresentados hoje na grande mídia. 

A primeira impressão é de que a corrupção está rela-
cionada somente a políticos ou agentes públicos. Mas há 
que se aprofundar este senso comum. Se nas denúncias 
atuais, já pode ser verificada a participação das grandes 
empresas, não faltam registros históricos a demonstra-
rem o papel preponderante dos interesses econômicos 
nesse problema. Mais do que isso, eu diria que está aí a 
origem da corrupção. 

No Brasil de hoje, quando começa a ser retirado o 
"véu" que encobria a realidade, surgem no cenário das 
delações as grandes empresas da construção civil, de pres-
tação de serviços, ou mesmo do agro negócio. E ainda hão 
de vir à luz os esquemas envolvendo o setor bancário. Fica-
rá, assim, evidente que a corrupção configura prática anti-
ga e generalizada do mercado, que não conhece limites 
para maximizar seus ganhos. 

Até aqui, como em uma espécie de autodefesa do 
capitalismo, os holofotes têm se voltado, prioritariamen-
te, para a corrupção praticada por agentes públicos. Sabe-
se, porém, ser esta somente uma ponta do iceberg, que 
representa menos de 10% de toda a corrupção do mundo. 
Acreditem! Esse é um fenômeno mundial. 
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Lógica capitalista 

Relatório da Global Financiai Integrity, instittlição 
internacional que monitora os fluxos de capitais, estimou 
que a corrupção no setor privado envolve nada menos que 

1
" 25% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em reclJ.rsos 

remetidos a paraísos fiscais. O centro dessa ilegalidade é a 
sonegação fiscal, responsável pela evasão, no Brasn, de 
nada menos que RS$ 220 bilhões, entre 2003 e 2012, 
segundo estimativa do mesmo organismo. O que nos leva a 
concluir que a corrupção é uma filha dileta do mercado. E 
mais ainda: que a lógica do capitalismo só se sustenta com 
a corrupção. 

Furando o bloqueio midiático, alguns escândalos 
internacionais de corrupção no mercado tiveram grande 
visibilidade. Em 2010, veio à tona a manipulação da taxa 
Libor (London Interbank Offered Rate ). Referência para 
um mercado de US$ 350 bilhões em ativos e derivados 
financeiros, no período entre 2005 e 2010, ela foi manipu-
lada por um grupo de 18 bancos, dentre os quais, UBS, Bar-
clays, Rabobank (Holanda) e o Royal Bank of Scotland. A 
taxa Libor determina a recuperação dos empréstinws a 
bancos e precifica os juros pagos pelo setor produtivo e 
por consumidores, sendo que a sua manipulação garantiu 

h "t ~. 11 ll gan os as ronom1cos aos grames J<mcos. 
Outro escândalo internacional foi a denúncia, em 

2015, de fraude da Volkswagen nos resultados de controle 
de emissão de poluentes de motores a diesel. A fraude 
envolveu 11 milhões de veículos. Tanto esse episódio, 
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como o da taxa Libor foram alvos de processos judiciais, 
mas em nenhum dos dois casos aventou-se a possibilidade 
de falência das empresas. Foram punidas, mas sobrevive-
ram no mercado. 

Situação bem diferente da que assistimos no Brasil, 
onde a pretexto do combate à corrupção, tentam quebrar 
empresas nacionais, ceifando inúmeros postos de traba-
lho e engrossando um exército de desempregados que já 
conta com 14 milhões de brasileiros. Tudo isso para aten-
der aos interesses dos Estados Unidos, que, sabe-se, é a 
fonte da Lava Jato. Lá ela foi planejada e de lá- da CIA e da 
NSA- vêm as estratégias e as informações que a norteiam a 
operação. Nunca foi sobre combate à corrupção. Interessa, 
sim, internacionalizar o mercado no Brasil, deixando o 
campo livre para as empresas norte-americanas. Tudo no 
script. Afinal, "país tupiniquim não pode ter grande em-
presa". 

Sob o domínio do mercado 

É preciso pensar. Pensar, por exemplo, sobre a con-
centração mundial do capital, a partir de 2008, nas mãos 
de alguns grupos econômicos cujos faturamentos anuais 
são maiores que o PIB de muitos países. Os 20 maiores 
grupos financeiros, por exemplo, manejam, em média, US$ 
1,8 trilhão/ano. Entre eles, estão JP Morgan Chase, Bank o f 
America, Citygroup, HSBC, Deutsche Bank, Santander, 
Goldman Sachs e outros, com um balanço que somou mais 
deUS$ 50 trilhões em 2012, enquanto o PIB mundial foi de 
US$ 73 trilhões. Esse pequeno e seleto grupo de entidades 
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financeiras controla, hoje, algo em torno de 68% do fluxo 
mundial de recursos. 

Em conformidade com a lógica do neoliberalismo, os 
grandes grupos financeiros não se submetem ao controle 
público. Pelo contrário, são eles que acabam dirigindo as 
finanças e a arrecadação dos países. Não faltam exemplos 
disso no Brasil, onde ex-dirigentes ou ex-funcionários de 
grandes bancos e do mercado financeiro ocuparam cargos 
importantes na economia. Foi o caso de Armínio Fraga, no 
Governo Fernando Henrique, Joaquim Levy, no Governo 
Dilma, Henrique Meirelles, nos Governos Lula e Temer. 

Na Europa não é muito diferente. Ajustes estrutu-
rais, como na Grécia, em Portugal e Itália, tiveram à frente 
dirigentes que passaram pelo Goldman Sachs, um dos 
mais agressivos bancos internacionais de investimentos. 
E nem os Estados Unidos escapam. À época da crise finan-
ceira do mercado imobiliário, em 2008, o secretário do 
Tesouro daquele país era Henry Paulson, ex-CEO do Gold-
man Sachs. À frente da economia americana, ele mobilizou 
centenas de bilhões de dólares do tesouro nacional para 
salvar os grandes bancos. 

Guinada à esquerda 

Voltando ao nosso "quintal", há que se lembrar que 
por trás de uma estratégia de desmonte da economia bra-
sileira, bem como de toda a América Latina, está uma rea-
ção à ameaça à ordem vigente. Um movimento de auto pre-
servação do "mercado", frente a uma guinada à esquerda 
"no lado debaixo do equador". 
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Obviamente, não seriam admitidas passivamente 
pelos maiores atores internacionais do capitalismo inicia-
tivas como a criação do Mercosul e da Unasul. Ou, ainda, o 
protagonismo do Brasil na criação de um banco com par-
ceiros do Brics (grupo político de cooperação integrado 
por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Não inte-
ressava. Pois a lógica de tais setores pressupõe a subordi-
nação dessas nações às "regras" do mercado internacio-
nal. 

Qual seria a saída? Uma renomada revista de econo-
mia inglesa, de perfil conservador; a The Economist, em 
um editorial intitulado "True Progressivism", aponta como 
caminho que os Estados readquiram o poder de controlar 
o grande capital. Posição importante, tendo em vista que 
não vem da esquerda e, ainda assim, contraria a doutrina 
neoliberal. A The Economist vai além, ao considerar que o 
fim da corrupção passa por uma mudança radical, que 
inclui: o enfrentamento da desigualdade; uma legislação 
internacional de taxação do fluxo de capitais; o fim dos 
paraísos fiscais; e o fracionamento das grandes corpora-
ções transnacionais em empresas menores, passíveis de 
controle pelo poder público. Estariam os "ventos do pen-
samento" a arejar o próprio pensamento conservador? 

Está claro que o mercado é intrinsecamente corrup-
to. E olha que nem entramos em outra discussão, pratica-
mente invisível na grande mídia: a de que US$ 320 bilhões 
em circulação no mercado internacional de capitais, cerca 
de 1% do PIB mundial, vêm do narcotráfico. 

Sim, pensar é perigoso. Mas mais perigoso é não pen-
sar. Pensemos, por exemplo, no que está por trás do noti-
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ciário atual no Brasil, no qual a grande mídia, de uma h ora 
para outra, muda sua linha editorial e passa a condenar o 
campo político e econômico que, tradicionalmente, ser1-

pre defendeu. Não nos deixemos enganar por uma me w 
aparência. Como já alertava Caetano Veloso, "alguma co i~ 
está fora; fora da nova ordem mundial". 

Artigo publícado nosíte Brasi/247 

ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES 

HÁ 40 anos, o III Encontro Nacional dos Estudantes 
(III ENE) marcou a virada da luta contra a ditadura no B:ra _ 
sil. Embora duramente reprimido, o III ENE abriu cami-
nhos para a retomada das lutas democráticas, sendo a his-
tórica data razão da reunião especial que a Assembleia 
Legislativa realiza na próxima quinta-feira, dia 1 º de 
junho, às 20 horas. 

Publícado na pâgína Durval Ângelo no Facebook 

ACESSO A CARCERAGENS 

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 
aprovou, há pouco, o Projeto de Lei 4116/2017, de minha 
autoria, que altera a Lei 13.955, de 2001, a qual dispõe 
sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
carcerários. 

O projeto permite que outras autoridades possam 
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vistoriar estabelecimentos prisionais sem comunicação 
prévia, tais como senadores, deputados federais e estadu-
ais, representantes da OAB, dentre outros. Ele também 
atualiza quais agentes públicos podem visitar os estabele-
cimentos mediante aviso prévio de 72 horas. 

A presente proposição visa facilitar a fiscalização 
desses estabelecimentos prisionais, evitar maus tratos e 
tortura e assegurar condições mínimas para o cumpri-
mento de penas. 

O projeto ainda será analisado pela Comissão de 
Direitos Humanos e pelo Plenário da Casa. 

Publicado na página Durva!Ângelo no Facebook 
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Dia 7 

PREVALECEU A JUSTIÇA 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça re-
jeitou esta tarde, por unanimidade, denúncia apresentada 
pelo Ministério Público Federal contra o governador Fer-
nando Pimentel. A acusação, de 2010, era de que Pimentel, 
quando prefeito de Belo Horizonte, teria contratado, sem 
licitação, uma empresa para instalar câmeras de seguran-
ça na capital. 

Ao recomendar a rejeição da denúncia, o ministro 
relator, Og Fernandes, foi taxativo em afirmar não haver 
qualquer prova contra Fernando Pimentel. O voto do rela-
tor foi seguido por todos os outros ministros do STJ. A meu 
ver, o resultado do julgamento foi mais uma demonstração 
da fragilidade das alegações do Ministério Público Federal 
contra o governador de Minas, sinalizando atuações parci-
ais e com motivações políticas. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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QUEM SE RETRATARÁ PELAS CALÚNIAS A 
PIMENTEL? 

Quem tudo suporta em silêncio- calúnia, 
agressões, injúrias- conquista uma auto-
ridade moral que faz calar os opositores 
e transforma aversão em admiração. 

Chico Xavier 

Na última quarta-feira ( 4), a Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, 
denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel. Entenderam os ministros não haver nenhuma 
prova que sustentasse as acusações do Ministério Público 
Federal (MPF). O caso era antigo: do tempo em que Pimen-
tel fora prefeito de Belo Horizonte. Referia-se à compra, 
para uso da Polícia Militar, de câmeras de segurança do 
projeto Olho Vivo, em 2004. Equipamento que, diga-se de 
passagem, ainda está em pleno funcionamento e é de 
inquestionável importância para a segurança pública na 
capital mineira. 

A denúncia do MPF - agora, comprovadamente 
infundada - só foi apresentada em 2010, às vésperas de 
Pimentel se tornar ministro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior do Governo Dilma Rousseff, e com 
o evidente objetivo de gerar repercussão negativa. Ao final 
de 2014, após a esmagadora vitória do hoje governador, o 
caso foi novamente "requentado", com a mesma motiva-
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ção, principalmente por aqueles que perderam as eleições 
em Minas Gerais. 

Infelizmente, a decisão que inocentou Fernando 
Pimentel ganhou nos veículos de imprensa espaço inver-
samente proporcional ao dado às manchetes sobre as 
supostas irregularidades. Notinhas e breves matérias 
pareciam ali estar somente para cumprir, e de muita má 
vontade, a obrigação de informar. Pior do que isso tem 
sido o silêncio de todos que não hesitaram em atacar, calu-
niar, difamar e ofender o governador. Calam-se, mesmo 
sabendo que devem não apenas a Pimentel, mas a todo o 
povo mineiro, uma retratação. 

A decisão do STJ é prova inequívoca das motivações 
políticas desta e de outras acusações contra o governador 
de Minas, que tem, reiteradamente, apontado a fragilidade 
das denúncias. Sobretudo, o ocorrido deve servir de alerta 
para a gravidade do desrespeito aos direitos e às garantias 
constitucionais decorrente de denúncias levianas, conclu-
sões apressadas e prejulgamentos, que podem acarretar 
em danos irreparáveis às pessoas injustamente acusadas. 

O grande crime de Fernando Pimentel? Foi ter venci-
do em Minas uma eleição que a oposição, com sua arro-
gância, já dava como ganha, mesmo que o seu candidato 
fosse um poste. Acreditavam que o nosso estado era uma 
capitania hereditária a serviço de um seleto grupo de pode-
rosos, comandado pelo "grande imperador", que a tudo e a 
todos controlava. Foi pela derrota - e não por qualquer 
irregularidade - que promoveram uma verdadeira perse-
guição ao governador. 

Aceitem, meus caros. Fernando Pimentel venceu e 
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seu governo segue trabalhando por Minas Gerais. Ven(::eu, 
porque o povo mineiro estava cansado da velha políti(::a e 
das mentiras das propagandas oficiais. Porque ningu.ém 
vivia na· Minas da propaganda, mas em um estado mergu-
lhado em problemas e dificuldades. Mais do que isso _e 
agora sabemos- porque aquele era um governo de malfei-
tos,liderado por quem hoje está afundado na lama da e0 r-
rupção, junto com seus arautos da moralidade. Aécio 
Neves, o "Mineirinho", é apontado pelos delatores com.0 o 
mais voraz, quando o assunto era propina. 

Felizmente, a verdade começa a vir à tona. Mas a 11)en-
tira- Ah! Essa megera! -quanto mal já não causou! A ttldo 
o governador suportou em silêncio. Mas só ele e sua famí-
lia têm a dimensão do sofrimento, das noites maldormictas 
e da revolta que a calúnia lhes trouxe. Tudo para enfraqtre-
cer um governo legítimo e realizar, também aqui, um ter-
ceiro turno. Não conseguirão. A justa decisão STJ foi ape-
nas a primeira e também as outras duas ações contra Fer-
nando Pimentel hão de ter o mesmo destino: o arquiva-
mento, por total ausência de provas. 

Artigo publicado nosite Brasi/247 

Dia 12 

RÁDIO INCONFIDÊNCIA ESTÁ DE CASA NOVA 

A Rádio Inconfidência, nossa "Brasileiríssima" na 
FM (110,9) e "O Gigante no Ar" na AM (880), está de casa 
nova. A mais tradicional emissora do Estado, com 80 anos 
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de estrada nas nossas Minas Gerais, passou a funcionar 
hoje em nova sede e com satisfação, participei desse 
momento. Acompanhei o governador Fernando Pimentel 
na inauguração das novas instalações, no Centro de Cultu-
ra Presidente Itamar Franco, no Barro Preto, em Belo Hori-
zonte. Após o descerramento da placa comemorativa, par-
ticipamos, ao vivo, do programa Casa Aberta, apresentado 
por Elias Santos. 

Pimentel destacou a contribuição da rádio para a 
cultura do Estado. "Em Minas Gerais, que é uma síntese do 
Brasil, o governo tem feito um esforço grande de interiori-
zação do apoio cultural. A Rádio Inconfidência tem um 
papel fundamental neste processo", afirmou. De minha 
parte, ressaltei a importância do Conselho Estadual de 
Comunicação Social, que ganhou uma composição mais 
democrática na nova lei que criou a Empresa Mineira de 
Comunicação (EMC). Reunindo na mesma empresa a 
Rádio Inconfidência e a TV Minas, a EMC será um símbolo 
da nova política de comunicação do Governo de Minas 
Gerais, pautada, de fato, pelos princípios da comunicação 
pública. 

As novas instalações da Rádio Inconfidência contam 
com o que há de mais moderno em estúdios, equipamen-
tos e sistema digital de transmissão. Parabéns ao governo, 
à direção da emissora e a todos os seus profissionais. 
Sobretudo, parabéns ao povo mineiro, por mais esta con-
quista para a sua cultura. 

Após o evento, o governador recebeu uma carta com 
reivindicações de servidores da TV e da rádio e demandas 
referentes à comunicação pública. O documento foi entre-
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gue por uma comissão integrada por representantes dos 
Sindicatos dos Jornalistas e dos Trabalhadores do Serviço 
Público, da Associação dos Servidores da Rede Minas e do 
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 13 

METAS FISCAIS 

A arrecadação do Estado melhorou e o deficit caiu. A 
informação foi dada pelo Governo de Minas em audiência 
pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária da Assembleia, onde o Executivo prestou contas, 
nesta segunda-feira (13), sobre o cumprimento das metas 
fiscais estabelecidas para o terceiro quadrimestre de 
2016 e o primeiro quadrimestre de 2017. A apresentação 
dos dados atende a determinação da Lei de Responsabili-
dade Fiscal. 

Segundo o subsecretário de Estado de Planejamen-
to, Orçamento e Qualidade do Gasto, Ricardo Lopes Mar-
tins, em 2016, Minas teve uma melhora fiscal e o deficit 
previsto de R$ 8,9 bilhões fechou o ano em R$ 4,1 bilhões. 
A redução se deveu, sobretudo, à renegociação da dívida 
coma União. 

Devido ao esforço do Governo para a contenção de 
despesas e aumento das receitas, no primeiro quadrimes-
tre de 2017, o resultado também foi positivo, com um supe-
ravit de R$ 2,6 bilhões. A arrecadação foi impulsionada 
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pelo pagamento de impostos no início do ano, principal-
mente o IPVA, mas as projeções são de melhoria na arreca-
dação em 2017, com uma receita corrente líquida de R$ 
54,2 bilhões: meio bilhão a mais que em 2016. 

O governo também demonstrou aos deputados que 
cumpriu os mínimos constitucionais, investindo em 2016, 
R$ 5,3 bilhões na Saúde (12,38% da receita) e R$ 15,9 
bilhões na Educação (23,35%). 

Publicado na página Durva/Ângelo no Facebook 

Dia 15 

NAS ONDAS DE UMA NOVA COMUNICAÇÃO 

"Se a saudade chegasse pelo ar como as ondas do 
rádio, em que lembranças você sintonizaria sua memó-
ria?" Lembrei-me desta frase de Cristovam Buarque, na 
última segunda-feira (12), durante a inauguração da nova 
sede da Rádio Inconfidência. Ao participar junto com o 
governador Fernando Pimentel da transmissão ao vivo, as 
lembranças me vieram, literalmente, nas ondas da rádio. 

Sintonizei-me em meu pai, lá no interior do Espírito 
Santo, quando iniciava seus afazeres de madrugada, emba-
lado por "A Hora do Fazendeiro", programa mais antigo do 
rádio ainda no ar, que remonta à fundação da Inconfidên-
cia, em 1936. Não pude deixar de refletir sobre o quanto a 
emissora representa em tradição e memória afetiva, cultu-
ral e histórica para o povo mineiro e para todos os brasilei-
ros, visto o seu grande alcance. 
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Além da identidade rural, firmou-se como porta-voz 
da cultura mineira, in~entivando e divulgando a produção 
artística do Estado, sobretudo, nossa música. Aliado a essa 
missão, está o compromisso com a informação. Primeira 
emissora de Minas a transmitir o "Repórter Esso", tem 
sido, sem dúvida, "testemunha ocular da história", ao 
longo de suas oito décadas. 

Por tudo isso, exalto a iniciativa do atual governo de 
Minas ao tornar realidade um sonho que já se arrastava há 
anos: a mudança da sede da rádio. Agora instalada em um 
espaçoso prédio, ela passa a contar com o que há de mais 
moderno em estúdios, equipamentos e sistema de trans-
missão, com toda a infraestrutura necessária para exercer 
sua vocação: a integração dos mineiros. 

A nova sede também abrigará, em breve, a TV Rede 
Minas, dentro do projeto de criação da Empresa Mineira 
de Comunicação (EMC). Ele expressa o compromisso do 
Governo Pimentel com a comunicação pública, de fato. 
Não aquela a serviço de projetos políticos, da mera propa-
ganda governamental, ou refém dos "governos de plan-
tão". Mas uma comunicação pública que "exige a participa-
ção da sociedade e de seus segmentos; não apenas como 
receptores da comunicação proveniente do governo e de 
seus poderes, mas também como produtores ativos do 
processo", como define a doutora em Ciências da Comuni-
cação Heloíza Matos. 

Obviamente, a criação da Empresa Mineira de Comu-
nicação e a nova sede da Inconfidência c da Rede Minas 
são apenas os primeiros passos. O processo requer outros 
instrumentos, como um Conselho Curador paritário e um 
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Conselho Estadual de Comunicação Social democrático e 
efetivo, ambos parte da lei que criou a EMC. 

Sobretudo, nada poderá ser realizado sem a valori-
zação do principal patrimônio de qualquer empreendi-
mento: seu material humano. Há que se reconhecer a dedi-
cação de tantos profissionais do passado e do presente na 
construção dessas emissoras públicas e investir em car-
reiras e salários justos, bem como na contratação de pes-
soal. São necessidades urgentes, e o governo sabe disso. 
Assim, espero que tenhamos logo boas notícias também 
nesse sentido. 

Que a nova sede seja o prenúncio de muitas conquis-
tas, a fim de que a nossa "Brasileiríssima" possa reafirmar, 
a cada dia, seu histórico e sempre atual slogan: "O gigante 
doar". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 22 

NOS OLHOS DO JOVEM ARDE A CHAMA 

O governador Fernando Pimentel autorizou, na quar-
ta-feira da semana passada (14 ), durante solenidade no 
Palácio da Liberdade, a doação de um imóvel em Belo Hori-
zonte para a criação da Casa do Estudante Mineiro. Mais 
do que garantir sede própria à União Estadual dos Estu-
dantes de Minas Gerais (UEE-MG) e à União Colegial de 
Minas Gerais (UCMG), a iniciativa carrega imenso signifi-
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cado, ao simbolizar a devolução da sede dos estudantes 
mineiros, tomada pela ditadura militar. 

Em um pronunciamento emocionado, Pimentel res-
saltou tratar-se do resgate de uma dívida histórica com os 
movimentos estudantis do Estado, atitude que demonstra 
o caráter democrático do atual governo de Minas. Postura 
diferente não se poderia esperar de um governador cuja 
militância nasceu na organização dos estudantes na resis-
tência ao regime militar, sobretudo, a partir das mobiliza-
ções de 1968. 

A importância do gesto foi bem definida pela presi-
dente da UEE, Luana Ramalho: "Foi cicatrizada uma ferida 
aberta, desde a ditadura militar, para o movimento estu-
dantil em Minas". A dirigente atribuiu a conquista à luta 
travada, durante décadas, por várias gerações, a qual 
levou até mesmo à criação de um movimento: o UEE de 
Volta pra Casa. 

A devolução da sede ocorreu em um momento espe-
cial, quando se realizava em Belo Horizonte o 55º Con-
gresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), que reu-
niu mais de 10 mil jovens no ginásio do Mineirinho. O 
encontro foi uma espécie de vitrine para todo o país do 
papel fundamental mais uma vez protagonizado pela 
juventude de esquerda na defesa da democracia brasilei-
ra. 

Como afirmou a nova presidente da entidade, Mari-
anna Dias - eleita durante o encontro -, o recente golpe 
que alijou do poder um governo legítimo colocou a UNE 
novamente no front de resistência. Mais do que isso, para-
doxalmente, fortaleceu o movimento estudantil, ao uni-lo 
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em torno de uma bandeira comum: a realização de diretas 
já. 

Ao completar 80 anos de existência, a UNE está nas 
ruas com a tarefa de mobilizar o povo brasileiro para que 
pressione até a queda do governo ilegítimo de Temer. Para 
tanto, já convocou greve geral para o próximo dia 30 e orga-
nizará manifestações em todo o país. Em uma amostra de 
sua força, ao término do congresso, os estudantes saíram 
às ruas de Belo Horizonte, reunindo em um grande ato 
público cerca de 100 mil pessoas. 

Obviamente, o fim do retrocesso e o resgate de nossa 
democracia dependem da atuação em várias frentes, seja 
na esfera da política institucional, seja na judiciária, da 
soberania nacional, ou da mídia, dentre tantas outras. Mas 
ninguém duvide que é da mobilização nas ruas que virá a 
maior mudança, e nesse processo o protagonismo da mili-
tância estudantil faz-se imprescindível. 

Já no século XIX o célebre escritor francês Victor 
Hugo constatava: "Nos olhos do jovem arde a chama. Nos 
olhos do velho brilha a luz". É essa energia da juventude, 
força motriz da sociedade, que acionará o motor da trans-
formação em nosso país. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 23 

MINAS - OURÉM 

Com grande alegria, recebi, hoje, em Portugal, a 
Medalha de Ouro do Mérito Municipal de Ourém. Em razão 
do dia do município, celebrado em 20 de junho, são home-
nageadas personalidades e instituições que contribuem 
para o desenvolvimento local. 

Essa homenagem me emociona, pois sei da serieda-
de do trabalho realizado em Ourém, da importância do 
município na história portuguesa e dos laços de alma que 
unem Portugal e Brasil. 

Estou no município para participar do IV Encontro 
Minas-Ourém. Hoje, durante abertura da atividade, desta-
quei que Minas é o estado brasileiro com maior identidade 
portuguesa, a começar pela religiosidade. E a língua por-
tuguesa é a expressão maior dessa identidade; uma língua 
carregada de magia e beleza, onde as palavras têm cheiro, 
cor e sabores. 

Ressaltei também que a parceria entre Minas e 
Ourém, que começou em 2015, já está dando os primeiros 
frutos, com o desenvolvimento de seis projetos na cidade 
portuguesa, em áreas como gastronomia, moda, cosméti-
cos e desportos. Acrescente-se a cooperação com empre-
sas e instituições portuguesas para o desenvolvimento em 
Minas da plataforma de um carro elétrico pela Cemig e 
Codemig. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 26 

COMBATE À TORTURA 

Em comemoração ao Dia Internacional de Luta Con-
tra a Tortura, celebrado hoje (26/06), a Secretaria de Esta-
do de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 
(Sedpac) realizou ato público na Assembleia Legislativa 
para discutir a prevenção e o combate à tortura em Minas 
Gerais. Durante o evento, o secretário de Estado de Direi-
tos Humanos, Nilmário Miranda, anunciou que o Governo 
do Estado enviará ao Legislativo, no segundo semestre 
deste ano, Projeto de Lei que institui o Mecanismo de Com-
bate à Tortura em Minas Gerais. 

Durante o ato, lembrei que em 2013, apresentei um 
Projeto de Lei que criava o mecanismo no Estado. Apesar 
da propriedade da proposição, ela possuía vício de inicia-
tiva. Agora, o secretário Nilmário assumiu como compro-
misso o envio pelo Executivo de um novo projeto que trata 
da questão. Estamos certos de que um governo como o de 
Fernando Pimentel, que foi alguém que lutou contra a dita-
dura, colocará a lei em prática. 

No evento, o secretário Nilmário Miranda também 
anunciou o lançamento do Concurso Estadual de Direitos 
Humanos-2017, que neste ano terá como tema "Preven-
ção e Combate à Tortura". 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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Dia29 

GOVERNO DE MINAS FAZ ESCOLA, COM PROJETO 
QUE CRIA FUNDO IMOBILIÁRIO 

Não é novidade que Minas Gerais, assim como todo o 
país, enfrenta uma profunda crise financeira- a qual, diga-
se de passagem, foi herdada das más gestões anteriores. 
Mas somente nesse aspecto nos igualamos aos demais 
estados. Diferentemente de outros, que mergulharam no 
caos, a exemplo do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, 
aqui, o governo tem buscado saídas criativas para recupe-
rar a capacidade de investimento. 

Recusamo-nos a trilhar o caminho "mais fácil" de, 
para obter ajuda federal, "engolir" sem questionar o recei-
tuário recessivo de Michel Temer, à custa do sacrifício dos 
servidores públicos e do patrimônio de Minas. Em vez dis-
so, o governador Fernando Pimentel buscou alternativas, 
comprovando, mais uma vez, sua capacidade de gestão. 

Nessa perspectiva, enviou à Assembleia Legislativa, 
há cerca de três meses, projetos de lei para a criação de 
seis fundos de investimentos com vistas à captação de 
recursos no mercado financeiro. São eles: o Fundo de 
Investimento do Estado de Minas Gerais (MG Investe), o 
Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas (FPP). 
o Fundo de Garantias de Parcerias Público-Privadas 
(FGP), o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida 
Ativa (Fecidat), o Fundo de Ativos Imobiliários (Faimg) e o 
Fundo de Investimentos Imobiliários (Fiimg). 

Aumentar a arrecadação e os investimentos nos ser-
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viços públicos, reaquecer a economia mineira e retomar 
um círculo virtuoso de desenvolvimento para a canse-
quente geração de empregos e renda são os objetivos dos 
fundos. Um movimento em linha diametralmente oposta à 
política do Governo de Temer no Brasil. 

Dentre os fundos propostos, causou grande reação 
da oposição -liderada pelo PSDB- o chamado Fundo Imo-
biliário. Ele terá como lastro os recursos da venda de imó-
veis do Estado que hoje se encontram sem função e os alu-
guéis daqueles que estão ocupados, os quais permanece-
rão inalienáveis. Sem conhecimento profundo do tema, os 
adversários atacaram fortemente a proposta, alegando, 
equivocadamente, que representaria a venda do patrimô-
nio mineiro. 

A oposição desempenha seu papel no jogo democrá-
tico. Agora, no entanto, se for honesta, deverá reconhecer 
que o Governo de Minas está no caminho certo. Afinal, seu 
mais novo expoente, o prefeito de São Paulo, João Doria 
(PSDB), apresentou proposta similar para a criação de um 
fundo composto pelos imóveis do município. Por sinal, 
uma versão bem piorada. 

Entre outros pontos negativos, o projeto de Doria 
não fornece especificações dos imóveis em questão, impe-
dindo a verificação que tem sido realizada em Minas. Tam-
bém peca pela ausência do caráter democrático e da trans-
parência conferidos pelo conselho gestor do fundo, com a 
participação da sociedade civil, cuja criação está prevista 
no projeto de Pimentel. 

Acrescente-se que, ao tramitarem na Assembleia, os 
projetos do governo mineiro têm sido aperfeiçoados, com 
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novas garantias para o patrimônio estadual. Foi nesse sen-
tido que apresentei emenda que veda a inclusão no Fundo 
Imobiliário de imóveis que estejam ocupados por órgãos 
públicos, sejam estaduais, municipais ou federais. Outra 
emenda de minha de autoria, voltada a imóveis utilizados 
para fins residenciais, garante a opção de compra pelos 
atuais moradores. Enquadram-se nesse caso, principal-
mente, policiais militares que residem em imóveis funcio-
nais do Estado. 

Críticas à parte, tudo demonstra que Fernando Pi-
mentel está fazendo escola. Qual não foi nossa surpresa 
quando, no último dia 21, o governo federal anunciou a 
intenção de também criar um fundo imobiliário com imó-
veis pertencentes à União. Se é para aprender com Minas, 
espero que Temer seja melhor aluno que Daria. 

Para nós, deputados estaduais, fica a tarefa de discu-
tir e votar com responsabilidade os projetos de criação 
dos fundos, que voltam à pauta da Assembleia Legislativa 

/ nos próximos dias. Para o bem de Minas, espero que sejam 
aprovados, pois sua necessidade e pertinência já foram 
amplamente comprovadas e reconhecidas até por gover-
nantes da oposição. 

Artigo publicado nos sites Brasi/247 e jornal GGN/ Blog do Luis 
Nassif 
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Dia 3 

ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

Mais um compromisso com a educação foi cumpri-
do. Sob os aplausos de servidores, vindos das galerias da 
Assembleia Legislativa, aprovamos, há pouco, em reunião 
extraordinária, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
que garante o recebimento pelos servidores da educação 
básica do Estado do Adicional de Valorização da Educação 
Básica (Adveb ). O percentual do adicional é de 5% e foi 
criado no acordo histórico firmado em 2015 entre o 
Governo Pimentel e os servidores da educação, que recu-
perou a carreira da categoria. 

A PEC aprovada hoje pela Assembleia, de autoria de 
vários deputados, faz uma correção na Constituição Esta-
dual, a fim de que o Adveb possa ser pago aos servidores. 
Fazem jus ao adicional os servidores que em janeiro de 
2017, cumpriram cinco anos de exercício, contados a par-
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tir de 2012. O Adveb corrige a retirada de benefícios dos 
servidores da educação ocorrida no governo do PSDB, 
dentre eles, os quinquênios. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 5 

ALMG APROVA CRIAÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS 

Por ampla maioria, a Assembleia Legislativa de Mi-
nas aprovou em primeiro turno, na noite desta terça-feira, 
o Projeto de Lei do governador Fernando Pimentel que 
cria seis fundos estaduais de investimentos. A primeira 
etapa da votação foi muito positiva, tendo sido o projeto 
aperfeiçoado por emendas recebidas durante a tramita-
ção. 

Os fundos de investimentos serão fundamentais 
para o Estado. Com eles, o governo está buscando cami-
nhos para a retomada do crescimento e dos investimentos 
em Minas, com a consequente geração de emprego e ren-
da. Também merece destaque a aprovação com folga do 
projeto, demonstrando a consolidação da base de gover-
no, que compareceu em peso, chegando a 50 votos. 

O projeto de criação dos fundos de investimentos 
retornou à Comissão de Administração Pública para análi-
se de emendas de segundo turno e deverá ser votado em 
segundo turno nesta quarta-feira. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facehook 
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PLANO ESTADUAL DE CULTURA 

Aprovamos, nesta quarta-feira (5), na Assembleia 
Legislativa, mais um projeto do Governo Pimentel que 
atende aos interesses da população: o Plano Estadual de 
Cultura. O Projeto de Lei 2.805/15 foi aprovado em segun-
do turno e após a redação final, seguirá para sanção do 
governador. Trata-se de uma política que define os rumos 
do setor no Estado, estabelecendo ações de curto, médio e 
longo prazo para um período de dez anos. 

Entre os principais pilares do Plano, estão a descen-
tralização e a regionalização das políticas públicas de cul-
tura. Também são suas diretrizes a diversidade cultural; a 
reafirmação e diálogo das diferentes identidades cultu-
rais; e a valorização das atividades artísticas profissionais 
e amadoras e da cultura popular, afro-brasileira, indígena 
e circense. 

As ações para o financiamento da cultura no Estado 
incluem tanto o aumento de recursos no Orçamento quan-
to a ampliação das fontes de financiamento. Dentre as no-
vas fontes propostas, estão percentuais do IPVA e de ou-
tros impostos estaduais, da arrecadação da Loteria Minei-
ra e da contribuição de pessoas físicas, além de parte dos 
royalties recebidos pelo Estado, a ser aplicada no municí-
pio gerador da arrecadação. 

O Plano Estadual de Cultura resulta de um processo 
de ampla participação da sociedade, com a realização de 
um Fórum Técnico pela Assembleia Legislativa. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia6 

SEMINÁRIO DISCUTE LEI KANDIR 

Participei na tarde de hoje, na Assembleia Legislati-
va, de seminário realizado em parceria com a Câmara dos 
Deputados para discutirmos as perdas financeiras impos-
tas aos estados pela chamada Lei Kandir. Trata-se da Lei 
Complementar FederaiS?, de 1996, que desonerou expor-
tações de produtos semielaborados e serviços do paga-
mento do ICMS. O objetivo do evento, que contou com vári-
os convidados, foi subsidiar os trabalhos da Comissão 
Especial da Câmara Federal que analisa Projeto de Lei 
Complementar que visa alterar a Lei Kandir para compen-
sar os estados. 

O assunto já vem sendo discutido por nós na Assem-
bleia, desde que lançamos um movimento pelo acerto de 
contas entre Minas e a União. Estima-se que o prejuízo 
para Minas, em 20 anos, seja de R$ 135,67 bilhões. Desse 
total, R$ 33,92 bilhões seriam devidos aos municípios. Já a 
dívida de Minas com a União é de R$ 87,2 bilhões. Um 
encontro de contas, portanto, tornaria o Estado credor da 
União. Vale lembrar que, em novembro, o Supremo Tribu-
nal Federal deu prazo de um ano ao Congresso para definir 
como será a compensação das perdas. 

Participou do seminário o relator do projeto na 
Câmara Federal, deputado José Priante (PMDB/PA). Ele 
considerou como proposta razoável fazer um corte tem-
poral para o cálculo do passivo, discutir como poderá ser 
pago e estabelecer regras impositivas de compensação 
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dos estados daqui para frente. Também presente no deba-
te o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista, que 
apresentou a proposta de Minas Gerais. Segundo ele, o 
governo federal não precisa pagar nada a Minas Gerais, 
desde que abata na dívida de Minas com a União. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

SOBRE OS CONTRATOS DOS AGENTES 
PENITENCIÁRIOS 

Senhor presidente, tivemos uma reunião com Vossa 
Excelência e os líderes partidários desta Casa, que tem 
sido, historicamente, o espaço procurado como último 
recurso por todas as pessoas ou grupos que têm seus di-
reitos lesados. É assim o procedimento desta Casa em rela-
ção a servidores de diferentes categorias que lutam por 
um direito salarial ou funcional. É assim com diferentes 
associações de pessoas com necessidades especiais, por-
tadoras de deficiência. Tantas e tantas vezes já recebemos 
essas entidades com problemas limites, quando precisa-
vam de intermediação, de uma voz que as representasse e 
também que encaminhasse a solução de seus problemas. 

Esta Casa recebe idosos que têm seus direitos lesa-
dos, que já tentaram todos os caminhos e não encontra-
ram nenhum tipo de proteção. No desespero, a Assemble-
ia Legislativa é a parada final. É esta Casa que tem recebido 
trabalhadores, pequenos produtores da agricultura fami-
liar, que vêm aqui pedir a redução do ICMS para que pos-
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sam viabilizar sua produção, sua permanência na terra e a 
sobrevida de suas famílias. É esta Casa que recebe a mãe 
que chora a perda de um filho, em um assalto ou em um 
crime qualquer e, também, uma semana depois, recebe a 
mãe do criminoso preso, pedindo condições dignas na 
cadeia para seu filho. 

Esta Casa tem sido como deve ser no exercício da 
democracia: o verdadeiro poder obediencial. E a palavra 
obediencial, sempre digo, tem significado semântico, eti-
mológico, muito importante. Ela é formada por dois radi-
cais: oh e audire: ouvir o outro. Então, esta Casa é uma ver-
dadeira ouvidoria, ouvindo as pessoas. E ouvidoria tam-
bém no sentido ouvir a dor. 

Quero aqui destacar que esta Casa recebeu, há dois 
anos, os servidores aprovados em concurso da Secretaria 
de Defesa Social, que queriam ser nomeados, no desespe-
ro, com receio de que os prazos de seus concursos vences-
sem. Foram nomeados sete mil servidores e 1.372 já estão 
com contrato para tomarem posse nas unidades prisiona-
is. Diga-se de passagem, com seus lugares garantidos. 
Todos aprovados em concurso. Eles participaram de vári-
as audiências nas Comissões de Segurança Pública e Admi-
nistração Pública e, especialmente, muitas na Comissão de 
Direitos Humanos. 

Esta Casa, em diferentes momentos, não só agora, 
acolheu servidores também do sistema prisional, que pedi-
am a prorrogação de seus contratos de trabalho. Não é a 
primeira vez que somos acionados por servidores dessa 
área que querem a prorrogação de seus contratos. Hoje, 
porém, temos maiores dificuldades. Como eu disse segun-
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da-feira, na audiência pública convocada pelo deputado 
João Magalhães, a emenda que prevê tal prorrogação teria 
de ser aprimorada. Da forma como estava redigida, o go-
verno não a aprovaria, não iria sancionar. 

Cheguei a conversar isso também com o líder da opo-
sição, Gustavo Valadares, de forma exaustiva. Então, o que 
assumimos de compromisso? O prazo não permite nem a 
apreciação dessa matéria. Temos um problema regimen-
tal. Hoje é o último dia antes do recesso parlamentar, e as-
sumimos o compromisso de que o presidente da Assem-
bleia vai coordenar uma comissão de líderes, no segundo 
semestre, para ir ao governador e tentar um entendimen-
to, dentro do que for possível, para os atuais contratados. 
Tendo claro que não vamos pedir, em hipótese nenhuma, 
que o direito dos aprovados no concurso seja subtraído. 

O sistema prisional, infelizmente, neste momento de 
crise, tem expandido. Hoje, há pouco mais de 70 mil pre-
sos. Excluindo os que estão em prisão domiciliar e as 
quase quatro mil vagas da Apac, são 64, 65 mil presos sob a 
guarda de 17 mil agentes penitenciários na função. O que 
daria 3,6 a 3,8 presos para cada agente penitenciário. 

Vamos voltar a discutir o assunto no segundo semes-
tre, porque o projeto necessita, de alguma forma, do aval 
do governo, sem o qual, não conseguiremos caminhar. Ape-
sar de todo o esforço dos deputados desta Casa, do apelo 
feito pelos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, não 
temos condição técnica de votar essa matéria, porque pre-
cisaríamos da mediação do governo. E o presidente da 
Assembleia vai coordenar a busca dessa mediação com o 
governador do Estado. Então, nós todos colocamos essa 
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busca de mediação sob a coordenação do nosso presiden-
te. 

Acho que esse esclarecimento é necessário. Se, no 
fervor, no entusiasmo, há um entendimento diferente, 
deve prevalecer a sobriedade, o espírito público que sem· 
pre houve nesta Casa: a preocupação com o mais necessi-
tado que nos procura. E deve prevalecer também a nossa 
relação cordial, urbana, airosa, fundamental em qualquer 
parlamento. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

Dia 7 

LDO E O DEFICIT PARA 2018 

Fechando os trabalhos em Plenário, neste primeiro 
semestre, aprovamos na Assembleia, nesta quinta-feira 
(6), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O Projeto de 
Lei de autoria do governador Fernando Pimentel contém 
as diretrizes para a elaboração do Orçamento do Estado 
para 2018 e foi aprovado com dez emendas feitas pelos 
deputados. Com a aprovação da LDO, o Parlamento pode 
entrar em recesso a partir do dia 19 de julho. 

A LDO estabelece as metas, prioridades e projeta 
despesas e a arrecadação do Estado para o ano seguinte. 
Para 2018, a receita total está estimada em quase R$ 96,82 
bilhões, em valores correntes. Já a despesa prevista é de RS 
104,31 bilhões, o que significa um deficit de R$ 7,49 bi-
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lhões. Merecem destaque os gastos com pessoal e encar-
gos sociais, que representam 54,15% do total das despe-
sas correntes do Estado. 

Por outro lado, o Governo do Estado espera alcançar 
em 2018 um crescimento de 7,8% da receita tributária, 
estimada em R$ 59,60 bilhões. Quanto à dívida pública, o 
valor projetado para o pagamento dos juros, encargos e 
amortização totalizaR$ 7,4 7 bilhões. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 10 

MEMORIAL DA DEMOCRACIA 

Agora, mais de 1.000 pessoas no auditório do Palá-
cio das Artes, outras centenas do lado de fora, acompa-
nham o lançamento da segunda etapa do Memorial da 
Democracia, com a presença do presidente Lula e do 
governador Fernando Pimentel. #VivaADemocracia 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 13 

POVO NAS RUAS 

É hoje, às 15h30, na porta da Justiça Federal de BH 
(Av. Álvares Cabral, 1.805, Santo Agostinho, próximo à 
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Assembleia legislativa). Em grande ato público, convoca-
do por partidos da esquerda, sindicatos, movimentos soci-
ais e estudantis, vamos gritar nossa indignação. Às 18h, 
estaremos na Praça Sete! Lute pela democracia! Não per-
mita que sepultem nosso Estado Democrático de Direito. 

Se afastaram Dilma, sem crime. Se condenaram Lula, 
sem provas. Se retiram, sem escrúpulos, os direitos dos 
trabalhadores, imagina o que não farão conosco amanhã! 
A resistência, agora, é permanente. Somente uma como-
ção social pode reverter o golpe em curso. Bandeiras em 
punho! Faixas de protesto nos muros e viadutos! Povo na 
rua, sem trégua. Ainda não terminou, Sérgio Moro. O Brasil 
não é seu e nem do grupo que você representa. Os brasilei-
ros e brasileiras hão de mostrar a sua força. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

TODO HOMEM É MAIOR QUE O SEU ERRO 

"Deputado, o senhor conhece o inferno?", pergun-
tou-me, certa feita, um detento. "De jeito nenhum", respon-
di. "Mas o senhor consegue imaginar?", insistiu. "Imaginar 
é possível", considerei. E ele explicou: "Pois bem. Aqui, esta-
mos alguns degraus abaixo do inferno". 

Já se vão 22 anos desde que se deu esse diálogo, du-
rante uma das muitas visitas a prisões feitas pela CPI da 
Assembleia Legislativa que investigou o sistema carcerá-
rio de Minas Gerais. Mas aquela alegoria, ainda hoje, me 
parece a mais fiel fotografia de nossa realidade prisional. 
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Pouca coisa mudou. Permanece atual a máxima já 
surrada de que neste país, a maioria dos que vão para a 
cadeia são "pretos, pobres e prostitutas". E, se nos últimos 
tempos, vimos algumas exceções, com prisões de políti-
cos, empresários, doleiros e socialites, estas não costu-
mam perdurar. 

Duas decisões recentes proferidas pelo mesmo 
ministro do STF são emblemáticas. Em uma, colocou em 
liberdade o suplente de deputado filmado ao receber uma 
mala com R$ 500 mil em propina. Em outra, manteve na 
prisão uma mulher que roubara um pacote de biscoitos e 
um chocolate. Ela, pobre e negra. Ele, branco e influente. 

Eis o caráter seletivo de um cárcere destinado a apri-
sionar e conter os pobres e as minorias, que se aprofunda 
na proporção em que cresce o neoliberalismo. Não sem 
motivos, registra-se o crescimento geométrico do aprisio-
namento no Ocidente nos últimos 40 anos. O mesmo ocor-
re no sistema prisional mineiro, que, se há mais de 20 
anos, contava com 30 mil detentos, hoje tem 73 mil. 

Alternativas a essa realidade serão discutidas em 
São João dei Rey, de quarta (14) até domingo (16), no 8º 
Congresso das Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados (APACs), que reunirá delegações de dezenas 
de APACs mineiras e de outros Estados e países, bem como 
autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Minis-
tério Pt'lblico. Tamanho interesse se deve à eficiência e 
viabilidade econômica de um modelo prisional que chega 
a atingir índices de recuperação superiores a 90%, 
enquanto no sistema tradicional não ultrapassam 30%. 

Conheci a APAC ainda na época da CPI e desde então, 
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participo de suas atividades, como voluntário. Posso ates-
tar que representa a "claridade" na "escuridão" de um sis-
tema em que vigora a indústria do preso. Em tempos de 
linchamentos e tatuagens na testa, a APAC trilha o cami-
nho inverso e aposta na recuperação por meio da humani-
zação da pena, com disciplina, espiritualidade, participa-
ção da família e da comunidade. 

Durante o congresso, terei a honra de receber a 
importante comenda Jason Albergaria, concedida pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais aos que se destacam 
em áreas de abrangência do Programa Novos Rumos, da 
execução penal. Homenagem que partilho com todos os 
dirigentes, voluntários, recuperandos, familiares e cida-
dãos que constroem as APACs e, sob o lema de que "todo 
homem é maior que o seu erro", fazem brilhar a estrela da 
esperança e do recomeço. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 20 

HÁ ALGO MAIOR QUE O PODER ... 

Centenas de milhares de manifestantes devem sair 
às ruas, em todo o país, nesta quinta-feira (20), em defesa 
do ex-presidente Lula e do Estado democrático de direito, 
contra as reformas gol pistas e pela saída de Teme1~ o ilegí-
timo. A manifestação expressa a indignação de milhões de 
cidadãos e cidadãs, quando se sucedem verdadeiros aten-
tados à democracia. 
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Se é de revolta e determinação, o momento é tam-
bém de profunda tristeza. Confesso que, ao tomar conhe-
cimento da condenação de Lula, emocionei-me frente a 
tamanha injustiça protagonizada justamente por quem 
deveria fazer justiça. Trata-se da concretização da máxima 
de Rui Barbosa: "A pior ditadura é a do Poder Judiciário. 
Contra ela, não há a quem recorrer". 

Como não sofrer ao constatar que hoje, no Brasil, o 
Judiciário tem lado e ideologia? A condenação de Lula foi 
absolutamente política; isso é inegável. Uma sentença sur-
real, sem a apresentação de sequer uma prova concreta. 
Condenado por supostamente receber um imóvel cuja 
propriedade legal nunca foi sua e que já havia até sido 
dado como garantia pela construtora em um empréstimo 
bancário. Condenado por suposta lavagem de um dinheiro 
que nunca recebeu. 

Não foi Lula que Sergio Moro condenou, mas sim as 
políticas de inclusão que o ex-presidente implantou, reti-
rando milhões da miséria. O que querem é desconstruir os 
avanços para os pobres alcançados nos governos do PT 
com programas como Bolsa Família, Luz para Todos, 
Minha Casa, Minha Vida, de fortalecimento da agricultura 
familiar, acesso de pobres e negros às universidades, além 
do aumento real de salários, entre tantos outros. 

O crime de Lula foi criar condições para a promoção 
social dos excluídos, incomodando as elites e setores da 
classe média, que veem no "juiz justiceiro" um legítimo 
representante de seus interesses. Por isso, além do impe-
achment de Dilma, da destruição do PT, da retomada do 
poder pela direita e da inelegibilidade de Lula, o plano -
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em conluio com a CIA - inclui o retrocesso das políticas 
sociais. Fato é que, recentemente, o Brasil voltou afigurar 
no mapa mundial da fome da ONU. Vergonhoso! 

"Há algo maior que o poder que se chama 'justiça"', 
afirmou o escritor e pensador francês André Malraux. In fe· 
lizmente, hoje, no Brasil, em muitas situações, justiça e 
poder têm andado de mãos dadas. Mas, se existe um Judi· 
ciário autêntico neste país, essa condenação há de ser 
revertida na instância superior. 

A boa notícia é que parte significativa da sociedade 
começa a perceber o que está em jogo nessa queda de bra· 
ço, cujo pano de fundo jamais foi a corrupção, mas a luta de 
classes. Prova disso é que, logo após a condenação de Lula, 
o PT recebeu mais de três mil novos pedidos de filiação s o· 
mente via internet. 

O povo brasileiro há de resistir aos retrocessos e fa-
zer valer o direito de eleger, democraticamente, o presi-
dente deste país. E ele será Lula, com toda a certeza, por-
que assim deseja a maioria dos eleitores. É o que "eles" 
mais temem. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 26 

FRENTE MINEIRA EM DEFESA DA CEMIG 

Prefeitos de diversas cidades de Minas e represen-
tantes de setores produtivos do Estado aderiram à luta 
encabeçada pelo governador Fernando Pimentel para 
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impedir a realização do leilão das principais usinas da 
Cemig. Em carta aberta, defendem o patrimônio de Minas 
e pedem que o governo federal respeite os termos dos con-
tratos que permitem a renovação das concessões das usi-
nas de São Simão, Miranda e ]aguara. 

No início da semana, várias entidades de trabalha-
dores e empresariais, além de movimentos sociais, já havi-
am se unido ao Governo e à Assembleia para a criação da 
Frente Mineira em Defesa da Cemig. Essa luta é de todo o 
povo mineiro! 

Confira a íntegra da carta: 
"Nós, signatários desta carta, estamos unidos no 

propósito de defender o patrimônio de Minas Gerais e de 
mostrar ao Governo Federal que a solução negociada para 
a renovação das concessões das Usinas de São Simão, 
]aguara e Miranda é o melhor caminho para todos, como 
tem tentado fazer a Cemig. 

Em 1997, a Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig) firmou com o Governo Federal o Contrato de Con-
cessão de Geração 007 /1997.Após uma longa negociação, 
foi incluída a garantia de que, findo o prazo de vigência do 
primeiro termo das concessões e cumpridos os requisitos 
de adequada operação e manutenção e os prazos para 
requerer novo período de concessão, haveria a renovação 
das concessões dessas três usinas por mais 20 anos. 

A assinatura desse contrato, nesses termos, teve o 
propósito de dar segurança jurídica aos investidores que 
aportavam recursos na Companhia. No entanto, o Governo 
Federal está quebrando o contrato e criou mecanismos e 
justificativas alheias aos propósitos originais para não o 
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cumprir. 
Com isso, explicitou uma insegurança jurídica e um 

descompromisso regulatório sem precedentes no setor 
elétrico, tanto para empresas brasileiras quanto para os 
investidores internacionais. Ante a posição intransigente 
do Governo Federal, não restou à Cemig outro caminho 
senão o da Justiça. 

A Cemig não espera nem mais nem menos do que 
merece, quer apenas o que é justo. Cumpriu com sua parte 
no contrato, fazendo os investimentos necessários, ope-
rando as usinas de forma exemplar, e cumprindo todos os 
requisitos legais, regulatórios e contratuais para fazer jus 
à renovação das concessões. Agora espera que o Governo 
Federal também honre a parte dele, respeitando o contra-
to e, por consequência, renovando a concessão das Usinas 
de São Simão, Miranda e Jaguara. 

Retirar da Cemig esse direito significa reduzir en1 
quase 50% sua capacidade de geração - incluindo nesse 
cálculo a Usina de Volta Grande, com concessão também 
vencida - limitando drasticamente a possibilidade de 
investimentos da empresa. A consequência direta será a 
desestabilização econômica de uma Companhia fundada 
por iniciativa de Juscelino Kubitschek, há 65 anos, e que se 
tornou um motor de desenvolvimento para Minas Gerais e 
para o Brasil. 

Mas a Cemig continuará lutando para garantir os 
seus direitos e conta com o apoio das lideranças da socie-
dade civil, das associações de classe e da população em 
geral. A continuidade da judicialização desse processo 
certamente acarretará ainda mais prejuízos aos cofres 
públicos, sobretudo porque ameaça o sucesso do leilão 
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marcado pelo Governo Federal para setembro. 
A Cemig tem prestado excelentes serviços ao país 

nos últimos 65 anos, investiu na ampliação do sistema 
elétrico que atende aos brasileiros e se modernizou com o 
apoio de investidores de todo o mundo, que confiam na 
capacidade dos mineiros, na estabilidade regulatória e no 
cumprimento dos contratos vigentes no país. A Cemig está 
preparada para continuar a operar e manter as Usinas de 
São Simão, Miranda e ]aguara, garantindo o bom desem-
penho e a segurança operacional de usinas que são funda-
mentais para o sistema elétrico e para o desenvolvimento 
do país. 

O propósito desta carta é clamar ao Governo Federal, 
em nome dos cidadãos de Minas Gerais unidos em defesa 
das usinas da Cemig, que respeite os contratos assinados e 
busque um acordo para a renovação das concessões. Esta-
mos confiantes de que o bom senso e a justiça prevalece-
rão!" 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 27 

A OBSESSÃO DOS TUCANOS EM PRIVATIZAR A 
CEMIG 

Patrimônio do povo mineiro, a Cemig está mais uma 
vez sob o fogo cerrado da ganância privatista dos tucanos, 
caso seja mantido o leilão das hidrelétricas de São Simão, 
]aguara e Miranda, no Triângulo Mineiro. Embora o con-
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trato entre a União e o Estado preveja a renovação auto-
mática das concessões por mais 20 anos e a Cemig tenha 
solicitado à presidente do STF, Cármen Lúcia, a suspensão 
do leilão, o Governo Temer, cujo sócio majoritário e princi-
pal fiador é o PSDB de Aécio Neves, insiste na venda dessas 
usinas, que respondem por cerca de 50% da energia gera-
da pela empresa mineira. 

Com a privatização mal disfarçada e ilegal, eles espe-
ram arrecadar R$ 11 bilhões para torrar no ralo do deficit 
fiscal, e quem pagará a conta é o povo mineiro, que, além 
da perda de um enorme patrimônio, arcará com tarifas de 
energia até 100% mais caras. 

Mas, como a história nos mostra, essa verdadeira 
obsessão tucana pela privatização da Cemig não é de ago-
ra. Vem dos tempos do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, no final do século passado, quando o Governo 
Eduardo Azeredo tentou entregar seu controle a empre-
sas estrangeiras, as norte-americanas Southern Electric, 
sediada na Geórgia, e a AES, da Virgínia. A meu pedido, a 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais chegou a instalar, 
na época, uma CPI, que desvendou o nebuloso negócio -
uma verdadeira trama de filmes de espionagem, envolven-
do milhões de dólares, os tucanos, a Southern, a AES, o 
Banco Opportunity e a Cayman Energy Internacional, esta 
última sediada no famoso paraíso fiscal das ilhas Cayman, 
no Caribe. Derrotado pelos mineiros nas urnas em 1998, 
Azeredo deixou o governo, c o sucessm~ o governador Ita-
mar Franco, acabou, felizmente, retomando o controle da 
Cemig para o Estado. 

Há cinco anos, no governo do hoje senador pelo 
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PSDB Antonio Anastasia, ocorreria um segundo tempo da 
tentativa dos tucanos de privatizar a Cemig, quando a pre-
sidente Dilma Rousseffinstituiu o novo marco regulatório 
do setor elétrico. Como os colegas governadores tucanos 
de São Paulo e do Paraná, Anastasia não só contestou judi-
cialmente, como não aderiu ao novo marco regulatório do 
setor em 2012, o que impossibilitou que fossem renova-
das naquela época as concessões de usinas da empresa, 
entre as quais, as três que o Governo Temer quer agora 
vender, mesmo sub judice. 

Portanto, estamos diante de um terceiro tempo da 
obsessão tucana pela privatização da Cemig e que trará 
não apenas enormes prejuízos para a economia do Estado, 
mas impactará as tarifas de energia e ameaçará a própria 
viabilidade da empresa, caso o leilão das usinas seja con- r 
cretizado, como bem alertou seu presidente, Bernardo'\ 
Alvarenga. Por isso, vem em muito boa hora a criação, na . 
Assembleia, da Frente Mineira em Defesa da Cemig, reu-
nindo empresários, deputados, movimentos sindicais, 
sociais e populares e o Ministério Público. Afinal, a Cemig é 
de Minas, e o povo mineiro lutará por ela. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 3 

MINAS É EXEMPLO PARA O BRASIL 

"É o exemplo de Minas Gerais que está faltando ao 
Brasil", afirmou o governador Fernando Pimentel ao parti-
cipar em Abaeté, na região Centro-Oeste, de reunião da 
nova fase do Fórum Regional de Governo. Pimentel tem 
razão, pois o país vai na contramão da gestão regionaliza-
da implantada por ele, com um governo mais próximo da 
população, que se pauta pela escuta das pessoas e dos 
diversos setores da sociedade. Trata-se de uma nova lógi-
ca de governar, que já começa a apresentar resultados. 

Ninguém ignora que são muitas as dificuldades 
financeiras, advindas da crise econômica que assola o país 
e do deficit orçamentário gigantesco herdado do governo 
passado. Mas, ainda assim, como o próprio governador 
anunciou, Minas é o Estado que tem criado mais postos de 
empregos no Brasil. 
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Ele apresentou dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) do Ministério do Traba-
lho, segundo o qual, nos primeiros seis meses deste ano, 
foram criadas no país parcas 67 mil vagas de trabalho coru 
carteira assinada. Destas- pasmem!-, 65 mil teriam sido 
abertas em Minas Gerais, de acordo com o governador. 

Faço minhas as palavras de Pimentel. Minas está 
vencendo a crise. Não com lamúrias e reclamações, mas 
com trabalho, humildade e serenidade para construir solu-
ções conjuntas. Mostra, assim, que é possível superar este 
momento sem sacrificar ainda mais a população, os servi-
dores, os serviços públicos e o patrimônio do Estado, 
como quer impor o presidente ilegítimo. 

A propósito, não é de hoje que Minas dá exemplo de 
gestão. Se atualmente destaca-se pelo enfrentamento da 
crise, no passado, administrações petistas em Belo Hori-
zonte também fizeram escola. Duas delas tiveram à frente 
da prefeitura o próprio Pimentel, que, justificando seu 
slogan -"bom de serviço"-, foi considerado o melhor pre-
feito do Brasil e um dos melhores do mundo. 

Falo de um período que transformou a capital, so-
bretudo no âmbito das políticas sociais, com programas 
que se tornaram modelos nacionais e internacionais. É o 
caso do Vila Viva, programa de intervenções urbanas em 
vilas e aglomerados, iniciado em 2000, durante a adminis-
tração de Pimentel, que inspirou o governo Dilma para a 
criação do Minha Casa, Minha Vida. 

Também as Unidades Municipais de Educação Infan-
til (Um eis) começaram a ser implantadas na administra-
ção Pimentel em Belo Horizonte e, posteriormente, foram 
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a base para o programa federal Pro infância. Acrescentem-
se políticas públicas inovadoras, iniciadas nos governos 
Patrus Ananias e Célio de Castro e ampliadas por Pimen-
tel. Dentre elas, o Orçamento Participativo e o Bolsa Esco-
la, um dos programas de transferência de renda pioneiros 
no país, embrião do Bolsa Família, criado pelo Governo 
Lula. São somente alguns dos muitos frutos de uma gestão 
comprometida com a população. 

Agora, o "bom de serviço" que mudou a cara de Belo 
Horizonte tem pela frente desafio de maior monta: trans-
formar Minas Gerais. Já mostrou que dá conta do recado. 
Se continuar caminhando lado a lado com o povo, os bons 
ventos soprarão, com toda a certeza. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 9 

EM DEFESA DA CEMIG 

A defesa da Cemig é uma luta de todos os mineiros. A 
possibilidade de a empresa perder suas principais usinas 
deu o tom dos debates hoJ· e no Plenário da Assembleia. , , 
Deputados da base governista e também da oposição subi-
ram à tribuna contra a intenção do Governo Temer de lei-
loar as hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e 
Volta Grande, responsáveis por 50% da energia gerada 
pela estatal mineira. 

Nesta terça-feira (8), a diretoria da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o edital para o leilão 
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de concessão, previsto para setembro. Em uma contrao-
fensiva, também nesta terça, uma comitiva liderada pelo 
governador Fernando Pimentel esteve em Brasília, onde 
se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal 
Dias Toffoli. Acompanhavam o governador várias autori-
dades e lideranças. Dentre elas, parlamentares federais e 
estaduais que integram a Frente Mineira em Defesa da 
Cemig e participaram de outras atividades na capital fede-
ral na tentativa de impedir o leilão. 

Um dos principais argumentos em defesa das con-
cessões da Cemig é o de que o contrato feito em 1997 prevê 
a renovação automática por 20 anos. No próximo dia 18, a 
Frente realiza um grande ato público contra o leilão, na 
cidade de Santa Vitória (divisa com Goiás), onde está ins-
talada a Usina de São Simão. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

CONSELHO LGBT 

Apresentei hoje na Comissão de Constituição e Justi-
ça da Assembleia parecer favorável ao projeto do governa-
dor Fernando Pimentel que cria o Conselho Estadual de 
Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais. A votação do parecer na Comissão, no entanto, foi 
adiada, atendendo a solicitação do deputado da oposição 
Sargento Rodrigues, que pediu vistas. 

De acordo com o projeto, o Conselho integrará a 
estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Direitos 
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Humanos, Participação Social e Cidadania e será um órgão 
consultivo, deliberativo e propositivo. Composto por re-
presentantes do poder público e da sociedade civil, o cole-
giado terá entre suas atribuições propor ações governa-
mentais e políticas públicas para a garantia dos direitos da 
população LGBT no Estado. 

#LGBT #GovernoDeTodos #ALMG 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 10 

UM GOVERNO QUE PRIORIZA A CULTURA 

"As culturas sobrevivem enquanto mantiverem-se 
produtivas, enquanto forem sujeito de mudança, dialoga-
rem e mestiçarem-se com outras culturas". A frase do 
escritor moçambicano Mia Couto traduz bem a motivação 
do governador Fernando Pimentel ao enviar para a 
Assembleia Legislativa um projeto de lei que modifica 
substancialmente a política estadual de cultura de Minas 
Gerais. Trata-se de uma nova lógica, que já norteia o Plano 
Estadual de Cultura e agora dá o tom ao Sistema Estadual 
de Cultura, ao Sistema de Financiamento à Cultura e à Polí-
tica Estadual de Cultura Viva, instituídos pelo projeto. 

Com o Sistema Estadual de Cultura, o governo nor-
matiza a articulação das políticas culturais em níveis fede-
ral, estadual e municipal, em uma gestão compartilhada 
com a sociedade civil. Além de cumprir o que estabelece a 
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Constituição Federal, o modelo pactuado e sistêmico con-
fere objetividade à utilização dos recursos, evitando repe-
tições ou sobreposições de iniciativas. O sistema pressu-
põe, ainda, a coordenação pelo Estado das políticas cultu-
rais nos municípios, inclusive com orientação técnica e 
formação. 

Já o Sistema de Financiamento articula os instru-
mentos de fomento financeiro, como o Fundo Estadual de 
Cultura e o incentivo fiscal, com vista à ampliação de re-
cursos e a uma aplicação mais equilibrada. Entre as mu-
danças está a possibilidade de aumento da renúncia fiscal 
para patrocínios, de 0,30% para 0,40% da receita do ICMS, 
respeitando-se critérios orçamentários. 

Outra alteração é a destinação ao Fundo de Cultura 
de 35% da contrapartida dos empreendedores. A medida 
possibilitará a equalização dos recursos, impedindo que 
só alguns projetos sejam contemplados. Para se ter uma 
ideia, de 1998 a 2016, somente 20 empreendedores cap-
taram, via Lei de Incentivo à Cultura, R$ 800 milhões, 
sendo que 80% dos recursos ficaram na região metropoli-
tana. 

A reformulação das regras promoverá descentrali-
zação e regionalização. Nesse sentido, foi proposta ainda a 
redução de 50% da contrapartida para produções no inte-
rior do Estado. Também está previsto um percentual dife-
renciado, conforme a característica do projeto. Para os 
mais comerciais, a contrapartida é maior: de 5%, 15% e 
25% do incentivo fiscal. Para os de alcance mais popular, 
de1%,3%e5%. 

A expectativa é que os investimentos na cultura tri-
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pliquem ou quadrupliquem no Estado. Sua aplicação, no 
entanto, passa a ter novos parâmetros, a exemplo da Polí-
tica Estadual de Cultura Viva. Voltada, prioritariamente, 
para o fomento cultural em comunidades e populações em 
situação de vulnerabilidade social, ela contemplará indí-
genas, quilombolas, comunidades tradicionais, crianças e 
idosos, dentre outros. 

Ainda que possa sofrer ajustes, o projeto tem sido 
muito bem recebido no meio cultural, e também a Assem-
bleia saberá reconhecer sua relevância. Não poderia ser 
diferente, tratando-se de uma política pública tão funda-
mental para Minas e suas muitas "culturas". 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no Brasil247 

Dia 17 

O CULTO À MORTE 

Estarrecido, assisti às cenas da manifestação do últi-
mo sábado na típica cidade sulista norte-americana Char-
lottesville. Inspirados pela Ku Klux Klan, ultraconservad·o-
res gritavam a "supremacia branca". De cunho racista, o 
ato explicitou também o nacionalismo exacerbado, avio-
lência e a intolerância: elementos que, amparados na polí-
tica, embalaram o nazi fascismo na Europa nas décadas de 
20 e 30, levando à tragédia da Segunda Guerra Mundial, 
com 60 milhões de mortos. 

O ocorrido em Charlottesville não foi um episódio 
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isolado, mas a expressão de um movimento que se alastra 
pelo mundo: o neonazismo. Não muito diferente do passa-
do, ele caracteriza-se pelo imperialismo, pelo autoritaris-
mo, pelo ódio étnico, racial e de classes, pelo desprezo às 
minorias, às diferenças e aos vulneráveis, bem como pela 
"indústria da morte". Tal movimento foi decisivo na vitória 
de Trump nos EUA, o que explica a posição titubeante do 
presidente frente ao conflito. 

Não é preciso ir longe para comprovar a volta ao pas-
sado. Como já disseram alguns, "Charlottesville é aqui". 
Basta ver o que tem sido feito de nossa democracia, sem-
pre a primeira vítima do nazifascismo. Se Hitler fechou o 
Parlamento e extinguiu os partidos políticos - inclusive a 
social-democracia que o apoiava -, aqui, uma presidente 
eleita foi alijada do cargo, e o governo ilegítimo compra 
descaradamente o apoio do Congresso. Tudo isso diante 
de uma população controlada pela propaganda, que enco-
bre a real motivação do golpe patrocinado pelo imperialis-
mo norte-americano. 

Agora, a criatura ameaça devorar o criador. A social-
democracia brasileira, com o PSDB e seus satélites, está 
sendo engolida pela ultradireita fundamentalista. Na dis-
puta com Lula, emerge Bolsonaro, que, como Hitler, fala 
em nome da pátria, da família e das tradições, em um abis-
mo entre o discurso e a prática. Com frases como "o erro da 
ditadura foi torturar, e não matar", incorpora o neonazis-
mo brasileiro e empolga setores desesperançados de 
nossa população. Confrontos e linchamentos são somente 
algumas expressões desse "culto à morte". No Rio de Janei-
ro, recentemente, um refugiado sírio foi brutalmente agre-
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di do por ambulantes, aos gritos de "saia do meu país". 
Ao refletir sobre o nazismo, em Origens do Totalita-

rismo, a filósofa Hannah Arendt alerta: "A desvairada fabri-
cação em massa de cadáveres vivos, o incentivo e, o que é 
mais importante, o silencioso consentimento a tais condi-
ções sem precedentes resultam daqueles eventos que, 
num período de desintegração política, súbita e inespera-
damente tornaram centenas de milhares de seres huma-
nos apátridas, desterrados, proscritos e indesejados, en-
quanto o desemprego tornava milhões de outros econo-
micamente supérfluos e socialmente onerosos. Por sua 
vez, isso só pôde acontecer porque os direitos do homem, 
apenas formulados, mas nunca filosoficamente estabele-
cidos, apenas proclamados, mas nunca politicamente 
garantidos, perderam, em sua forma tradicional, toda a 
validade". 

Qualquer semelhança não é mera coincidência. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e nosite Brasi/247 

Dia 22 

RESISTE CEMIG 

Participei, na manhã de hoje, da reunião da coorde-
nação da Frente Mineira em Defesa da Cemig para definir 
novas ações contra o leilão pelo governo federal das usi-
nas de Miranda, São Simão, }aguara e Volta Grande, previs-
to para setembro. 

O próximo passo será a realização de um novo ato 
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público, desta vez na usina de São Simão, que fica em Santa 
Vitória, na divisa de Minas Gerais com Goiás, nesta sexta-
feira (25). 

Precisamos intensificar as mobilizações e ações con-
tra o leilão. Caso ele ocorra, resultará em grandes perdas 
para o povo mineiro, já que as usinas representam cerca 
de metade da capacidade geradora da Cemig atualmente. 

Trata-se de mais uma iniciativa do governo gol pista 
de Michel Temer que acarretará em graves consequências 
para a sustentabilidade econômica da Companhia, além 
de um forte aumento na tarifa de energia elétrica para os 
usuários, que pode chegar a triplicar. 

# DigaN ãoAo Leilão #Mexeu ComMinasM ex eu Comigo 
#Cemig 

Publicado na página Durva/Ângelo no facebook 

Dia 24 

CRIMINALIDADE CAI EM MINAS, 
ENQUANTO CRESCE NO PAÍS 

Em um momento marcado por crises, atentados, 
intolerância e tanta violência, trago uma boa notícia, com 
satisfação. Enquanto a violência cresceu no Brasil de 
forma alarmante, com mais de 28 mil assassinatos somen-
te no primeiro semestre deste ano, em Minas, houve signi-
ficativa redução da criminalidade. 
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Nada menos que dez dos 12 itens de monitoramento 
de crimes violentos no Estado foram menores que em 
2016. Um dos principais indicadores, o número de assas-
sinatos, registrou queda de 4%, e as tentativas de homicí-
dios, de 15,2%. Já os roubos caíram 8%, e as explosões de 
caixas eletrônicos, 34,6%. 

Os dados, obviamente, refletem o aumento dos in-
vestimentos na segurança pelo atual governo. Nunca fo-
ram realizadas tantas contratações. São 2.700 novos poli-
ciais militares e 1.042 investigadores da Polícia Civil, no-
meados de uma só vez. Acrescentem-se os investimentos 
em armamentos e infraestrutura, incluindo 1.817 novas 
viaturas. 

A redução da violência, no entanto, insere-se em um 
contexto maior: o da defesa social. Além da segurança, ela 
engloba fatores como proteção social, que inclui políticas 
e programas sociais e educacionais, serviços públicos e 
garantia de direitos. São, a meu ver, os grandes diferenciais 
do Governo Pimentel, ao promoverem a inversão de prio- .r 

ridades. 
Com o pagamento do Piso Mineiro de Assistência 

Social, por exemplo, o governo interiorizou as políticas so-
ciais, repassando aos municípios, só em 2015 e 2016, R$ 
63 milhões. Merecem destaque, também, os investimen-
tos na educação, com a valorização do magistério, reforma 
de centenas de escolas, dentre tantos outros. 

Sobretudo, a queda na criminalidade é reflexo de um 
governo que, apesar da crise, mantém os serviços em ple-
no funcionamento, com os salários em dia e novos investi-
mentos e obras. Fato é o que o Estado figura hoje como o 

219 



Tempos de Esperança- Escritos Políticos 2017 

segundo do país em startups. 
Situação diferente vivenciam outros estados. Um 

exemplo é o Rio de Janeiro, onde os servidores, inclusive 
policiais, ficaram meses sem vencimentos, somente regu-
larizados após negociação da folha de pagamento com um 
grande banco. O resultado não poderia ser outro: os homi-
cídios cresceram 10,2%; os latrocínios, 21,2%; e as mortes 
em confrontos policiais, 45,3%. 

Em São Paulo, o aumento de latrocínios é o maior 
desde 2003. E o que não dizer de Pernambuco, onde ocor-
reram 913 dos 1.700 homicídios a mais registrados no 
país no primeiro semestre? 

Sem dúvida, Minas vive uma realidade diferente, o 
que comprova a relação direta dos investimentos sociais 
com a redução da violência. É fruto também da excelência 
de suas polícias Civil e Militar, que atuam em consonância 
com um projeto de defesa da vida, resultando em conside-
rável redução da violência e letalidade policial. 

Tudo isso demonstra que o Governo Pimentel está 
no caminho certo. Há muito a ser feito, é fato, mas, com o 
trabalho e a competência da atual gestão, muitas outras 
boas notícias virão. Pode escrever. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

O BRASIL QUE O POVO QUER 

O presidente da Fundação Perseu Abramo, Mareio 
Pochmann, se reuniu na tarde de hoje (24/08), na Assem-
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bleia de Minas, com deputados estaduais, dirigentes e mili-
tantes do Partido dos Trabalhadores para apresentar o 
programa Brasil que o Povo Quer. 

O programa visa elaborar, junto com a militância, li-
deranças estaduais e regionais, além de movimentos soci-
ais, um projeto para um Novo Federalismo e um novo Pro-
jeto de Nação. 

Segundo Pochmann, a ideia para o Projeto de Nação 
é que tenha como mote uma "grande sociedade", em oposi-
ção ao projeto gol pista de uma nação para poucos privile-
giados. 

Os principais eixos de trabalho nesse projeto inclu-
em a defesa da soberania nacional, participação popular, 
integração nacional, redução das desigualdades, uso dos 
recursos naturais, entre outros. 

A elaboração do Projeto de Nação deverá ser execu-
tada em três fases, começando pela escuta de opiniões das 
mais diversas bases sociais do partido, usando, inclusive, 
ferramentas eletrônicas; passando para uma fase de diálo-
go, com proposição de pautas sistematizadas; terminando 
com uma deliberação política do PT, divulgando os resul-
tados de volta para a sociedade. 

#BrasilEmMovimento 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 28 

HOMENAGEM A DOM ZUMBI 

Nosso querido arcebispo emérito Dom José Maria 
Pires, Dom Zumbi, virou estrela e permanecerá vivo e 111 
nossos corações, como um exemplo a nos guiar. Ele foi, 
antes de tudo, um grande guerreiro. Lutou com bravura e 
dignidade em todos os momentos de sua vida. 

Partiu no mesmo dia de Dom Hélder Câmara e Do rn 
Luciano. Sempre firme na luta por igualdade, pelo respei-
to, contra o preconceito, dedicou seus 98 anos de vida a o 
exercício do amor de Deus e aos princípios que Cristo nos 
ensinou. 

Tive a honra de almoçar com ele na comemoração de 
seus 98 anos. Ficam os seus ensinamentos e a imensa gra-
tidão por termos convivido com uma pessoa tão ilumina-
da. 

Minha solidariedade aos amigos e familiares. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 31 

INVESTIMENTO EM MORADIA? 
TEM, SIM, SENHOR 

Já dizia o dramaturgo romano Publius Terentius: 
"Quando não se pode fazer tudo o que se deve, deve-se 
fazer tudo o que se pode". É o que o governo de Minas tem 
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feito. Mesmo com graves dificuldades de caixa e os repas-
ses federais despencando, com reflexos em todas as áreas, 
a atual gestão tem promovido avanços. 

Estamos longe da situação ideal, é claro, pois os 
recursos são parcos, e as necessidades, muitas. Mas, com 
visão e competência, o Estado tem atendido as demandas 
prioritárias. É o caso da moradia, área que sempre foi cara 
ao projeto democrático popular do Governo Pimentel. 
Revitalizada, a Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais (Cohab Minas), que comemora 52 anos, recu-
perou sua vocação. A nova política habitacional inclui par-
cerias com os municípios e a participação da sociedade 
nas decisões. 

O Estado já entregou 2.233 casas populares do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida e outros 17 empreendi-
mentos - que totalizam 2.200 unidades -já foram licita-
dos. Dentre eles, deve começar em breve a construção em 
Santa Luzia de mil moradias destinadas, preferencialmen-
te, a servidores públicos. A Cohab desenvolve, ainda, os 
projetos de cinco mil unidades, enquanto outras 2.558 
estão sob análise da Caixa Econômica Federal. 

Mais seis empreendimentos devem ser licitados no 
próximo mês, dentre os quais, um grandioso projeto na 
cidade de Ribeirão das Neves, que inclui condomínio resi-
dencial, parque industrial e áreas comerciais. Com previ-
são de investimento de R$ 1,2 bilhão, ele vai impulsionar o 
desenvolvimento da região. Já em Nova Lima, também em 
terreno do Estado, serão construídos 400 apartamentos. 

Acrescentem-se ações para melhorias nas residênci-
as já entregues. Elas incluem a implantação, em parceria 
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com a Cemig, de mais de 5.200 aquecedores solares desde 
2015. De igual importância são os investimentos em módu-
los sanitários, que na atual gestão garantiram melhores 
condições de higiene a mais de quatro mil famílias caren-
tes. Na outra ponta, está sendo negociado com o BDMG o 
programa Cohab Card, para o financiamento de amplia-
ções e reformas de imóveis. 

Sensível ao histórico problema social do deficithabi-
tacional, o Governo Pimentel elevou a um novo patamar a 
solução dos conflitos por moradia. Ela inclui a participa-
ção da Cohab nas negociações, com vistas à construção de 
moradias para as famílias envolvidas. Foi o que ocorreu 
em julho para o encerramento pacífico das ocupações Wil-
liam Rosa e Marião, em Contagem. O Estado também a-
guarda manifestação judicial para assumir a regulariza-
ção e urbanização da ocupação do Glória, em Uberlândia, 
onde vivem mais de 15 mil pessoas. 

Destaque, ainda, para dezenas de processos de ces-
são a instituições sociais de imóveis do Estado hoje em 
comodato. Essas e muitas outras ações demonstram que o 
Governo Pimentel prioriza investimentos capazes de 
transformar vidas. Se já é assim em um cenário adverso, 
imagine quando Minas superar a crise. Esse dia não demo-
ra, com toda a certeza. 

Artigo publico no jornal O Tempo 
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Dia4 

TURISMO RELIGIOSO 

Registro o lançamento oficial do Caminho Religioso 
da Estrada Real (CRER), a maior rota de turismo religioso 
do Brasil. Inspirado no consagrado Caminho de Santiago 
de Compostela, da França à Espanha, o Caminho Religioso 
da Estrada Real tem como objetivo desenvolver e estrutu-
rar o segmento do turismo religioso em Minas Gerais. / 

A ação é uma parceria entre o Governo do Estado e a \ 
Arquidiocese de BH e liga os santuários da Serra da Pieda- 1 
de, em Caeté, e de Aparecida, em São Paulo. 

A ideia surgiu em 2001, quando dois caminhantes, 
com o apoio do Instituto Estrada Real (lER) e da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), percor-
reram, em 36 dias, toda a Estrada Real, identificando as 
principais necessidades para sua consolidação. Entre 
2002 e 2004, depois de rigoroso levantamento e demarca-
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ção, foram fixados os marcos sinalizadores. 
Foi um prazer participar do lançamento da rota, rea-

lizado ontem (3 /9), na Serra da Piedade, em Caeté, com a 
presença do governador Fernando Pimentel e do arcebis-
po metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Olivei-
ra de Azevedo. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 6 

ESCOLA SEM PARTIDO É INCONSTITUCIONAL 

Em entrevista à imprensa, na manhã de hoje, após 
reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia, adiantei meu parecer sobre o Projeto de Lei 
4.24 7/2017, que institui no sistema estadual de ensino de 
Minas o programa chamado "Escola Sem Partido". 

Destaquei que o projeto é inconstitucional e que já 
existe, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal 
nesse sentido. Lembrei que o ministro do STF Luís Rober-
to Barroso, suspendeu a lei que cria o programa "Escola 
Livre", em Alagoas. 

Acredito que propostas como o Escola Sem Partido, 
que defendem que professores se limitem a formar para o 
campo profissional, sem estimular a capacidade de refle-
xão crítica, retiram da instituição escolar seu caráter edu-
cacional. 

Na prática, a proposta proíbe temas como homosse-
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xualidade ou referentes à conjuntura política e econômica, 
cabendo ao educador tratar a matéria curricular de forma 
isolada, sem relacioná-la à realidade mundial e do aluno. 
Veta, ainda, qualquer conteúdo ideológico e não esconde o 
partidarismo, ao relacionar em seu índex somente temas 
tradicionalmente considerados de esquerda. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

A LUTA É TODO DIA 

"Por direitos e democracia, a luta é todo dia": este é o 
lema do Grito dos (as) Excluídos (as) deste ano. A mobili-
zação é realizada, tradicionalmente, em todo o país, no dia 
7 de setembro, coincidindo com a comemoração da inde-
pendência brasileira. Em Belo Horizonte, a concentração 
começará às 9h30 na Praça da Estação e várias outras cida-
des mineiras também deverão ter mobilizações. 

A iniciativa do Grito dos (as) Excluídos (as) partiu da 
Igreja Católica, em 1995, para aprofundar o tema da Cam-
panha da Fraternidade daquele ano. Nesta quinta-feira, 
em sua 23ª edição, o evento chama a atenção da sociedade 
para a urgência da organização e da luta popular frente à 
conjuntura atual do país. 

Este ano, em sua mensagem para a data, a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convoca as pes-
soas de boa vontade a se mobilizarem pacificamente na 
defesa da dignidade e dos direitos do povo brasileiro, pro-
pondo "a vida em primeiro lugar". A instituição convida as 
comunidades a se unirem ao movimento e sugere quere-
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zem juntas, em um "Dia de Oração e Jejum pelo Brasil". 

Publicado na página Durva/Ângelo no Facebook 

Dia 7 

INDEPENDÊNCIA 

A independência ainda está valendo? Quando penso 
na participação norte-americana no golpe e na entrega de 
nossas riquezas, como o pré-sal e a Amazônia, tendo a pen-
sar que não. Sete de setembro: pouco a comemorar e 
muito contra o que lutar. Soberania sempre! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

GRITO DOS EXCLUÍDOS 

Nas ruas do Centro de Belo Horizonte lutando contra 
o desmonte que o governo ilegítimo de Michel Temer está 
promovendo contra o estado de direitos criado pelos pre-
sidentes Lula e Dilma. Só com o povo nas ruas vamos impe-
dir a entrega do patrimônio nacional para o capital estran-
geiro que os gol pistas tentam fazer! 

#GritodosExcluidos 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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GRITO DOS EXCLUÍDOS 11 

Passar o dia caminhando sob o sol pode parecerdes-
gastante, mas na luta pela democracia a gente sai revigora-
do! Atos maravilhosos em Belo Horizonte, no interior de 
Minas e no resto do país. Amanhã tem mais. Depois de ama-
nhã também. E assim será até que consigamos acabar com 
esse desgoverno ilegítimo de Temer, que se pauta pelo fim 
dos direitos do povo e da nossa soberania. Afinal, como 
bem diz o lema do Grito dos Excluídos, "Por direitos e 
democracia, a luta é todo dia"! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

CERTIFICAÇÃO AGREGA VALOR A PRODUTOS 
AGRO PECUÁRIOS 

Apesar de enfrentar uma das mais severas crises 
econômicas de sua história, Minas é um dos poucos esta-
dos que têm avançado. Obviamente, não fechamos os 
olhos para as imensas dificuldades financeiras que obriga-
ram o governo a adotar medidas extremas. Mas, no contex-
to em que muitos mergulharam no caos, deixando de 
pagar o funcionalismo e comprometendo serviços essen-
ciais, não há como negar que o nosso cenário é bem dife-
rente. 

Isso só ocorre porque o Governo Pimentel, com diá-
logo, parcerias e iniciativa, tem buscado alternativas de 
gestão que atendam às demandas dos diferentes setores. 
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Uma delas é objeto de um projeto de lei enviado pelo Exe-
cutivo à Assembleia Legislativa na semana passada. Ele 
cria o Programa Estadual de Certificação de Produtos 
Agropecuários e Agroindustriais, o Certifica Minas. 

O programa cria um certificado e um selo de qualida-
de para produtos agropecuários e agroindustriais, como 
os orgânicos - livres de agrotóxicos -, a carne bovina, o 
queijo artesanal e a cachaça. Entre os critérios para a certi-
ficação estão a segurança e a qualidade do alimento, ages-
tão do processo produtivo, as boas práticas agrícolas, a 
responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental e 
econômica. 

A certificação já é feita pela Emater para produtos 
orgânicos, mas, com o programa, ela adquire status de polí-
tica pública. Ganham os consumidores, porque terão aces-
so a alimentos melhores e mais saudáveis, e ganham os 
produtores e indústrias do Estado, que, com a garantia da 
qualidade, terão maior competitividade nacional e inter-
nacional, abrindo as portas dos mais exigentes mercados. 

Por outro lado, promove-se o aprimoramento do 
processo produtivo, com uma gestão mais eficiente e ob-
servância de práticas rigorosas de higiene e segurança ali-
mentar. Além de agregar valor aos produtos mineiros e 
aquecer a economia do Estado, o Certifica Minas vai incen-
tivar a utilização responsável de insumos e dos recursos 
naturais e a ampliação dos postos de trabalho. Isso repre-
senta preservação do meio ambiente, geração de emprego 
e renda nas comunidades e melhores condições de traba-
lho. 

O Certifica Minas será coordenado pela Secretaria de 
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Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a 
participação de órgãos como o Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA), a Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) e a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). A 
certificação ficará a cargo do IMA, que será responsável 
pelas auditorias. Já à Emater caberá orientar os produto-
res e indústrias sobre as adequações necessárias. 

Serão destinados R$ 4,8 milhões para a implantação 
da plataforma Certifica Minas. O projeto de lei já foi apreci-
ado em primeiro turno nas comissões e acredito que seja 
aprovado sem dificuldades. Com a iniciativa, o governo 
demonstra que Minas não só está de pé, mas caminha a 
passos largos na retomada do crescimento. Que venham 
outras como essa. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 12 

CARTA DE DIAMANTINA 

Em Diamantina, com o governador Fernando Pimen-
tel, participei de reunião com governadores dos estados 
do Acre, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia e 
Mato Grosso, a fim de discutir saídas para o estrangula-
mento imposto aos estados pelo pacto federativo. Na oca-
sião, os governadores lançaram a "Carta de Diamantina", 
que reivindica o acerto de contas entre os estados e a 
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União e os valores devidos aos estados relativos à desone-
ração do ICMS das exportações, estabelecida pela chama-
da Lei Kandir, em vigor desde 1996. 

A lei isentou do imposto arrecadado pelos estados os 
produtos primários e industrializados semielaborados 
exportados, mas comprometeu a União a compensar as 
perdas dos estados e também dos municípios, que rece-
bem 25% do ICMS. Tal reposição, no entanto, nunca ocor-
reu efetivamente. 

"A nossa voz neste dia histórico, voz que traz consigo 
a da população de nossos Estados, é uma voz pelo entendi-
mento, pelo equilíbrio e pela paz institucional. O que dese-
jamos é que nossos Estados e a União possam promover, 
em clima de solidariedade e de diálogo, o encontro de con-
tas capaz de mensurar as dívidas de todos os entes federa-
dos e deduzi-las das dívidas com a União", diz a carta. 

Parabenizo os governadores, em especial o de 
Minas, Fernando Pimentel, que tem buscado com diálogo 
uma compensação. 

Também em Diamantina, participei da entrega da 
Medalha Presidente Juscelino Kubitschek. Orador da sole-
nidade, o governador Pimentel reforçou a necessidade de 
unir esforços em torno de um projeto único de desenvolvi-
mento político e econômico para o Brasil, que resulte em 
um país mais justo. 

"Precisamos superar divergências e reconstruir o 
consenso nacional em torno das duas ideias-força que 
fizeram o país avançar ao longo do século passado, desde 
os anos 30, e mesmo na primeira década deste século, 
quais sejam: crescer e distribuir renda. Esse é o nosso ide-
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al, o eixo que move a nação brasileira desde a república e 
motiva nossa gente a seguir em frente: crescimento econô-
mico com justiça social. Nos períodos em que o Brasil con-
seguiu conciliar essas duas metas, como aconteceu naque-
les anos dourados do governo JK, o Brasil foi feliz. E é em 
nome desse Brasil feliz de novo, esperançoso de novo, eco-
nomicamente forte e socialmente justo que todos estamos 
aqui reunidos celebrando Juscelino e seu legado", enfati-
zou. 

#EncontroDeContas #LeiKandir 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 14 

TODA EDUCAÇÃO É IDEOLÓGICA 

Acompanhando um debate nacional, ganhou corpo 
no Legislativo mineiro, nos últimos dias, a polêmica da 
Escola sem Partido. Projeto de lei com o mesmo teor de 
proposições apresentadas no Congresso Nacional, em 
outros estados e em Câmaras Municipais tramita na 
Assembleia Legislativa e motiva acaloradas discussões. 

A proposta é fruto de um movimento ultraconserva-
dor que reivindica uma pretensa neutralidade política e 
religiosa no ensino, a fim de garantir o direito dos pais de 
decidir sobre a educação dos filhos. Para tanto, estabelece 
um rol de proibições a professores e escolas na aborda-

235 



Tempos de Esperança - Escritos Políticos 2017 

gem de conteúdos ideológicos, religiosos, morais, políti-
cos, partidários e referentes a questões de gênero e diver-
sidade. Como relator da matéria na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, meu parecer foi pela rejeição, dada sua fla-
grante inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Para começar, há vício de iniciativa, pois institui um 
programa administrativo, o que é atribuição do Executivo. 
Também interfere nos currículos escolares, violando a 
competência exclusiva da União para legislar sobre o te-
ma. Acrescente-se que fere a autonomia didático-peda-
gógica dos estabelecimentos de ensino, contrariando a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação. 

Mas o principal impedimento, a meu ver, é a violação 
do direito constitucional à educação plena e emancipató-
ria e dos princípios da liberdade de ensinar e de aprender 
e do pluralismo de ideias. Esse também foi o entendimen-
to do STF, que em março julgou inconstitucional um pro-
grama similar aprovado pela Assembleia de Alagoas. 

Decisão semelhante foi proferida pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, ao considerar inconstitucional 
emenda aprovada pela Câmara Municipal de Governador 
Valadares que proibia conteúdos da ideologia de gênero 
nas escolas municipais. Em seu voto, o desembargador 
Wagner Ferreira afirmou tratar-se de "verdadeira censu-
ra". 

Com respeito às posições religiosas e ideológicas de 
alguns deputados, devo lembrar que a "neutralidade" pre-
tendida simplesmente não existe. Assim demonstrou o 
relator da ação no Supremo, ministro Luís Roberto Barro-
so, citando o escritor judeu Elie Wiesel: "A neutralidade 
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favorece o opressor, nunca a vítima". 
Também o mestre Paulo Freire, em sua "Pedagogia 

do Oprimido", mostrou que a educação é essencialmente 
política, principalmente a que se diz neutra. A ideologia 
permeia a escolha dos conteúdos, os valores incorporados 
no material didático, a escolha do projeto didático-peda-
gógico, e a aparência de isenção coloca a eduéação a servi-
ço dos interesses dominantes. 

Ressalte-se, ainda, o contexto global de profunda 
crise do capitalismo. Ameaçada, para se manter no poder, 
a classe dominante incentiva o ódio e mobiliza as direitas 
em diferentes frentes, que incluem a educação, na tentati-
va de impedir a formação do pensamento crítico e a parti-
cipação das massas nas decisões políticas. Resistir a esse 
projeto é defender a democracia e a soberania popular. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no si te Brasil247 

Dia 15 

LULA, PIMENTEL E O EXEMPLO DE JK 

"A história se repete. A primeira vez como tragédia e 
a segunda como farsa". Nunca a célebre frase de Marx me 
pareceu tão atual. Não sem motivos, o governador de 
Minas Gerais, Fernando Pimentel, na solenidade de entre-
ga da tradicional Medalha JK, no último dia 12, em Dia-
mantina, lembrou em seu discurso a perseguição sofrida 
por Juscelino Kubitschek, após o golpe de 64, que o levou a 

237 



Tempos de Esperança- Escritos Políticos 2017 

três anos de exílio. Acusavam-no - pasmem! - de ser "o 
mais corrupto presidente que esse país já conheceu" e exe-
cravam-no nas manchetes de rádio, jornal e TV. 

Hoje, poucos se lembram ou têm conhecimento do 
alegado objeto da corrupção. Um apartamento na Avenida 
Vieira Souto, no Rio de Janeiro, que segundo os militares e 
a imprensa legitimadora do golpe, o ex-presidente teria 
recebido de um empreiteiro amigo. Nada se provou contra 
JK, é claro, pois o imóvel nunca pertencera a ele - e assim 
ocorreu em vários outros Inquéritos Policiais Militares 
que sofreu. Mas isso pouco importava, pois o objetivo do 
regime militar nunca fora o combate à corrupção, visto ser 
aquele um dos governos mais corruptos de nossa história. 

O que pretendiam era impedir Juscelino de disputar 
as próximas eleições presidenciais. Sua imensa populari-
dade e liderança após um governo que transformara o país 
era o principal obstáculo à continuidade do golpe e preci-
sava ser removido a qualquer preço. Qualquer semelhan-
ça com o que assistimos hoje no Brasil não é mera coinci-
dência. A história se repete, muitas vezes, propositalmen-
te, e de novo, como tragédia e farsa. 

Sabemos o que a ditadura representou: supressão 
dos direitos e liberdades individuais, institucionalização 
de prisões ilegais, de crimes de tortura e assassinato e 
ampliação do abismo social. Uma verdadeira tragédia que 
o tempo se encarregou de revelar, assim como as farsas, 
calúnias e injustiças empreendidas contra aqueles que 
ousaram questionar os interesses dominantes. 

Hoje, vivemos de novo a tragédia do golpe e a farsa 
de acusações sem provas a um ex-presidente com amplo 
apoio popular. Nem mesmo o pretexto mudou: um aparta-
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menta, supostamente recebido de uma construtora. A 
farsa tem muitos tentáculos. Em Minas, aqueles que se 
achavam donos do Estado - mas foram fragorosamente 
rejeitados pela população- tentam, a todo custo, inviabili-
zar o governo democrático popular de Fernando Pimentel. 
Para tanto, lançam mão de calúnias, denúncias infunda-
das, investigações e processos eivados de irregularidades. 

As semelhanças não param por aí. Conforme apon-
tou o governador em Diamantina, fatores externos e eco-
nômicos -leiam-se os interesses dos EUA- também moti-
varam a perseguição a JK. Afinal, em 1959, a fim de colocar 
o país, de vez, na rota do desenvolvimento, ele foi o primei-
ro presidente brasileiro a romper com o Fundo Monetário 
Internacional, tirando o Brasil da posição de submissão 
aos interesses norte-americanos para afirmar a soberania 
nacional. 

"Sabia e sei os riscos a que me tenho exposto: riscos 
exteriores, riscos de interesses criados dentro do Brasil, 
riscos de enfrentar as naturezas negativas, dos que prefe-
rem continuarmos indefinidamente adormecidos, pobres, 
mergulhados em dificuldades, sujeitos a toda sorte de sur-
presas. Bem sabia que a disposição de tentar recuperar o 
tempo perdido para o nosso país, que a experiência do 
desenvolvimento, seria considerada loucura, não pelo 
povo, que me acompanha, ampara e defende, mas pelo 
grupo pequeno e aguerrido dos que têm como programa 
destruir ou, no pior dos casos, não deixar construir coisa 
alguma", afirmou Juscelino à época, como recordou 
Pimentel. 

Foi imbuído do mesmo sentimento, que em 2005, 
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Lula quitou a dívida brasileira com o FMI, livrando o país 
das imposições do Fundo, para o qual o Brasil viria a 
emprestar dinheiro em 2009. O mesmo projeto de desen-
volvimento aliado à justiça social tem motivado o Governo 
Pimentel a adotar uma posição de independência em 
Minas. Ele levou o governador a se recusar a acatar as exi-
gências restritivas do Governo Temer para conceder ajuda 
federal aos Estados, neste momento de profunda crise 
econômica. Não aceitou sacrificar o povo e o patrimônio 
mineiros e provou estar certo, pois apesar da grande difi-
culdade financeira, Minas é um dos poucos estados brasi-
leiros que vêm alcançando o equilíbrio. 

Mais do que isso, Pimentel tem liderado um movi-
mento nacional de governadores em busca do "encontro 
de contas com a União", a fim de que os Estados recebam a 
compensação das perdas bilionárias com a Lei Kandir, que 
desde 1996, isentou exportações do pagamento do ICMS. 
Reunidos em Diamantina na última segunda-feira, os 
governadores lançaram um manifesto no qual também 
denunciam a fragilidade atual do pacto federativo, com a 
queda vertiginosa da transferência de recursos para Esta-
dos e Municípios. 

Nada mais buscam que não a justiça, e que seja feita 
sem o confronto, mas por meio do "diálogo institucional", 
como se espera de estadistas de fato. Afinal, como afirmou 
Fernando Pimentel, "a história não é escrita pelo ódio e 
pela intolerância, nem tampouco pelas canetas da intriga e 
da notícia irresponsável. É o amor do povo àqueles que se 
dedicaram ao Brasil e às causas populares que conserva 
impolutas na memória figuras como a de Juscelino Kubits-
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chek. Os aplausos aos inquisidores, mesmo que ruidosos, 
se provocados pela infâmia e pela calúnia, são efêmeros e 
não ecoam na história". 

Artigo publicado nos sites do jornal GGN/ Blog do Luis Nassif e 
Caros Amigos 

NÃO AO LEILÃO 

Daqui a pouco, novo ato em defesa da Cemig. Desta 
vez, será no município de Sacramento, na Usina de Jagua-
ra. 

A luta contra o leilão de quatro usinas da Cemig deve 
ser permanente. Caso ele ocorra, resultará em grandes 
perdas para o povo mineiro, já que as usinas representam 
cerca de metade da capacidade geradora da Cemig atual-
mente. 

Trata-se de mais uma iniciativa do governo gol pista 
de Michel Temer que acarretará em graves consequências 
para a sustentabilidade econômica da Companhia, além 
de um forte aumento na tarifa de energia elétrica para os 
usuários, que pode chegar a triplicar. 

#NãoAoLeilão 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 18 

PIB DE MINAS GERAIS CRESCE 1,7°/o 

Bons ventos voltam a soprar a favor da economia 
mineira. Depois de ter ficado estável no primeiro trimes-
tre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas teve 
expansão real de 1, 7% no período de abril a junho, confir-
mando a tendência de crescimento. Os dois últimos resul-
tados interrompem uma sequência de oito trimestres con-
secutivos de PIB negativo, conforme mostra levantamento 
divulgado pela Fundação João Pinheiro (FJP). 

O PIB mineiro totalizou no segundo trimestre R$ 
145,8 bilhões. Segundo os indicadores FJP, o crescimento 
reflete o desempenho positivo do setor de serviços 
(0,5%), uma vez que tanto a agropecuária (- 0,2%) quanto 
a indústria (- 0,1 %) apresentaram resultados levemente 
negativos. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

LULA PELO BRASIL 

Minas Gerais será o próximo Estado a receber a Cara-
vana Lula Pelo Brasil. O roteiro e as datas foram definidos 
hoje, em reunião em São Paulo que contou com a presença 
da presidente do PT /MG, Cidade Jesus, do ex-presidente 
Lula, do governador de Minas, Fernando Pimentel, da pre-
sidente nacional do P'C Gleisi Hoffmann, e de dirigentes 
nacionais da legenda. A caravana será realizada entre os 
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dias 23 e 30 de outubro. 
Estamos te esperando Lula! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 21 

O BOM GOVERNO 

Desde o advento do Estado como organização políti-
ca de um povo, a busca do "bom governo", calcado na cole-
tividade e no bem comum, tem sido incessante, motivan-
do, inclusive, as disputas pelo poder. O conceito foi cunha-
do por Platão ( 427 a. C.-34 7 a. C.) na Grécia Antiga, ao idea-
lizar o Estado perfeito, fundamentado na ideia de justiça e 
tendo o bem como modelo. 

Para Platão, o "bom governo" constituía-se no "equi-
líbrio" das quatro partes da virtude (areté): justiça, tempe-
rança, prudência e fortaleza. Sua teoria, apresentada emA 
República, foi considerada utópica por muitos, inclusive 
Aristóteles, mas é vista, ainda hoje, como um ideal a ser 
perseguido. 

Também a Bíblia registra essa busca. No Livro dos 
Reis, por exemplo, o jovem rei Salomão, em viagem a Gaba-
on para agradecer, conversa com Deus, que se manifesta a 
ele em sonho. E o que pede Salomão, ainda que depois não 
tenha seguido? "Um coração cheio de prudência para 
governar teu povo, para discernir entre o bem e o mal" (1 
Rs6). 
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O "bom governo" é, sobretudo, o que garante direitos 
fundamentais, como liberdade, segurança, igualdade e, 
principalmente, condições de vida digna, por meio de polí-
ticas públicas, como saúde e educação. Movido pelos inte-
resses da coletividade, ele conquista a confiança dos 
governados, atributo imprescindível, como constatou Con-
fúcio (551 a. C.-479 a. C.), ao afirmar: "Um povo que não 
confia mais em seus governantes é, verdadeiramente, um 
povo perdido". 

Hoje, em meio a crises e escândalos, mais do que 
nunca o Brasil precisa de "bons governos". Aqueles que, 
mesmo diante de enormes adversidades, se sustentam 
nas políticas do bem comum. É esse, com certeza, o norte 
que orienta o Governo Fernando Pimentel para reverter o 
quadro caótico que encontrou no Estado. 

Vários indicadores demonstram que vivemos em 
Minas o "bom governo". A escuta do povo nos Fóruns Regi-
onais revelou-se eficiente ferramenta na busca da "justa 
medida" de que falava Platão, com a população definindo 
as prioridades num orçamento insuficiente para atender a 
todas as demandas. 

Os resultados começam a aparecer em obras como a 
pavimentação da MG-760, que liga o Vale do Aço à BR-262, 
ou a entrega da Rodovia dos Cristais, de Cordisburgo a 
Curvelo, assim como no anúncio da construção da ponte 
sobre o rio São Francisco, na MG-402, que vai levar grande 
desenvolvimento ao Norte de Minas e Vale do Jequitinho-
nha. Com a obra, Pimentel realiza o sonho de JK, que pro-
meteu um dia ligar a cidade de Brasília de Minas à nova 
capital federal, à qual o município mineiro cedeu o nome. 
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O "bom governo" se revela também nos índices da 
economia, como a expansão de 1, 7% do PIB mineiro no 
segundo trimestre de 2017, muito acima da pífia média 
nacional, de 0,2%. Crescimento que se reflete diretamente 
na geração de empregos, também preponderantemente 
maior em Minas que no restante do país. 

Sim, é possível fazer o "bom governo". Com diálogo, 
equilíbrio e trabalho, ele já é uma realidade em Minas. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 27 

A VERDADE SOBRE A HANSENÍASE 

Durante audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia, realizada na tarde de hoje, de-
fendi a criação da Comissão da Verdade sobre a Hansenía-
se para apurar como o Estado tratou os portadores da 
doença, desde a década de 30, passando pela ditadura mili-
tar, até os dias de hoje. 

Presente na audiência, o secretário de Estado de Di-
reitos Humanos, Nilmário Miranda, destacou que a Secre-
taria defenderá a criação da Comissão. "É uma ação de 
curto prazo. Devemos aprovar a criação da Comissão no 
início de outubro. A busca da verdade é essencial para a 
reparação. No que toca Minas Gerais vamos fazer a nossa 
parte. No final dos trabalhos da Comissão, teremos reco-
mendações para a implementação de ações", disse. 
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Durante a audiência, foram discutidos os dez anos da 
Lei 11.520/07, que dispõe sobre a concessão de pensão 
especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram 
submetidas a isolamento e internação compulsórios. 

Lembrei que a internação compulsória se agravou 
depois de 1964, época da ditadura militar. O Brasil viveu, 
entre as décadas de 1930 e 1980, uma espécie de caça às 
bruxas às pessoas atingidas pela hanseníase, obrigando 
portadores da doença a viverem em hospitais-colônias, 
longe das famílias e isolados da sociedade. É bom que se 
diga que seus filhos eram arrancados dos pais e colocados 
em educandários que recebiam as crianças para serem 
doadas a outras famílias. Há uma avaliação de que 200 mil 
filhos afastados não sabem quem são os seus pais. 

Reforcei a importância da lei 11.520/07, de autoria 
do ex-presidente Lula. Discutimos ,ainda, a necessidade de 
ampliar a lei para que os filhos dos portadores de hanse-
níase também possam ser atendidos. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 28 

MINAS ENFRENTA A CRISE 

"A crise representa purificação e oportunidade de 
crescimento". Recordei-me dessa constatação do escritor 
e amigo Leonardo Boff quando vi na imprensa o Ranking 
de Competitividade dos Estados 2017, divulgado na sema-
na passada. Nele, Minas Gerais figura como um dos nove 
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estados brasileiros que, apesar da crise, melhoraram seu 
desempenho geral em 2016, obtendo a sexta colocação 
entre as 27 unidades da Federação. O levantamento é rea-
lizado desde 2 O 11 pela organização sem fins lucrativos 
Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Ten-
dências Consultoria e o The EconomistGroup, e analisa dez 
pilares da gestão pública estadual. 

O estudo corrobora o que temos reafirmado nesta 
coluna. Mesmo com sérias dificuldades de caixa que refle-
tem em várias áreas, o Governo Pimentel tem sido um dos 
mais eficientes do país, mantendo os serviços públicos em 
pleno funcionamento e desenvolvendo um projeto de reto-
mada do crescimento do Estado. Prova disso é que, no ran-
king, Minas foi o terceiro estado em "Eficiência da máqui-
na pública". Um dos destaques, resultante do maciço 
investimento na área, foi a segunda colocação no pilar 
"Educação". O Estado ainda ficou em sexto lugar em "Infra-
estrutura e sustentabilidade social", em sétimo em "Inova-
ção" e em oitavo no item "Segurança pública". 

Se os dados são frios, a diferença entre Minas e ou-
tros estados salta aos olhos nas imagens a que assistimos 
estarrecidos na TV e nas redes sociais. Não que aqui ine-
xistam os problemas. Mas nem de longe se comparam à 
verdadeira guerra que acontece no Rio de Janeiro ou ao 
caos na educação, na saúde e no sistema prisional que 
vivem outros estados. Só não vê quem não quer. 

Infelizmente, a Associação Mineira de Municípios 
(AMM) parece sofrer dessa cegueira intencional. No últi-
mo dia 22, durante um encontro promovido pela entidade 
na cidade de Guicloval (Zona da Mata), seu presidente, }ui-
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van Lacerda, com motivações puramente políticas, pintou 
um quadro irreal do Estado. Em clara campanha antecipa-
da, lá estavam pré-candidatos declarados da oposição, 
como Dinis Pinheiro (PSDB) e Mareio Lacerda (PSB), entre 
outras "viúvas" de Aécio Neves. 

Não caberia ao Ministério Público fiscalizar esses 
atos eleitorais fora de época? O órgão, diga-se de passa-
gem, foi alvo de críticas generalizadas no mesmo evento. 
Também cabe questionamento o papel desempenhado 
pela AMM ao se colocar a serviço do projeto de poder do 
PSDB e seus aliados. 

A verdade é que contra fatos não há argumentos. 
Graças a um governo comprometido, Minas avança, ainda 
que a situação não seja a ideal. O que me faz retomar a 
reflexão de Leonardo Boff. Ele lembra que, em sânscrito, 
"crise" tem o significado de purificar e limpar. Já em grego 
(krisis), significa decisão. "Com a decisão, o caos e a crise 
desaparecem e nasce nova esperança. Então se inicia novo 
tempo ... ", afirma. Em Minas, tomamos a decisão, ao romper 
com as velhas oligarquias. Haveremos de superar a crise. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 29 

NOVA ROTA PARA O SANTUÁRIO 

Um projeto do Governo de Minas em parceria com a 
Arquidiocese de Belo Horizonte vai disponibilizar um 
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trem para o acesso de peregrinos e turistas ao Santuário 
de N assa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em 
Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O santuá-
rio da padroeira de Minas Gerais recebe, em média, 500 
mil visitantes por ano. 

Dois Termos de Cooperação foram assinados entre o 
Estado e a Arquidiocese para a aquisição de uma locomoti-
va e cinco vagões e a construção de uma estação de embar-
que e desembarque de passageiros. Para tanto, o Governo 
já repassou R$ 240 mil, destinados à efetivação da primei-
ra etapa do projeto, sendo a contrapartida da Mitra Arqui-
diocesana da ordem de R$136,4 mil. 

Mais um importante investimento do Governo 
Pimentel, que mesmo em tempos de crise, sabe valorizar a 
#cultura, o #turismo e a #tradição de Minas Gerais. 

Publicado na página Durva I Ângelo no Facebook 
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Dia 2 

ORÇAMENTO 2018 

O governador Fernando Pimentel encaminhou à As-
sembleia Legislativa o Projeto de Lei que contém o Orça-
mento do Estado para o exercício de 2018. Apesar de 
todos os esforços do atual governo para equilibrar as con-
tas - com iniciativas para incentivar a quitação de débitos 
fiscais (Regularize) e a criação de Fundos de Investimen-
tos-, a estimativa ainda é de um deficit orçamentário de R$ 
8,1 bilhões para o próximo ano, o que se deve, sobretudo, 
ao crescimento insuficiente da receita do Estado, em fun-
ção da grave crise econômica nacional. Ainda assim, o 
governador reitera em sua mensagem seu compromisso 
com os direitos adquiridos dos servidores, com a presta-
ção de serviços à população e a defesa do patrimônio do 
Estado. 

Nesse sentido, Pimentel ressalta a urgência do "En-
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contra de Contas" entre Minas e a União, para que o Estado 
seja ressarcido das perdas de receitas do ICMS em função 
da -Lei Kandir, que desde 1996 isentou do imposto as 
exportações de produtos e serviços, com grande prejuízo 
para estados e municípios, sem a devida compensação. 
Segundo cálculos do governo, a compensação devida a 
Minas seria de R$ 135,7 bilhões. O governador também 
destaca o esforço para o controle dos gastos públicos, espe-
cialmente os referentes às despesas com pessoal, que no 
Orçamento 2018 representam 47,6% da despesa total e 
cujo limite é uma imposição da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

O projeto do Orçamento 2018 estima receita de R$ 
92,4 bilhões e uma despesa de R$100,6 bilhões. Desses, R$ 
4 7, 9 bilhões são referentes à despesa com pessoal e encar-
gos sociais. A estimativa de investimentos das empresas 
controladas pelo Estado é de R$ 4,7 bilhões. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 3 

ATINGIDOS PELA LEI 100 

Foi recebido pelo Plenário da Assembleia de Minas, 
nesta terça-feira (3), projeto de lei do governador Fernan-
do Pimentel que estende a licença médica dos chamados 
adoecidos da Lei 100. A Lei Complementar, editada em 
2007 pelo então governador Aécio Neves (PSDB), efeti-
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vou, sem concurso público, cerca de 100 mil servidores- a 
maioria da Educação - e foi considerada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a 
demissão dos efetivados. 

Com a proposição de uma nova lei, o governador Fer-
nando Pimentel pretende manter o amparo aos cerca de 
4,5 mil servidores que se encontravam em licença médica 
em 31 de dezembro de 2015, quando ocorreram as demis-
sões. Eles já haviam tido a licença mantida por uma lei com-
plementar sancionada em 2016, mas o prazo estabelecido 
termina no final deste ano. Em seu projeto, o governador 
garante a manutenção das licenças àqueles que não estive-
rem aptos para o trabalho ao final de 2017, conforme ava-
liação de uma perícia médica oficial, com data limite até 31 
de dezembro de 2019. O texto prevê ainda que a licença 
seja convertida em aposentadoria por invalidez, se antes 
do prazo final assim opinar uma junta médica competente. 

Espero que haja sensibilidade do Poder Legislativo 
para resolver esse problema, votando rapidamente a maté-
ria. Infelizmente, a oposição tem obstruído as votações em 
Plenário, o que pode atrasar a tramitação do projeto, já 
que para apreciá-lo, precisamos votar primeiro um proje-
to em regime de urgência e cinco vetos, que têm priorida-
de regimental. A mobilização do Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação (SindUTE) e das próprias vítimas da 
Lei 100 aqui na Assembleia será de extrema importância 
para que a obstrução seja suspensa. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 5 

LUTO POR JANAÚBA 

Lamento profundamente a tragédia ocorrida em Ja-
naúba e manifesto minha solidariedade às vítimas, famili-
ares e à população local. Aproveito para informar que tão 
logo tomou ciência da tragédia ocorrida nesta manhã em 
Janaúba, o governador Fernando Pimentel determinou de 
imediato a mobilização de todas as forças de saúde pública 
e de segurança do Estado- Polícias Civil e Militar, Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil - nas operações de resgate e sal-
vamento. 

Um posto de comando emergencial foi instalado no 
local para alinhar todos os esforços dos órgãos públicos 
envolvidos. Informamos, ainda, que o governador Fernan-
do Pimentel irá ao local ainda na tarde desta quinta-feira 
(05/10). 

A Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospi-
talar de Minas Gerais montaram uma operação especial 
para receber as vítimas, tanto em hospitais na região, 
quanto no Hospital João XXIII, se necessário. Toda a estru-
tura necessária, o que inclui aeronaves, veículos e demais 
equipamentos públicos, também foi colocada à disposi-
ção. 

#Luto #Janaúba 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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SANTUÁRIO DA PIEDADE: 250 ANOS DE FÉ E 
TRADIÇÃO 

Afirmou Einstein, certa feita, que, "além das aptidões 
e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aqui-
lo que somos". Referia-se, a meu ver, ao significado etna-
gráfico da tradição, que se relaciona à cultura e à identida-
de de um povo. É nesse sentido que exalto a iniciativa do 
Governo Pimentel de se aliar à Arquidiocese de Belo Hori-
zonte em um grande projeto de valorização da Serra da 
Piedade, em Caeté, e, especificamente, do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, casa da padroeira de Minas Gerais. 

Quando se comemora o jubileu (250 anos) do início 
das peregrinações ao santuário, o governo anuncia inves-
timentos significativos no local. Entre eles, está o repasse 
de recursos à arquidiocese para a implantação de um trem 
destinado ao transporte de peregrinos e visitantes até o 
alto da serra. O governo do Estado também é parceiro na 
construção da Via do Peregrino, novo percurso, de 5,5 qui-
lômetros, do sopé ao topo da serra. Outra obra que contará 
com recursos estaduais é a do Museu Maria Regina Mundi, 
que ficará incrustado na serra e receberá cerca de mil ima-
gens de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. 

A Serra da Piedade é o ponto de partida em outro 
projeto do governo, também em parceria com a arquidio-
cese e com o Instituto Estrada Real: o Caminho Religioso 
da Estrada Real. Inspirado no Caminho de Santiago de 
Compostela (Espanha), ele foi lançado no dia 4 de setem-
bro, em celebração presidida pelo arcebispo Dom Walmor 
Oliveira, da qual participei, juntamente com o governador. 
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A rota de 1.032 quilômetros liga o Santuário Nossa Senho-
ra da Piedade ao Santuário Nacional de Aparecida (SP). 

Com tais investimentos, Pimentel reconhece a 
importância desse patrimônio religioso, histórico, cultu-
ral e natural de Minas Gerais e sua dimensão "simbólica", 
no campo das representações que fazemos do mundo e 
com as quais o compreendemos. Como o governador tem 
reafirmado, a Serra da Piedade carrega essa representa-
ção de Minas e dos mineiros: "As montanhas nos dão soli-
dez e capacidade de refletir e julgar com serenidade. O 
mar muda de vez em quando, mas a montanha, não. Minas 
tem esse sentimento de permanência", costuma dizer. 

Além da dimensão mística, simbólica e cultural, 
merece destaque a importância econômica do projeto. O 
turismo religioso é um dos setores com maior potencial de 
crescimento no país e, portanto, representa divisas e gera-
ção de emprego e renda para o nosso Estado, conhecido 
por sua grande religiosidade. Fato é que, se em 2010 a 
serra da Piedade recebeu 30 mil visitantes, em 2014 o 
número chegou a 300 mil e, no ano passado, a 500 mil. 

Lamentavelmente, os incentivos ao crescimento do 
setor ainda são parcos em nosso país. Enquanto todo o 
Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros em 
2016 (ano em que sediou as Olimpíadas), somente a Fre-
guesia de Fátima, em Portugal, recebeu sete milhões. No 
que depender de Pimentel, em Minas, essa realidade há de 
mudar. Que os anjos digam "amém"! 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 12 

A TRAGÉDIA DE JANAÚBA E A INVISIBILIDADE 
DO "OUTRO" 

"A incapacidade de descobrir a motivação do massa-
cre é boa: ela deveria nos lembrar que matar é fácil edema-
siado humano". O trecho de um artigo do escritor e psica-
nalista Contardo Calligaris refere-se ao massacre de Las 
Vegas, no qual um franco-atirador assassinou mais de 60 
pessoas. Mas bem poderia tratar da tragédia de Janaúba, 
onde um vigia com sofrimento mental, numa perversa 
ação planejada, ateou fogo a crianças de uma creche, ma-
tando nove delas, uma professora e a si mesmo. 

Eu estava com o governador de Minas, Fernando 
Pimentel, quando ele tomou conhecimento da tragédia. De 
imediato, determinou a mobilização de todas as forças de 
saúde e de segurança do Estado no resgate e atendimento 
às vítimas e na assistência aos familiares. No mesmo dia, 
embarcou para Janaúba para levar sua solidariedade e 
acompanhar o funcionamento dos equipamentos do Esta-
do. Estava consternado. 

Tamanha monstruosidade deixou-nos a todos estar-
recidos. Como ninguém se dera conta de que aquele ho-
mem representava uma ameaça? Ele já tinha até procura-
do o Ministério Público, com sinais de alucinações. Lem-
bro-me da tal "invisibilidade" social, tema de estudos 
sobre a falta de reconhecimento do outro em sua particu-
laridade e diferença. Tendo a concordar com Hegel, para 
quem a violência praticada por alguém é uma tentativa de 
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"dar-se a conhecer ao outro". 
O ser humano é cruel, como mostra a história da 

humanidade, repleta de atrocidades. Portanto, o "huma-
no" não é conferido pelo nascimento. É uma construção 
permanente, na relação consigo, com o outro e com o 
mundo e na qual a educação, em suas múltiplas dimen-
sões, é decisiva. É no processo educativo que a natureza 
humana busca sua perfectibilidade. 

A violência generalizada que ora nos acua é sintoma 
de algo maior: da falta de sentido, do "não ser", do mal-
estar da pós-modernidade, marcado pela fragmentação, 
pela incerteza e pela angústia. Também Deleuze o identifi-
ca, quando afirma: "Vivemos em um mundo desagradável, 
onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabeleci-
dos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. ( ... ) Os 
doentes, tanto da alma quanto do corpo, não nos largarão, 
vampiros, enquanto não nos tiverem comunicado sua neu-
rose e sua angústia, sua castração bem-amada, o ressenti-
mento contra a vida, o imundo contágio. Tudo é caso de 
sangue.( ... ) Não é fácil ser um homem livre: fugir da peste, 
organizar encontros, aumentar a potência de agir, afetar-
se de alegria, multiplicar os afetos". 

Para fazer-nos humanos, temos que construir o 
homem novo e uma sociedade sobre outras bases, que não 
a intolerância, a competitividade, o apagamento do outro. 
Da tragédia, fica a lição: o h o mo sapiens (sábio) é também o 
h o mo demens (louco). A linha que separa a normalidade 
da loucura é tênue, e a questão é como não rompê-la. Dona 
Valda, mãe da professora Heley- a heroína de Janaúba -, 
nos dá uma pista, ao perdoar o atormentado assassino da 
filha. A empatia e uma educação que resgate valores e reen-
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cante a vida podem ser um bom começo. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no si te Brasíl24 7 

Dia 18 

NÃO ESQUECEMOS MARIANA 

Uma comissão de deputados deverá acompanhar as 
ações de indenização e reparo dos danos causados pelo 
rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em 2015, 
em Mariana, matando 19 pessoas, e atingindo dezenas de 
municípios. Por nossa iniciativa, a direção da Fundação 
Renova se reuniu, nesta terça-feira (17), com parlamenta-
res estaduais. A fundação foi criada pelas mineradoras 
envolvidas no acidente/crime para cuidar da reparação 
dos danos causados. 

O objetivo da reunião foi criar um canal de interlocu-
ção entre a Fundação e parlamentares que conhecem a 
realidade das comunidades atingidas. Uma das reclama-
ções foi a de que boa parte das pessoas que foram real-
mente afetadas não está sendo contemplada. Também foi 
destacada a descrença dos moradores quanto ao ressarci-
mento, tendo em vista a morosidade do processo. 

Todos fomos enfáticos em cobrar que, além das inde-
nizações individuais, a Renova apresente um plano de 
ações coletivas de reparação e compensação, voltadas à 
infraestrutura das comunidades, recuperação ambiental e 
desenvolvimento econômico. Novas captações de água, 

261 



Tempos de E~]Jerança- Escritos Políticos 2017 

um plano de recuperação da Bacia do Rio Doce, estações 
de tratamento de água e esgoto, recuperação das nascen-
tes, matas ciliares e afluentes da bacia estão entre as ações 
propostas. 

Os deputados presentes deverão compor uma co-
missão para acompanhar as ações da Renova, encaminhar 
demandas e sugerir alternativas econômicas para as comu-
nidades afetadas. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 19 

REFIS: ARRECADAÇÃO EXTRA EM BOA 
HORA 

Em 1 º de junho deste ano, aprovávamos na Assem-
bleia o projeto do governador Fernando Pimentel que 
criou o Plano de Regularização de Créditos Tributários. 
Com o objetivo de aumentar a arrecadação do Estado num 
momento de crise financeira, ele previa a redução de mul-
tas e juros para o refinanciamento e a quitação de débitos 
em impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCD). 

Na lógica do quanto pior, melhor, a oposição foi con-
trária ao projeto e obstruiu a votação, cabendo à base de 
governo garantir a aprovação do chamado Novo Regulari-
ze, ou Refis. Passados poucos meses, os resultados positi-
vos são incontestáveis. Somente de julho a setembro, 
foram arrecadados mais de R$ 805 milhões. Desses, R$ 
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161 milhões foram destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e mais de R$ 483 
milhões reforçaram o caixa estadual, tendo sido reverti-
dos em prestação de serviços, obras e melhorias para a 
população. 

Sobretudo, o Novo Regularize tem sido fundamental 
para a sobrevivência dos municípios, aos quais são desti-
nados 25% do ICMS arrecadado. As prefeituras já recebe-
ram algo em torno de R$ 161 milhões em arrecadação 
extra. A título de exemplo, isso representou a mais para 
Belo Horizonte R$ 57,2 milhões; para Contagem, R$ 24,8 
núlhões; para Ipatinga, R$ 8,3 milhões; para Visconde do 
Rio Branco, R$ 1,1 milhão; e para Mutum, mais de R$ 444 
mil. 

Acrescente-se que a arrecadação não se encerra ago-
ra, pois parcela significativa dos débitos foi financiada e 
será paga ao longo do tempo. Além disso, o programa 
ainda não terminou, tendo sido prorrogado até 31 de outu-
bro, de forma que muitos outros devedores poderão ade-
rir. 

Também merece destaque o aquecimento da econo-
mia do Estado, uma vez que a medida traz de volta à legali-
dade empresas e contribuintes individuais que, pela ina-
dimplência, sofriam várias sanções. Entre elas, a falta de 
acesso a créditos oficiais e a impossibilidade de serem 
contratados por órgãos públicos estaduais. 

Num quadro nacional de queda da arrecadação, os 
benefícios são significativos para o equilíbrio das contas 
do Estado e dos municípios. Equilíbrio este comprometi-
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do pela irresponsabilidade fiscal dos governos anteriores, 
os quais, em 12 anos, concederam nada menos que dois 
mil regimes especiais de tributação. Ou seja, para o favore-
cimento de determinadas empresas, prejudicou-se até a 
concorrência em vários setores. 

Por tudo isso, surpreende-nos que a Associação 
Mineira dos Municípios (AMM) seja tão veemente ao ata-
car o atual governo. Posição diferente adotou no passado, 
quando os atrasos dos repasses do ICMS eram uma cons-
tante. Também não vejo a mesma crítica ácida ao governo 
federal, que somente neste ano deixou de repassar aos 
municípios mineiros mais de R$ 2,4 bilhões, segundo a 
Confederação Nacional dos Municípios. 

Dois pesos e duas medidas? Tendo sido dada a larga-
da para as eleições de 2018, é sempre bom questionar. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

TRABALHO ESCRAVO 

Mais um retrocesso do governo ilegítimo de Michel 
Temer. Na contramão da história e do que preconiza a Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), o Ministério do 
Trabalho publicou, na última segunda-feira, a portaria nº 
1129/2017 que praticamente inviabiliza o enfrentamento 
ao trabalho escravo no Brasil. Ela reduz o conceito de tra-
balho escravo, configurado por jornada exaustiva, servi-
dão por dívida, trabalho forçado e condições degradantes 
no ambiente laboral. 
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Em um país que amargou mais de 350 anos de escra-
vidão, onde mesmo após a abolição, negros e negras segui-
ram excluídos, causa indignação que o governo federal 
tome esta atitude. 

#NãoAoTrabalhoEscravo #Fora Temer #DurvalÂngelo 

Publicado na página Durva/Ângelo no Facebook 

Dia23 

CARAVANA LULA CHEGA A MINAS GERAIS 

A população de Ipatinga e região se prepara para 
receber a Caravana Lula Pelo Brasil. O ato público "Em 
Defesa da Soberania" será às 18 horas, na Praça dos Três 
Poderes. 

O presidente Lula passará por 12 cidades mineiras, 
ouvindo o povo e levando esperança. Ipatinga será o ponto 
de partida da caravana em Minas por seu simbolismo his-
tórico na luta dos trabalhadores no Brasil. 

O município, sede da Usiminas, foi palco de um aten-
tado promovido por policiais militares, que matou sete 
operários e feriu dezenas, em 1963, ano anterior ao golpe 
que instalou no país uma ditadura de 21 anos. 

#Lula Pelo Brasil# LulaPorMinas 
#LulaPorMinasGerais #DurvalÂngelo 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 24 

CARAVANA VISITA ACAMPAMENTO DO MST 

E a caravana segue em terras mineiras. Na manhã de 
hoje (24), Lula visitou acampamento do MST no município 
de Periquito, Vale do Aço. O ex-presidente foi recebido por 
centenas de camponeses que cultivam 150 mil mudas des-
tinadas ao reflorestamento de regiões desmatadas. 

Ao pisar sobre aquela terra, o ex-presidente confir-
mou, mais uma vez, o seu objetivo com a Caravana Lula 
Pelo Brasil: ouvir o povo e adentrar as diferentes realida-
des brasileiras. Caminhando entre as mudas do viveiro, 
acompanhado dos trabalhadores sem terra, o ex-presi-
dente escutou os anseios do povo: 

'1\inda não perdi a esperança de ver a reforma agrá-
ria no Brasil. Apesar dos golpes, ainda reina um pouco de 
esperança. Lula faz parte dessa esperança. Espero ver, 
ainda vivo, essa tal reforma agrária acontecer no Brasil", 
disse um agricultor. 

Os sonhos e a esperança do povo são, sem dúvida, a 
semeadura de um novo tempo que há de chegar. 

A caravana segue em suas andanças, agora em 
Governador Valadares e em seguida, em Teófilo Otoni. 

# LulaPeloBrasil # LulaPorM i nas# Lula PorM i nas Gerais 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 25 

AINDA SOBRE A TRAGÉDIA DE MARIANA 

As ações para reparar os danos socioambientais cau-
sados pela Samarco em virtude do rompimento da Barra-
gem de Fundão em novembro de 2015, em Mariana, serão 
tema de audiência pública da Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembleia Legislativa. O requerimento para a reu-
nião foi aprovado nesta terça-feira (24). 

Na semana passada, apresentei requerimento ao 
presidente da Casa, deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
para a criação de uma comissão extraordinária destinada 
a acompanhar as ações e a execução orçamentária da Fun-
dação Renova, criada pelas mineradoras responsabiliza-
das pela tragédia para fazer a reparação e a compensação 
dos danos. 

Se instalada, a comissão extraordinária vai verificar 
a efetividade dos programas executados pela fundação, no 
que tange ao atendimento às pessoas que, de fato, foram 
atingidas pelo "acidente". A Renova foi fundada pelas 
empresas Vale e BHP Billiton, controladoras da minerado-
ra Samarco, com um orçamento de R$ 20 milhões. 

#NãoEsqueçaMariana #SOSRioDoce 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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DENÚNCIA CONTRA TEMER É ARQUIVADA 

Que vergonha! De novo, um circo de horrores. Con-
firmando decisão do Senado, a Câmara dos Deputados 
arquiva denúncia contra Temer. A votação ainda prosse-
gue, mas o placar favorável ao relatório do PSDB que salva 
Temer não pode mais ser revertido. De novo, os acordos 
espúrios ficam acima dos interesses da nação. O povo bra-
sileiro não esquecerá. 

#ForaTemer #ComOSupremoComTudo 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

CARAVANA NO VALE DO JEQUITINHONHA 

Em um dia triste, no qual um "acordão" salvou #Te-
mer mais uma vez, somente a Caravana do Lula para levar 
esperança ao povo brasileiro. Ela segue por Minas. Nesta 
quarta-feira, esteve no Vale do Jequitinhonha. Passou por 
Itinga (ponte sobre o Rio Jequitinhonha), Catuji, Padre 
Paraíso e Araçuaí. 

#LulaPeloBrasil #LulaPorMinasGerais 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia26 

POUCA CHUVA E MUITO OPORTUNISMO 

Que vivemos em Minas uma longa estiagem, todos 
temos sentido na pele. A seca segue a tendência registrada 
nos últimos três anos, quando se registrou também umi-
dade relativa do ar comparável à de regiões áridas do pla-
neta. E em 2017 tem sido ainda pior, com temperaturas 
recordes, além da ausência de chuvas. As evidências não 
impedem, porém, que alguns se utilizem da condição cli-
mática adversa para alegar falta de investimentos do atual 
governo. A esses devemos lembrar que faltou foi respon-
sabilidade da gestão anterior, que despendeu recursos 
elevados com projetos de resultados questionáveis. 

Obviamente, a falta de chuva reflete no abastecimen-
to de água em algumas localidades, além de colocar em 
alerta os responsáveis pelo fornecimento de energia elé-
trica. Dados do Operador Nacional do Sistema (ONS) 
demonstram que a represa de Furnas está praticamente 
seca, com menos de 15% de sua capacidade. Por sua vez, 
institutos de pesquisas climáticas projetam para este ano 
um índice de chuvas abaixo do verificado no crítico ano de 
2014, quando houve severo racionamento de água em São 
Paulo. Belo Horizonte também vivenciou, na época, uma 
séria crise hídrica, irresponsavelmente escondida da 
população e somente enfrentada com seriedade em 2015, 
quando o governador Fernando Pimentel assumiu. 

A fim de evitar o colapso do abastecimento, a Copas a 
realizou, com recursos de R$ 120 milhões dos cofres esta-
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duais, uma importante obra para a captação de água do rio 
Paraopeba, concluída em menos de um ano. Graças a ela, 
não temos hoje riscos de desabastecimento em Belo Hori-
zonte, mas o susto explicitou a ausência de projetos hídri-
cos adequados na gestão passada. 

Em meio à crise, o atual governo precisou partir pra-
ticamente do zero, em muitos aspectos, com estudos, pla-
nejamentos e levantamento de recursos financeiros para 
garantir o abastecimento de água no Estado. Fato é que 
somente em 2016, foi realizado o primeiro estudo de solu-
ções estruturantes para cidades do semiárido mineiro, 
com investimento de R$ 3 bilhões. 

Por tudo isso, surpreende que a oposição agora quei-
ra criar uma CPI da Copasa na Assembleia Legislativa, 
além de incentivar a instalação de CPis municipais. Deve-
ria também incluir na apuração obras realizadas pela em-
presa, de 2011 a 2014, aqui mesmo, na região metropoli-
tana, que não estavam previstas no edital original e resul-
taram na construção de estruturas absolutamente desne-
cessárias. Elas são hoje objeto de apuração do Ministério 
Público, e, diga-se de passagem, o diretor da Copasa na 
região metropolitana à época é colega de partido do depu-
tado que propõe a CP I. 

Ninguém nega que existam problemas, e, para solu-
cioná-los, a Copasa tem trabalhado com a mesma excelên-
cia que lhe garantiu o prêmio de melhor empresa de água e 
saneamento do Brasil em 2017, concedido pelo jornal 
Valor Econômico. Mas, se não falta empenho, sobra tam-
bém oportunismo, daqueles que hoje bradam, mas fica-
ram mudos no passado. Que a chuva e a verdade deem o ar 
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da graça. A primeira, aguardaremos. A segunda, persegui-
remos. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 27 

LULA EM MONTES CLAROS 

DE ARREPIAR! Praça da Catedral #MontesClaros -
lotada! Vejo o olhar de esperança no rosto do povo. 

#Caravana# LulaPorMinas # LulaPeloBrasil # LulaDay 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

AINDA EM MONTES CLAROS 

Só posso dizer que é um privilégio participar de um 
momento tão rico. Renovando as esperanças e ganhando 
novo fôlego para lutar contra o retrocesso e pela volta de 
um país para todos. Obrigada, Lula! 

#LulaPorMinas #LulaPeloBrasil 

Publicado na página DurvalÂngelo no Facebook 
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Dia 28 

CARAVANA EM DIAMANTINA 

Diamantina recebendo Lula de braços abertos. 
"Lula guerreiro do povo brasileiro!" 

#LulaPorMinas #LulaPeloBrasil 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia29 

NAS TERRAS DE GUIMARÃES ROSA 

E está chegando ao final. Muita emoção, aprendizado 
e, sobretudo, esperança de que o nosso país retomará a 
"era dos direitos" interrompida pelo golpe. Uma experiên-
cia para ficar na memória e no coração. Agora, a caravana 
passa por Cordisburgo, terra do grande Guimarães Rosa, 
onde o nosso eterno presidente Lula foi recebido com 
imenso carinho pela população. Amanhã, vamos fechar 
com chave de ouro em BH. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 30 

ENCERRAMENTO EM BH 

Muita emoção hoje na Praça da Estação no ato de 
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encerramento da #CaravanaLulaPorMinasGerais. Foram 
oito dias de escuta dos anseios do povo mineiro. 

#Belo Horizonte 
#CaravanaLulaPeloBrasil #Caravana 
# LulaPorMinasGerais 
# LulaPeloBrasil 

Publicado na página DurvalÂngelo no Facebook 

Dia31 

A CHAMA DA ESPERANÇA 

Precisamos manter acesa a chama da esperança. Ela 
já venceu o medo, o ódio e vai vencer o golpe. Essa foi a 
grande mensagem da passagem por Minas da Caravana 
#LulaPeloBrasil. Diante da emoção da multidão que 
tomou a Praça da Estação, no encerramento em Belo Hori-
zonte, lembrei-me das palavras de Santo Agostinho: "A 
esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a cora-
gem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como 
estão; a coragem, a mudá-las". 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 2 

A CARAVANA PASSA ... E ARRASTA MULTIDÕES 

Quando se anunciou que a caravana "Lula pelo Bra-
sil" viria a Minas, houve quem previsse que aqui não teria a 
mobilização espantosa que alcançou no Nordeste. Erra-
ram. Por onde passa, o ex-presidente arrasta multidões. 

Acompanhei boa parte da caravana- que percorreu 
mais de 1.500 quilômetros em nosso Estado- e pude ver a 
emoção do povo mineiro. Desde aqueles que esperavam 
pelo caminho, debaixo de sol, para ver Lula por alguns 
momentos, dar um abraço, tirar uma foto ou receber um 
simples aceno, até os que viajavam longas distâncias para 
participar dos atos públicos e ouvir o ex-presidente. Pelas 
estradas mineiras, nosso eterno presidente teve ao seu 
lado o governador Fernando Pimentel, presente em várias 
atividades e também recebido com extremo carinho. 

Mais uma vez, Lula vai ao encontro dos brasileiros. 
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Do alto dos seus 72 anos, percorre o país de ônibus para 
conhecer as muitas realidades deste Brasil tão desigual. 
Que outro postulante à presidência teria a coragem de se 
apresentar dessa forma à população? 

Vi nos olhos de milhares e milhares de pessoas admi-
ração, gratidão, esperança e, sobretudo, confiança. Uma 
certeza de que a volta de Lula resgatará a era de direitos 
interrompida pelo golpe e retomará as políticas sociais 
que retiraram milhões da miséria e da pobreza. 

Não se concretizou também o corte feito por alguns 
analistas de que a caravana mobilizaria basicamente movi-
mentos sociais, de trabalhadores e as classes populares 
prejudicadas pelo desmonte dos programas sociais pro-
movido pelo governo gol pista. Teve destaque em Minas a 
participação da intelectualidade, de estudantes, professo-
res, artistas e- acreditem!- setores empresariais. 

Em Montes Claros, por exemplo, pude presenciar a 
acolhida de Lula pelo empresariado. Já em Diamantina, o 
apoio recebido no encontro com reitores de universidades 
e institutos federais do Estado explicitou a grande expec-
tativa da retomada dos avanços na educação obtidos nos 
governos do PT, os quais hoje, infelizmente, sofrem imen-
so retrocesso. 

Durante o percurso, movimentos reacionários até 
tentaram esboçar alguma reação. Mas tiveram que amar-
gar o fiasco de insignificantes protestos- ou meras provo-
cações - que não conseguiram reunir 50 pessoas. Mais 
uma prova de que o governo golpista não tem qualquer 
respaldo popular e só se sustenta por um a cordão mantido 
pela "quadrilha" do PMDB nacional e o PSDB- principal-
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mente Aécio Neves, seu maior sustentáculo- em um gran-
de "abraço dos afogados". 

Esses são somente alguns indicadores do cresci-
mento da aceitação de Lula pelo país, inclusive pela classe 
média, o que foi confirmado pela última pesquisa do lbo-
pe. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria em qualquer 
cenário, com o mínimo de 35% das intenções de voto, 
seguido de longe por Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 15%. 
Os tucanos Geraldo Alckmin e João Daria teriam algo em 
torno de 5%. 

Como diz o antigo adágio árabe, os "os cães ladram e 
a caravana passa". Seu destino? A presidência da Repúbli-
ca do Brasil. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no si te Brasi/247 

Dia4 

DIA ESTADUAL DA FAVELA 

Minas comemora hoje o Dia Estadual da Favela, com 
uma extensa programação cultural em Belo Horizonte. 
Fruto de uma lei de minha autoria, aprovada pela Assem-
bleia em 2013, a data comemorativa tem como objetivo 
valorizar a cultura popular; promovendo uma agenda posi-
tiva e levando conhecimento, autoestima e qualidade de 
vida aos moradores das favelas. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

279 



I 
\ 

Tempos de E~perança- Escritos Políticos 2017 

Dia 7 

RESPEITO À DIVERSIDADE RELIGIOSA 

Na última semana, um terreiro de umbanda em 
Mário Campos, na região metropolitana da capital, sofreu 
ataques por intolerância religiosa. A perseguição não é um 
caso isolado. São diversas denúncias em todo o país. No 
Rio de Janeiro, em 2016, foram mais de 700 casos de per-
seguições. 

Para discutir a importância da educação no combate 
à discriminação, participei, esta manhã, do li Seminário 
Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa. 

O evento é realizado pela Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, por meio do Comitê Estadual de Diver-
sidade Religiosa, e pela Secretaria de Estado de Educação, 
em Belo Horizonte, na Escola Dom Helder Câmara. 

Durante a abertura do Seminário, lembrei que a 
Constituição Federal estabelece que o Estado brasileiro é 
laico, por isso, é preciso que a sociedade se mobilize para 
garantir esse preceito e impedir a intolerância religiosa. 

Também destaquei que em Minas Gerais existe legis-
lação que procura garantir o respeito à diversidade e à 
pluralidade religiosa, como, por exemplo, a Lei 14.505, de 
2002, de minha autoria, que garante a prestação de assis-
tência religiosa em instituição civil ou militar de interna-
ção coletiva das redes pública e privada do Estado. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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GOVERNADORES COBRAM ACERTO DA LEI 
KANDIR 

Governadores de estados prejudicados pela Lei Kan-
dir deverão entrar com ação na Justiça em dezembro para 
a execução da sentença do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que determinou a compensação das perdas com a 
lei, que desonerou do ICMS a exportação de produtos pri-
mários. Alertei para isso esta tarde, durante reunião da 
Comissão Extraordinária da Assembleia Legislativa que 
discute o acerto de contas entre Minas e a União, da qual 
sou relator. 

Segundo cálculo do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), somente as perdas de Minas desde a 
edição da lei, em 1996, giram em torno de R$ 135 bilhões. 
Este mês, esgota-se o prazo dado pelo STF para que o Con-
gresso aprove uma lei para compensar os Estados, mas 
segundo afirmou em Belo Horizonte o vice-presidente da 
Câmara Federal, Fábio Ramalho, isso não deverá aconte-
cer. #LeiKandir #AcertoDeContas 

publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 9 

"A NECESSIDADE É A MÃE DA INOVAÇÃO" 

A assertiva do título, atribuída a Platão, traduz bem a 
opção feita pelo governador Fernando Pimentel, quando 
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ao assumir, em 2015, encontrou a economia mineira 
estruturada de forma quase colonial. Dependente da 
exportação de matérias-primas- as commodities -,sobre-
tudo produtos agropecuários e minério de ferro, o Estado 
enfrentava uma retração econômica sem precedentes, 
refém da crise mundial que fez despencar a demanda por 
tais produtos no mercado internacional. Para fazer frente 
ao problema, em uma de suas primeiras medidas, o gover-
nador elegeu como prioridade o investimento em diversi-
ficação econômica e inovação tecnológica. 

O projeto, de médio e longo prazo, incluiu uma série 
de programas e ações, cujos frutos começam agora a ser 
colhidos. Dentre eles, está a Feira Internacional de Negóci-
os, Inovação e Tecnologia (Finit), encerrada no último 
sábado ( 4), no Expominas, em Belo Horizonte. Com ape-
nas duas edições, o evento já figura entre os maiores da 
área na América Latina, tendo atraído neste ano, em seis 
dias, um público de 75 mil pessoas- 50% a mais que em 
2016. 

Os números da feira demonstram o acerto da políti-
ca de governo. Resultantes de mais de dois mil contatos de 
negócios, os investimentos em startups propiciados pela 
Finit superaram a marca dos R$ 10 milhões. Para se ter 
uma ideia da dimensão do evento, foram cerca de 350 
palestras em mais de 500 horas de conteúdo, conforme 
levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superiot~ res-
ponsável por sua realização. 

Somente a Campus Party recebeu mais de seis mil 
participantes, e cerca de 300 atividades foram desenvolvi-

282 



Novembro 2017 

das na Arena de Negócios. Já o espaço HUB Conecta atraiu 
representantes de 11 países e reuniu grandes empresas 
nacionais na discussão de pesquisa e desenvolvimento de 
inovação. Outros destaques foram o Fórum Aeroespacial 
de Minas Gerais, que promoveu o intercâmbio de expe-
riências no setor da aviação, e o projeto Meu Primeiro 
Negócio, que envolveu aproximadamente 800 estudantes, 
totalizando mais de R$ 9.200 em vendas de seus produtos. 

O sucesso da Finit reflete o esforço da atual gestão 
para modernizar a economia mineira. Em consonância 
com os novos tempos, o Estado desenvolve hoje o maior 
programa de aceleração de startups do Brasil e tem apos- · 
tado na "economia criativa". Cunhado pelo inglês John 
Howkins, o conceito refere-se às atividades que têm na 
criatividade e no capital intelectual a matéria-prima para 
a criação, produção e distribuição de bens e serviços. 
Implica, sobretudo, inovação e pressupõe uma cadeia pro-
dutiva baseada no conhecimento. 

Investir nesse nicho é inserir Minas na nova ordem 
econômica mundial. Afinal, como vislumbrou Peter Druc-
ker, considerado o pai da administração moderna, "o 
conhecimento era um bem privado, associado ao verbo 
'saber'. Agora, é um bem público, ligado ao verbo 'fazer'". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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REFORMA POLÍTICA: A GRANDE BANDEIRA 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas. Sabemos que o Brasil vive um momento muito 
difícil, do ponto de vista político, econômico e social. Tudo 
isso era previsível_. Talvez não com essa gravidade, porque 
a reforma que se colocava como fundamental e essencial 
para o país era a reforma política. Sempre dizia, e escrevi 
sobre isso, que a reforma política era a mãe de todas as 
reformas. Lembro-me muito bem de quando o presidente 
Lula, no final do seu mandato, falou de uma constituinte 
exclusiva para a reforma política. Ele acenava nesse senti· 
do porque no mundo inteiro os congressos são conserva· 
dores para mudarem as regras pelas quais foram eleitos. 
Isso é realidade mundial. 

O que vivemos no Brasil já se passou na Itália, ern 
uma experiência dolorosa que fez com que um grande par· 
tido, o Democracia Cristã, fosse praticamente aniquilado 
Também o Partido Comunista italiano, um partido históri· 
co, um dos primeiros do Ocidente, foi aniquilado e preci: 
sou mudar o nome da legenda, passando a ser Parti to del/c 
Sinistra, com outro conteúdo programático. Mas a Itálii 
enfrentou a reforma política, cujos pilares foram fruto de· 
uma assembleia nacional constituinte e cuja espinha dor~ 
sal foi o financiamento público de campanha. Ao mesmt 
tempo, permitiram representações c interações maiore:l 
com a sociedade, que ganhou forças nesse diálogo com c. 
congresso italiano. J 

Em Portugal não foi diferente. Uma década depois d; 
Revolução dos Cravos, em 197 4, eles viveram o que vive; 
mos hoje. Ali, não por uma constituinte, mas por um con-
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gresso específico, ou seja, por um congresso que em deter-
minado momento, teve a função específica de fazer a re-
forma política. Fiquei admirado ao ver que hoje, nas elei-
ções municipais de Portugal, a coligação vencedora em 
Porto- uma cidade com quase 300 mil habitantes- gastou 
somente €56 mil. Em Porto, venceu uma coligação conser-
vadora. Já na capital, Lisboa, a vitória foi de uma coligação 
progressista, que gastou o dobro. Esses foram parâmetros 
colocados objetivamente para se fazer a reforma política. 

Então, tirando algumas distorções que vemos com 
alguns personagens na Lava Jato ou em outras operações 
do Ministério Público, da Polícia Federal ou da Polícia 
Civil, em Minas e em outros estados, em 70% dos casos, o 
que está por trás das irregularidades é o financiamento de 
campanha; essa relação espúria entre o privado e o públi-
co. É isso, na maioria dos casos. Tanto é que vemos envolvi-
dos tesoureiros e marqueteiros de campanhas de esquer-
da, direita e centro. Também vemos deputados que todos 
reconhecemos serem íntegros e sérios recebendo doações 
de caixa dois ou de caixa três. 

Acho que isso deve nos levar a uma reflexão. Fazer a 
reforma política tem de ser a nossa grande bandeira. Sabe-
mos que essa reforma política tem de ter o viés de qualifi-
car a representação, considerando claramente a máxima 
da Constituição de que o poder, que é a gênese da demo-
cracia, é do povo, emana do povo e tem de ser exercido 
pelo povo. /\ssim, na verdade, os parlamentares são procu-
radores, delegados para uma missão, mas o dono do poder 
é o povo. 

Então, temos realmente que legitimar essa repre-

285 



Tempos de Esperança- Escritos Políticos 2017 

sentação, seja no sistema proporcional, como é hoje, mas 
com algumas exigências e limitações, seja no sistema dis-
trital misto, como é o modelo alemão, seja num processo 
de votação por listas, como se fosse uma eleição majoritá-
ria. De qualquer maneira, o primeiro desafio é esse: legiti-
mação do voto. O eleito tem de falar em nome de um setor, 
de um segmento. Por isso, em vários debates aqui, mesmo 
discordando de muitos argumentos, creio que essa é a 
gênese do Poder Legislativo. É isso que motiva e alimenta 
o Parlamento e a democracia. 

Um ponto fundamental que essa reforma deve tratar 
é a questão partidária. Hoje, no Brasil, são 36 partidos, e já 
estamos caminhando para 40. Aí, com raras exc.eções, tere-
mos siglas de aluguel em que se faz, por exemplo, leilão em 
período eleitoral. Na maioria dos casos, prevalece quem 
dá mais: qual é o majoritário que bancará campanhas de 
proporcionais, ajudará no aluguel da sede e na manuten-
ção do partido? Quando não raro, infelizmente, pesa até a 
questão do patrimônio privado, de gente que usa o fato de 
ser, entre aspas, dona de um partido, como instrumento de 
barganha para tratar de questões de vida privada. 

O segundo ponto é que não podemos ter tantos par-
tidos. Não temos ideologia para isso. Aí é que o Supremo 
erra, porque a Corte Maior do Brasil, que está envolvida 
com isso, impediu, há 10, 12 anos, a cláusula de barreira. 
Então, o próprio Supremo é responsável. Houve um deter-
minado momento em que, por ampla maioria, o Congresso 
votou a cláusula de barreira, que seria um limitador desse 
número exagerado de partidos. 

O terceiro aspecto da reforma política tem de ser 
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uma interação permanente com a sociedade. Isso se dá 
através de um modelo que existe em quase duas dezenas 
de estados norte-americanos, chamado recall, que dá ao 
cidadão a possibilidade de intervir no mandato do eleito. 
Entre os mecanismos para tanto, estão petições públicas 
mais ampliadas, as quais permitem que se intervenha no 
Parlamento, além de consultas e processos de participa-
ção. 

Diga-se de passagem, o Senado brasileiro tem feito 
consultas públicas, mas, infelizmente, não têm valorimpo-
sitivo. Quando se trata dos municípios, os artigos 29 e 30 
da Constituição Federal falam da participação da socieda-
de no planejamento e até na elaboração orçamentária, 
mas, infelizmente, temos poucos municípios onde isso 
realmente é efetivado. 

O último ponto de U:ma reforma política seria o 
financiamento de campanha. Nós agora tivemos a votação 
no Congresso de um financiamento público muito alto. 
Digitem "financiamento público de campanha em Portu-
gal nas últimas eleições municipais" e ficarão estarrecidos 
com o que cada partido recebeu para eleger os seus repre-
sentantes. Como lá é adotado o sistema de uma assembleia 
municipal em que as freguesias elegem representantes, há 
municípios que chegam a ter até 100 representantes 
nessa assembleia municipal, cujo trabalho é gratuito. A 
única coisa que a pessoa tem de fazer é se desvincular do 
seu trabalho, que é anistiado, para participar da assem-
bieia municipal, quando necessário. 

Eu mesmo participei recentemente de uma assem-
bleia municipal com trinta e poucas pessoas em Ourém, 

287 



Tempos de Esperança - Escritos Políticos 2017 

um município que tem menos de 50 mil habitantes, e vi 
como é proveitoso o debate. Lá, são 13 freguesias, e cada 
uma elegeu três representantes para a assembleia munici-
pal, que, por sua vez, elegeu sete vereadores. E esses sete 
vereadores elegeram o presidente da municipalidade, que 
é o mesmo presidente da câmara. Esse, sim, é liberado e 
remunerado. Os outros seis não são remunerados, a não 
ser que ocupem cargos como secretários municipais. São 
pagos por exercício de cargo municipal. Portanto, esse é o 
debate que eu trago aqui. Muitas vezes, quando estamos 
denunciando ou discutindo algumas coisas, vemos que os 
problemas têm a ver com a questão da representação. 

Aproveito para trazer uma notícia e registrar um 
elogio. Participei de uma reunião presidida pelo desem-
bargador Herbert Carneiro, no Tribunal de Justiça, com 
juízes da Vara de Execuções· Criminais e secretários da 
área prisional, da área de planejamento e da Secretaria de 
Governo, que representavam o governo do Estado. Estive 
lá representando esta Casa. 

O Tribunal pretende fazer uma dosimetria da inter-
pretação da norma relativa à extinção, no dia 31 de dezem-
bro- conforme decisão tomada por unanimidade por uma 
câmara do Tribunal- de todos os contratos de agentes peni-
tenciários. A manutenção dos contratos foi fruto de uma 
lei votada e enriquecida nesta Casa, na época do governa-
dor Anastasia. O Tribunal a considerou antijurídica, ilegal 
e inconstitucional e vai propor à Corte - hoje chamada 
Órgão Especial, formado por 25 desembargadores- uma 
modulação da decisão. Já adianto que, nessa modulação, 
os contratos que puderem ser prorrogados- ainda não há 
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um modelo final - não o serão por prazo superior a dois 
?tnos. Por sua vez, o governo terá de fazer concurso público 
durante esse período. 

Esperamos que essa decisão traga paz ao seio do 
sistema carcerário mineiro e podemos também ajudar 
aqui, dando andamento à votação da nossa pauta. Temos 
uma pauta extensa hoje. Falo em meu nome, como líder do 
Governo, e posso falar também em nome do líder da oposi-
ção, deputado Gustavo Corrêa. Queremos a solução para 
esse impasse que vem se arrastando. 

Creio que estamos caminhando para a solução dos 
impasses aqui na Casa. Estamos fazendo as últimas tratati-
vas. O Governo pagou uma parcela atrasada do transporte 
escolar, além do valor relativo ao mês, e vai pagar outra até 
o final deste mês. E, talvez, para o ano que vem, só ficaria 
um ou dois atrasados do transporte escolar. Então, esta-
mos caminhando para uma solução. 

O governo também está atualizando a questão do 
Refis para ver os atrasos herdados do governo anterior. 
Houve um aumento neste governo em relação ao repasse 
da saúde aos municípios. Em relação à crise a que me refe-
ri- hoje falei só da crise política, não deu tempo de falar da 
crise social -, ela é uma realidade de todos no Estado. 
Então, como líder do Governo, queria trazer esses infor-
mes e essa contextualização do processo que estamos 
vivendo. Muito obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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AGENTES PENITENCIÁRIOS 

Em entrevista à TV Globo durante a reunião de Ple-
nário da Assembleia, nesta quinta-feira (9), expliquei o 
impasse com a oposição que tem impedido a votação de 
projetos na Casa. Entre as principais exigências para o fim 
da obstrução dos trabalhos das Comissões e do Plenário, 
está a prorrogação dos contratos de agentes penitenciári-
os não concursados que trabalham nas unidades prisio-
nais do Estado. O grande problema, como esclareci aos 
jornalistas, é uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, segundo a qual os contratos não podem mais ser 
prorrogados. Estamos buscando soluções e acredito que 
esta e outras questões serão equacionadas para a retoma-
da das votações dentro de duas semanas. Tomara! 

#DurvalAngelo #ALMG 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 10 

DERRUBA REFORMA 

O dia hoje foi de luta. Trabalhadores e trabalhadoras 
de diferentes categorias realizaram, nesta sexta-feira 
(10), paralisações e manifestações em todo o Brasil, mar-
cando o Dia Nacional de Paralisação c Mobilização contra 
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as reformas trabalhista e da Previdência promovidas pelo 
governo golpista, em um retrocesso sem precedentes na 
história do país. 

Além de absurdos, como a retirada de direitos traba-
lhistas e o desmonte da Previdência, entre as medidas com-
batidas pelos trabalhadores, está também o congelamen-
to de investimentos em políticas públicas, como saúde, 
educação e assistência social, por 20 anos. Em Belo Hori-
zonte, a data foi marcada por um ato público na Praça da 
Estação, onde foi lançada uma campanha de esclareci-
mento à população sobre os impactos das reformas e de 
divulgação dos deputados e senadores mineiros que apro-
varam a retirada de direitos e conquistas. 

As mobilizações incluíram, ainda, protestos em rodo-
vias e concentrações em diferentes pontos da cidade, 
corno Praça Sete e Assembleia Legislativa, além da Refina-
ria Gabriel Passos, em Betim. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA 

Participei, nesta sexta-feira (10), de audiência públi-
ca da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, que 
discutiu os marcos legais da cultura em Minas Gerais. O 
principal foco de discussão foi o Projeto de Lei do governa-
dor que tramita na Assembleia e modifica substancial-
mente a política estadual de cultura, ao instituir o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura 
e à Política Estadual de Cultura Viva. A audiência também 
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discutiu a importância de que os municípios articulem 
seus sistemas de cultura. 

Como explicou o secretário de Estado de Cultura, 
Angelo Oswaldo, as mudanças atendem a exigências fede-
rais, com a implantação do Sistema Nacional de Cultura, 
que inclui os sistemas estaduais e municipais. Portanto, 
para que o Estado tenha acesso a recursos federais, é 
necessária a criação do sistema estadual. O mesmo ocorre 
para os municípios. 

A ação sistêmica proposta pelo Governo de Minas 
visa garantir o acesso democrático aos recursos, a partici-
pação de todos os setores e segmentos da cultura e a ope-
racionalidade entre os três níveis: municipal, estadual e 
federal. Portanto, ainda que o governo gol pista tenha sus-
pendido a política federal de Cultura, o Governo de Minas 
continua trabalhando para a concretização do sistema e 
para uma nova lei que una fomento e incentivo, facilitando 
o acesso aos recursos que o Estado disponibiliza para a 
ação cultural. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 14 

LEI100 

Está pronto para ser votado pela Assembleia o proje-
to do governador Fernando Pimentel que beneficia os ser-
vidores adoecidos atingidos pela Lei 100. Nesta terça-feira 
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(14), a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria aprovou parecer favorável à proposta, que segue para 
apreciação em Plenário, em primeiro turno. A proposição 
prorroga o prazo para a licença médica dos servidores 
atingidos pela decisão do STF que, em 2015, determinou a 
demissão de todos os efetivados sem concurso público 
pela chamada Lei 100, editada durante o Governo Aécio 
Neves. 

O projeto do governador prorroga o prazo máximo 
de licença para o tratamento de saúde dessa categoria de 
servidores para 31 de dezembro de 2019. Terminado esse 
novo prazo, se conforme avaliação de uma junta médica, o 
servidor não tiver condições para o trabalho, a licença será 
convertida em aposentadoria por invalidez. 

A matéria segue agora para apreciação em Plenário, 
em primeiro turno. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 15 

VIVA DOM ZUMBI 

Em audiência pública da Comissão de Direitos Huma-
nos, na noite desta terça-feira (14), debatemos na Assem-
bleia Legislativa a promoção dos direitos da população 
negra e pobre do país. A discussão contou com a participa-
ção de representantes de diversas entidades e obras reli-
giosas. O evento marcou o Dia da Consciência Negra, come-
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morado no próximo dia 20 e celebrou também o Dia Mun-
dial dos Pobres, instituído pelo Para Francisco em 2016, 
como uma forma de alerta. Trata-se de uma data para que 
a Igreja não se esqueça de suas origens, da opção que Cris-
to fez e do seu grande desafio nos dias atuais: ser essa Igre-
ja dos pobres. Sobretudo, precisamos discutir o combate 
ao preconceito em todas as suas formas, neste momento 
em que vivemos uma situação de retrocesso mundial, com 
a disseminação de ideias conservadoras e posturas extre-
mistas e preconceituosas, que não toleram o diferente. 

A noite de ontem foi marcada, ainda, por uma home-
nagem póstuma ao arcebispo emérito da Paraíba, Dom 
José Maria Pires, conhecido como Dom Zumbi, que morreu 
em agosto passado, aos 98 anos. Tive a alegria de conhecê-
lo e de contar com sua presença no nosso 21 ºEncontro de 
Políticos Cristãos, em dezembro do ano passado. Ele esta-
va com 97 anos, mas tinha uma disposição, uma alegria e 
uma clareza da necessidade da política estar a serviço dos 
mais pobres. #DomZumbiPresente 

Na audiência, lançamos o livro Las Casas Zumbi -
despertar histórico da consciência negra, do Frei Carlos 
Josaphat. A obra relaciona o frei espanhol Bartolomeu de 
Las Casas (1474-1566) a Zumbi dos Palmares (1655-
1695), na luta contra a escravidão. Em entrevista à 
imprensa, Frei Josaphat ressaltou a necessidade de seres-
tituir o sentido da história: "A que é ensinada, muitas 
vezes, é uma história de grandeza, de batalhas, de pessoas 
dominando outras. A verdadeira história é o progresso 
dos direitos humanos. O preconceito é um problema de 
educação. Precisamos f~lzer uma releitura da história. O 
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importante são os valores humanos, as qualidades do ser 
h um ano progredindo". Assino embaixo. 

# ConsciênciaN egra 

publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 16 

ALIANÇAS E PALANQUE ELETRÔNICO 

É fato: as novas regras eleitorais vão alterar a confi-
guração das campanhas em 2018 e podem vir a ser decisi-
vas. A redução do período de campanha para 45 dias, que 
já vigorou em 2016, impõe dificuldades, inclusive em rela-
ção ao tempo de cada partido na propaganda eleitoral gra-
tuita. 

Haverá, ainda, limitação de gastos e na captação de 
recursos. Mantém-se a vedação ao financiamento privado, 
mas cria-se o financiamento semi público, já que o candi-
dato poderá doar para a própria campanha. Os tetos de 
gastos para candidatos ao governo e ao Senado serão pro-
porcionais ao eleitorado de cada Estado. Para Minas, isso 
representa R$ 14milhões para candidatos a governador e 
R$ 4,2 milhões para postulantes ao Senado. Já para candi-
datos a deputado federal, o teto será de R$ 2,5 milhões e, 
para estadual, de R$ 1 milhão. 

Fica evidente que, em um Estado do tamanho de 
Minas, a propaganda eleitoral gratuita será decisiva. Com 
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uma campanha mais curta, nenhum candidato terá mais 
condições de percorrer todo o Estado. Essa restrição, sem 
dúvida, favorecerá os mais conhecidos e aqueles que já 
exercem mandato, assim como vai requerer a formação de 
mais alianças partidárias. 

Nesse quadro, muito se comenta sobre a aliança para 
a reeleição do governador Fernando Pimentel. Está claro 
que será mantida a coligação vitoriosa em 2014: PT, 
PMDB, PCdoB, PROSe PRB. Agora, porém, o PMDB está no 
centro da discussão. O que não é de se estranhar, pois 
durante os 23 anos em que tenho estado na Assembleia 
quase sempre mantivemos a aliança com os peemedebis-
tas, seja em coligações, seja na formação de blocos de opo-
sição ou na base de apoio ao Executivo, como agora. 

Houve exceções, é verdade. Nas eleições em que o PT 
dialogou com o PSDB, o PMDB se manteve na oposição, 
reafirmando o perfil de esquerda em Minas, assim como 
com o apoio aos movimentos sociais, às lutas dos profes-
sores, pela terra e contra os danos da mineração, entre 
outras causas. 

Quem não perceber isso será engolido pelos fatos. 
Em carta ao presidente nacional do partido, inte-

grantes do PMDB de Minas defenderam a reedição da ali-
ança com o P'I: Para eles, é a "mais promissora", pois possi-
bilitará "manter e reforçar o atual peso do PMDB em 
Minas" e ampliar o número de parlamentares. O manifesto 
teve a adesão de quase a totalidade da bancada estadual, 
de maioria expressiva da executiva mineira e de cinco dos 
seis deputados federais, sendo que o único contrário tem a 
intenção de disputar o governo. 
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Impossível não reconhecer a importância dessa ali-
ança para a continuidade do projeto no governo de Minas. 
Mais do que isso, é preciso ampliá-la, e, nesse sentido, 
temos dialogado com vários outros partidos, buscando 
uma interlocução que já existe no Legislativo e tem garan-
tido a governabilidade. Além de fortalecer a coligação, a 
ampliação do leque garantirá mais tempo de propaganda 
para que Pimentel possa falar aos mineiros. É com os pés 
no chão e um projeto para o Estado que avançaremos 
rumo à vitória mais uma vez. Do outro lado, as "viúvas" 
choram inconsoláveis: o imperador está nu ... 

Artigo publicado no jornal O Tempo e nosite Brasi/247 

DESCRIMINALIZAÇÃO DAS DROGAS 

Participo, esta noite, no Plenário da Assembleia 
Legislativa, da abertura do Encontro Internacional Descri-
minalização das Drogas, que recebe, hoje (16) e amanhã 
(17), gestores públicos, especialistas e estudiosos do 
tema, do Brasil e de outros países. Esta é a primeira vez 
que o Parlamento mineiro promove um evento para discu-
tir o assunto. Realizado pela Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, a requerimento 
de seu presidente, deputado Antônio Jorge (PPS), o Encon-
tro pretende discutir a descriminalização das drogas nas 
perspectivas da saúde, segurança, Justiça e legislação 
sobre drogas. Posso dizer que o evento é um dos desdobra-
mentos da visita que eu e o deputado Antônio Jorge fize-
mos a Portugal, há algum tempo, para conhecer o sistema 
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público de Saúde daquele país, inclusive a experiência na 
regulação das drogas. 

O assunto é controverso, é verdade. Mas precisamos 
conhecer mais, para discutir de forma democrática, ouvir 
diferentes posições, analisar os prós e os contras, a fim de 
encontrar caminhos. O enfrentamento do problema da de-
pendência química exige seriedade e imparcialidade do 
poder público. Sobretudo, há que se ter a compreensão de 
que não é uma questão somente de segurança pública, 
mas do âmbito da saúde pública, dos direitos humanos e 
até da educação e cultura. 

Entre os convidados das mesas de debates, nesta 
sexta-feira (17), estão: o secretário de Estado da Saúde de 
Portugal, Manuel Delgado, que abordará a experiência 
portuguesa de descriminalização das drogas; Daniel 
Rueda Kramer, advogado e doutor em direito e ciências 
sociais, que falará sobre a recente regulação no Uruguai; e 
Roberto Contreras, ministro da Suprema Corte de Apela-
ção de San Miguel, no Chile, que apresentará a experiência 
chilena no desenvolvimento de estratégias para a política 
sobre drogas. 

#ALMG #DurvalAngelo #Descriminalização 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

UM DEBATE QUE ULTRAPASSA FRONTEIRAS 

Deputado Antônio Jorge, quero dizer como foi bom, 
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positivo, o convite que nos fez para estarmos em Portugal 
no primeiro semestre deste ano, conhecendo a experiên-
cia portuguesa e, ao mesmo tempo, fazendo o convite para 
este debate. Acho que o resultado foi bom. Primeiro, pelo 
n úrnero de inscrições. Amanhã, vamos ter um número 
muito grande de estudantes aqui. Tivemos de encerrar as 
inscrições quando estávamos em 450 inscritos, porque 
não teríamos capacidade de absorver um número maior. 
Isso mostra o acerto e como esse tema da descriminaliza-
ção é instigante. 

Estivemos lá em Portugal- eu, você; a Ana; a Dayse; o 
secretário de Saúde de Contagem, Bruno Diniz, que está 
aqui; o prefeito Alex de Freitas. Isso mostrou que nós está-
vamos no caminho certo. Só gostaria de dizer que, nesta 
noite, já valeu a pena este debate por ouvirmos esse gran-
de jurista, professor universitário, desembargador e ami-
go, Alexandre Victor, fazendo essa palestra, que mostra, 
por si, uma visão corajosa que existe dentro do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. Presidi a Comissão de Direitos 
f{umanos, por 16 anos, em vários temas limites, mas sem-
pre contamos com a parceria de juízes corajosos da Asso-
ciaÇão de Magistrados, a Amagis, e de muitos desembarga-
dores no Tribunal de Justiça, como o desembargador Ale-
xandre. 

No entanto, além do texto da palestra, para esse pú-
blico maior que vem amanhã, acho que deveríamos divul-
gar também os comentários que ele fez. As notas taqu~grá
ficas da Assembleia vão garantir que tenhamos essa mte-
gr-~1. E no debate desta semana, :amos conhec~r experiên-
cias do Brasil, bem como do Chile, do Uruguai e de Portu-
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gal, que vão alimentar muito este debate. 
Fui relator de duas comissões importantes sobre a 

questão prisional. Uma, mais recente, do processo de exe-
cução da pena em Minas Gerais. Temos hoje 77 mil presos 
encarcerados no Estado. Temos em Minas Gerais a segun-
da maior população carcerária do país. Estão incluídos 
nesta estatística os 3.500 internos da APAC e também os 
presos que cumprem pena em regime domiciliar. Nessa 
comissão, a estatística da secretaria em relação à questão 
prisional estarreceu todos nós, pois 86% dos que estavam 
aprisionados no Estado tinham como causa da prisão, dire-
tamente, as drogas, ou, indiretamente, ter cometido algum 
crime em função do uso de drogas. 

É uma coisa estarrecedora. E quando a gente anda 
pelas prisões mineiras, vê que o que acontece neste Estado 
é um "jovencídio". Vemos que a prisão tem um quadro, um 
corte de classe racial, sobre o qual é fundamental pensar-
mos. Quando o desembargador aborda essa questão, con-
firma aquilo que concluímos na Comissão da Execução das 
Penas no Estado, que fez uma radiografia da execução 
penal em Minas. Sem contar outras mazelas, como o fato 
de que dois terços dos aprisionados são réus primários e 
ainda estão em processo de execução, ou seja, não estão 
com suas penas em processo de trânsito em julgado, o que 
é pior ainda. 

E o mais absurdo ainda é constatai~ por exemplo, a 
prisão por dois anos de alguém, por ter roubado uma saco-
la de biscoitos em um supermercado, ou outras semelhan-
tes. É evidente que, em algumas delegacias do interior que 
visitamos, alguns desses presos foram soltos rapidamen-
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te, em uma demonstração de que o sistema de execução 
sabia que estava fazendo algo absurdo. Há também a ques-
tão de classe nas decisões judiciais. 

Mas, para não desanimarmos, gostaria de concluir 
com um pensamento do nosso filósofo Santo Agostinho, 
bispo de Hipona, que nos Séculos IV e V da nossa Era Cristã 
nos deixou reflexões provocantes. Reflexão que vai para 
esse guerreiro, que é o deputado Antônio Jorge. A questão 
partidária ou ideológica, de ser governo ou oposição, não 
nos separou nesse assunto, nem em nenhum dos temas 
republicanos ou importantes para a vida. Ele foi grande na 
organização deste encontro. Estive no apoio, sendo acio-
nado nas dificuldades. 

Diz Santo Agostinho: "A esperança tem duas filhas 
lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina 
a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las." 
Que a motivação, os dois sentimentos que nos guiem ama-
nhã, nessa visão fundante da esperança, sejam a indigna-
ção e a coragem. Obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

Dia 17 

PRISÃO NÃO COMBATE AS DROGAS 

Presidi na tarde desta sexta-feira o segundo dia do 
Encontro Internacional Descriminalização das Drogas, 
que abordou experiências internacionais em curso, como 
as adotadas no Chile, em Portugal e no Uruguai. Da insti-
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gante mesa de debates, participaram o subdiretor-geral 
do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências (Sicad) de Portugal, Manuel Ribeiro 
Cardoso, o advogado e doutor em Direito e Ciências Sociais 
do Uruguai, Daniel Rueda Kramer, e o ministro da Supre-
ma Corte de Apelação de San Miguel/Chile, Roberto Con-
treras. 

O pensamento unânime dos expositores, do qual 
compartilho, é que a privação de liberdade não é resposta 
eficaz para o combate às drogas. Como disse o chileno 
Roberto Contreras, tratar o problema das drogas com a 
prisão só alimenta o caos, como revela o crescimento 
espantoso da população carcerária em todo o mundo. 

Publicado na página Durva/Ângelo no Facebook 

Dia 19 

FRENTE NACIONAL CONTRA A CENSURA 

Trincheira da liberdade, Minas Gerais sai mais uma 
vez na frente na luta contra as trevas e o obscurantismo. 
Na terça-feira às 18 horas, o Palácio das Artes sedia o ato 
de lançamento da Frente Nacional Contra a Censura. A 
liberdade de expressão é pilar da democracia e é com mobi-
lização que venceremos as forças do atraso e do retroces-
so. 

#CensuraNuncaMais 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 20 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

Hoje, dia da Consciência Negra, é mais um momento 
de celebração da resistência e da cultura, de denúncia e de 
reivindicação de políticas públicas em busca da superação 
do racismo e da promoção da igualdade racial. 

Num momento em que a cada 23 minutos um jovem 
negro é assassinado no Brasil e no qual ainda vemos o 
racismo tão entranhado na sociedade brasileira, é preciso 
celebrar a resistência e fortalecer a luta pela igualdade. 

#ConscienciaNegra #Luta #Resistencia 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 21 

POLÍTICA DE POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

O governador Fernando Pimentel assinou ontem 
(20 /11 ), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, de-
creto que regulamenta a Política de Povos e Comunidades 
Tradicionais. A cerimônia marcou o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra e é resultado dos esforços do Governo do 
Estado para implementar políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento sustentável de indígenas e quilombo-
las, entre outras comunidades tradicionais mineiras. 
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Em seu pronunciamento, o governador pontuou que 
a assinatura do decreto não é um mero ato burocrático no 
Dia da Consciência Negra, mas sim a validação do que o 
povo mineiro quis nas últimas eleições. 

"Esse decreto vai transformar em política pública 
ações que o governo já está fazendo desde que tomamos 
posse em 2015. Já fizemos muita coisa. Avançamos muito, 
mas ainda é pouco diante do que tem de ser feito. As tare-
fas são grandes e o decreto é um instrumento indispensá-
vel para que a gente possa resolver problemas que, muitas 
vezes, ficam parados muito tempo, muitos anos. Estavam 
parados em Minas Gerais desde sempre. Até a gente con-
seguir chegar ao governo para, aí então, transformar em 
medidas práticas aquilo que são reivindicações históricas 
da nossa gente", afirmou. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 22 

BALANÇO FISCAL DO ESTADO TEM NOVO 
SUPERAVIT 

Tivemos boas notícias, nesta quarta-feira, na Assem-
bleia. O resultado fiscal do Estado foi positivo no segundo 
quadrimestre de 2017, ou seja, as receitas foram superio-
res às despesas. A informação foi dada por representantes 
do Governo em reunião da Comissão de Fiscalização 
Financeira. O superavit nas contas foi de R$ 2,08 bilhões, 
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entre maio e agosto. 
As informações foram apresentadas aos deputados 

pela superintendente central de Contadoria Geral da 
Secretaria de Estado de Fazenda, Maria da Conceição Bar-
ros de Rezende em reunião de demonstração e avaliação 
das metas fiscais estabelecidas pelo Estado. Segundo a 
gestora, as despesas com pessoal também caíram, passan-
do a representar 48,38% da Receita Corrente Líquida do 
Estado, que volta a se enquadrar no limite da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, de 49%. 

A receita orçamentária até agosto foi de R$ 57,3 bi-
lhões: 69% da prevista no Orçamento 2017. Já despesa foi 
de R$ 55,2 bilhões, o que representa 58% do previsto para 
o ano. De acordo com o subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Qualidade do Gasto, Ricardo Martins, a me-
lhora é resultado do esforço do governo para reduzir os 
gastos e os números apontam para uma tendência de me-
lhoria no terceiro quadrimestre e também em 2018. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 23 

DROGAS: UM DEBATE NECESSÁRIO 

Em maio deste ano, estive em Portugal, a convite do \ 
deputado Antônio Jorge (PPS). Conhecemos o modelo de 
descriminalização das drogas adotado por aquele país e 
daquela visita, resultou o Encontro Internacional Descri-
minalização das Drogas, realizado nos dias 16 e 17 deste 
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mês pela Assembleia Legislativa, em uma iniciativa pio-
neira. 

O evento teve 450 inscrições - prova de que o tema 
está na ordem do dia - e foi enriquecido por relatos de 
experiências internacionais. Como requer o debate públi-
co, foram apresentadas visões divergentes, mas todas com 
um ponto de convergência: o de que a dependência quími-
ca é, antes de tudo, uma questão de saúde pública, e não de 
polícia. 

Em Portugal, desde 2000, o porte de drogas para 
consumo não constitui crime. Uma comissão multidisci-
plinar decide se a pessoa fi agrada deve entrar em um pro-
grama de tratamento, entre outras sanções, e já se verifica 
a redução do consumo de drogas pesadas e de mortes por 
overdose. 

Também no Chile, o consumo de entorpecentes não 
é mais crime. O país instituiu os tribunais de tratamento 
de drogas e álcool, que julgam quem comete crimes leves e 
tem consumo problemático de drogas. Também acompa-
nham o tratamento do usuário. Se for positivo, a acusação 
é arquivada. Além de desafogar a Justiça, o modelo tem 
custo muito inferior ao do encarceramento e reincidência 
de somente 9%. 

Os programas e resultados variam conforme o país, 
mas todos partiram do reconhecimento do fracasso da 
"guerra às drogas", a exemplo do que ocorre no Brasil. Em 
Minas, conforme apontou o desembargador Alexandre de 
Carvalho, cerca de 70% dos processos criminais recebidos 
pelo Tribunal de Justiça têm relação com o tráfico de dro-
gas. Destes, 80% referem-se a usuários tipificados como 
traficantes. A tipificação equivocada se deveria, segundo 
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ele, a um "modelo étnico" associado ao traficante, que é o 
da população mais pobre. 

Em 16 anos à frente da Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembleia e como relator da CPI do Sistema Prisi-
onal e da Comissão da Execução das Penas, pude constatar 
esse "corte de classe e racial" nas prisões abarrotadas de 
negros e pobres. Segundo dados da Secretaria de Defesa 
Social à época, 86% dos 73 mil presos do Estado eram acu-
sados ou condenados por crimes direta ou indiretamente 
relacionados ao uso de drogas. Destes, dois terços eram 
réus primários e não tinham condenação definitiva. 

O quadro é estarrecedor, e se para alguns, a solução 
não passa pela descriminalização das drogas, todos reco-
nhecem que as políticas públicas centradas na mera proi-
bição não são efetivas. É preciso avançar; e para além das 
divergências ideológicas. Essa foi a motivação desse en-
contro, organizado com competência pelo deputado Antô-
nio Jorge, do bloco de oposição, com o meu apoio, enquan-
to líder do Governo. 

Move-nos a esperança, princípio fundante da mu- \ 
dança, como constata Santo Agostinho, ao afirmar: "A espe-
rança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a 
indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; 
a coragem, a mudá-las". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 27 

COMISSÃO APROVA RELATÓRIO 
DO "ENCONTRO DE CONTAS" 

A Comissão Extraordinária da Assembleia que deba-
te a compensação das perdas causadas a Minas pela Lei 
Kandir acaba de aprovar o relatório que apresentei defen-
dendo o encontro imediato de contas entre o Estado e a 
União. 

Com isso, em vez de Minas ter que desembolsar 
cerca de R$ 400 milhões por mês com juros de uma dívida 
que na verdade não existe, passaríamos a ser credores do 
governo federal em mais de R$ 40 bilhões. 

Aprovamos também uma emenda de apoio ao rela-
tório do deputado federal José Priante (PMDB-PA) que 
altera a Lei Kandir para que, a partir de 2019, a União faça 
repasses anuais aos Estados, que chegarão a mais de R$ 7 
bilhões para Minas a partir de 2021. Uma compensação 
muito mais justa portudo o que o Estado perde com a deso-
neração das exportações de produtos não manufaturados. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

MUNICÍPIOS MINEIROS SÃO 
INCLUÍDOS NO SEMIÁRIDO 

Uma notícia importante: seis municípios do Norte 
de Minas foram incluídos na zona do semiárido mineiro. 
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Tendo como critérios o percentual diário de deficit hídrico 
e índices pluviométrico e de aridez, o Conselho Deliberati-
vo da Sudene (Condel) aprovou a inclusão dos municípios 
de Buritizeiro, Pirapora, Santa Fé de Minas, São Francisco, 
São Romã o e Várzea da Palma. 

A integração na zona do semiárido possibilitará que 
agricultores dos municípios tenham direito a uma política 
diferenciada de financiamentos, com juros menores. Por 
serem considerados mais vulneráveis, em função da falta 
de chuvas, os municípios também terão incentivos de 
cunho social e fiscais, como por exemplo, a redução de 
75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 

#Buritizeiro #Pirapora #SantaFéDeMinas 
#São Francisco #SãoRomão #VárzeaDaPalma 

Publicado na página Durva!Ângelo no Facebook 

Dia 29 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
acaba de aprovar a realização de audiência pública que 
solicitei sobre a Fazenda Charneca, em Nova Serrana, que 
é motivo de ação de reintegração de posse por parte do 
município. 

A área está ocupada por cerca de 600 pessoas, que 
sobrevivem por meio da agricultura familiar. Elas alegam 
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que o terreno é do governo, cedido à prefeitura para um 
uso que não foi feito. A audiência é importante para escla-
recer a questão. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia30 

ASSEMBLEIA APROVA PROPOSTA 
PARA "ACERTO DE CONTAS" 

Não é novidade que Minas Gerais vive uma das pio-
res crises financeiras de sua história. E ela não é de agora. 
Pelo contrário, foi se avolumando ao longo de décadas, 
fruto da desindustrialização do Estado, da dependência de 
commodities e de más gestões passadas. E, para complicar, 
uma profunda crise econômica se abateu sobre o país. 

Haja determinação para enfrentar um cenário tão 
adverso! Mas é o que o governo de Minas tem feito, com o 
apoio da Assembleia Legislativa. Foi nessa perspectiva 
que, na última segunda-feira, aprovamos na Casa o relató-
rio final da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas 
entre Minas e a União, da qual fui relator. Criada em abril, 
ela analisou os prejuízos causados pela Lei Kandir - lei 
federal que, em 1996, desonerou do ICMS as exportações 
de produtos semielaborados e serviços. 

Com a lei, o governo federal pretendia reduzir os 
impactos nas exportações da valorização artificial do Real. 
Mas acabou "despindo um santo para vestir outro", ao reti-
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rar de vários estados uma de suas maiores fontes de recei-
ta. Entre os produtos isentos do ICMS estava o minério de 
ferro, principal força da economia mineira, que passou a 
amargar resultados cada vez mais negativos. A norma pre-
via compensações, mas estas nunca cobriram as perdas. 

Minas foi o estado que mais perdeu. Deixou de arre-
cadar R$135,67 bilhões. Com isso, sua dívida com a União 
saltou de R$ 48,6 bilhões, em 1998, para R$ 87,19 bilhões, 
em 2016. E as consequências foram mais graves. Sem o 
imposto, os chineses passaram a importar barato nosso 
minério para beneficiar e vender o aço ao Brasil. A concor-
rência desleal levou ao fechamento de nossas siderúrgicas 
e à perda de muitos empregos. Houve um processo de 
desindustrialização do Estado, que regrediu à posição de 
mero exportador de commodities. 

Em novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal 
determinou que a União fizesse a compensação aos esta-
dos, conforme uma lei a ser editada pelo Congresso. A 
Comissão de Acerto de Contas da Assembleia de Minas 
apoia a proposta de lei apresentada pelo deputado federal 
José Priante e aprovada pela Comissão Mista do Congresso 
no último dia 21. 

Segundo ela, a União deverá repassar aos estados 
um montante de R$ 19,5 bilhões, em 2019; R$ 29,25 
bilhões, em 2020; e, a partir de 2021, R$ 39 bilhões anuais, 
corrigidos pelo IPCA. Os critérios de distribuição incluem 
rateio fixo, volume de exportações e relação entre expor-
tações e importações. Segundo nossos cálculos, Minas 
teria a receber R$ 3,8 bilhões em 2019, R$ 5,8 bilhões em 
2020 e R$ 7,7 bilhões por ano, a partir de 2021. 
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Em nosso relatório, defendemos, ainda, que as per-
das passadas sejam consideradas para abatimento da dívi-
da que cada estado possui com a União. Dessa forma, 
Minas teria sua dívida quitada e ainda se tornaria credora 
em R$ 48,5 bilhões. Tal valor, segundo nossa proposta, 
seria investido pela União em obras de infraestrutura no 
Estado, num prazo de 30 anos. 

É justo, e vamos lutar para que aconteça. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 1º 

ENCONTRO DE POLÍTICOS CRISTÃOS 

Com muita esperança, assim foi o primeiro dia do 
nosso zzo Encontro de Políticos Cristãos. Hoje, contamos 
com a assessoria do professor da PUC Minas, Robson 
Sávio, e do professor da PUC do Rio de Janeiro, Paulo 
Fernando. Falamos da conjuntura no Estado, no Brasil e no 
mundo. Abordamos o avanço da onda conservadora e os 
desmontes promovidos pelo Governo Temer. Apesar do 
momento, destacamos a necessidade de alimentar a 
esperança, aquela que nos move para promover as trans-
formações necessárias. 

#MandatoColetivo #EncontroDePoliticosCristaos 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 3 

DEIXAR DE SER MASSA E PASSAR A SER POVO 

Registros das atividades de ontem (02/12) do nos-
so 22° Encontro de Políticos Cristãos. Contamos com a 
assessoria do teólogo Leonardo Boff que falou da cidada-
nia e do projeto de deixar de ser massa e passar a ser povo 
e sobre a mística e militância: virtudes para um outro 
mundo possível. 

Também discutimos o empoderamento feminino e 
dos jovens; agricultura familiar e cooperativismo; comu-
nicação democrática: resistência por meio da mídia al-
ternativa; e religiosidade e cultura popular, que foi apre-
sentada por Frei Chico. 

Dia de muitas atividades, mística e discussão. 

#22EncontroDePoliticosCristaos #DurvalÂngelo 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia4 

NÃO É AMOR 

Uma iniciativa importante do Governo de Minas, 
mas ainda pouco divulgada: Belo Horizonte já conta com 
uma companhia da Polícia Militar somente para tratar da 
violência doméstica contra as mulheres. Em uma iniciati-
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va pioneira no Estado, a 1 ª Companhia de Prevenção à 
Violência Doméstica contra as mulheres (PVD) foi inaugu-
(ada em novembro. Trata-se da segunda do país e seu 
objetivo é acolher e dar segurança à mulher vítima da 
violência doméstica, um dos indicadores de criminalidade 
mais graves no Estado. A unidade terá um efetivo de 35 
militares qualificados para realizar os atendimentos. Com 
?1 iniciativa, o Governo de Minas demonstra estar em 
consonância com a temática do empoderamento feminino 
e do fim da invisibilidade da discriminação e violência 
contra a mulher. Que esta seja a primeira de muitas unida-
eles da PM a serem instaladas no Estado para prevenir e 
combater esse grave crime. 

#GovernoMG #Empoderamento #NãoÉAmorQuando 
#QuandoAViolênciaComeça 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 5 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA 

O plenário da Assembleia acaba de aprovar dois 
projetos do governador Fernando Pimentel que autori-
zam o Estado a renegociar dívidas com o BNDES e a União. 

Essas renegociações vão reduzir os desembolsos 
mensais de juros e permitirão a retomada de investimen-
tos em benefício de toda a população de Minas. Governo e 
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Assembleia estão trabalhando em prol do Estado! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 7 

FAÇAMOS, AGORA, O NOSSO ADVENTO 

Estamos no tempo do Advento, rito litúrgico ca-
tólico no período de quatro semanas que antecede o Natal. 
Tempo de preparação para a vinda do Libertador, que traz 
consigo uma série de representações. O termo vem do 
latim, Adventus, e significa chegada. Etimologicamente, 
tem o sentido de "o que está por vir": Ad (a) e venire (vir). 
Carrega o simbolismo da espera, da expectativa, do apro-
ximar-se de um novo tempo, que há de ser de alegria. Um 
tempo de esperança na construção do Reino. 

O teólogo Marcelo Barros faz uma bela analogia do 
Advento com a gestação e lembra a expressão alemã usada 
para designar uma mulher grávida, in der Hoffmmg: ela 
está em esperança. "De fato, é a esperança que dilata o 
útero da humanidade e o torna acolhedor e disponível à 
nova vida que virá", afirma. 

Não por coincidência, escolhemos a época do 
Advento para realizar, de 1 ºa 3/12, na cidade de Jabotica-
tubas, o 22º Encontro de Políticos Cristãos, promovido 
anualmente por nosso mandato e que este ano, teve a 
esperança como mote. Não a esperança do verbo esperar. 
Mas a quem vem do "esperançar", definida por Paulo 
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freire como "levantar-se" e "juntar-se a outros para fazer 
de outro modo". 

Durante três dias, cerca de 400 lideranças de todo o 
pstado refletiram sobre os caminhos para o enfrentamen-
to do atual momento, marcado por retrocessos, precon-
ceito e ódio. A nos guiar, as palavras do apóstolo Paulo aos 
'fessalonicenses: "nós que somos luz, sejamos sóbrios, 
revestidos da couraça da fé e do amor, com o capacete da 
esperança da salvação" (1 Ts. 5, 8). 

Contamos com a assessoria de vários convidados. 
Dentre eles, os professores da PUC Rio, Paulo Fernando 
Carneiro, da PUC Minas, Robson Sávio e da Fundação 
Perseu Abramo, Isabel dos Anjos, o coordenador nacional 
dos coletivos Fora do Eixo e Mídia Ninja, Ney Hugo e o 
teólogo e escritor Leonardo Boff. 

O projeto imperialista dos Estados Unidos, que 
a.liado às elites brasileiras, promove o desmonte do "Brasil 
5ocial" refundado nos Governos Lula e Dilma, foi um dos 
temas centrais. Como alertou Boff, a estratégia de recolo-
Jlização inclui desestabilizar os governos progressistas 
das nações do Atlântico Sul para tomar posse de suas 
riquezas. Interromper esse retrocesso implica em "deixar 
de ser massa para se tornar povo". Requer fazer da espe-
rança reação, resistência e luta sem trégua, até que resga-
temos nossa soberania. 

É dessa esperança - que impulsiona, insiste e 
reconstrói - que está "prenhe" o nosso Advento. Um 
Advento que é, sim, do espírito, mas que no mundo deve 
ser construído; como orientou o papa Francisco, ao des-
tacar que este é também um tempo de "vigilância" e 
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"atenção". "A pessoa atenta dirige-se também ao mundo, 
procurando combater a indiferença e a crueldade que es-
tão presentes nele", para "reconhecer tanto as misérias e 
as pobrezas de indivíduos e sociedades, como a riqueza 
escondida", afirmou. 

Que possamos trazer à luz a riqueza e a força do 
nosso povo. Façamos, agora, o nosso Advento! 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Posfacio 

A palavra divina se fez carne humana 

A palavra é viva quando toca a alma. 
A palavra é faca se corta o medo. 
A palavra é chama quando arde no coração dos 
excluídos. 
A palavra é caminho se arrebenta o muro. 
A palavra é música quando constrói a liberdade. 
A palavra é alicerce se sustenta a utopia. 
A palavra é fogo quando derruba o opressor. 
A palavra é fonte se sacia a sede. 
A palavra é luz quando ilumina a consciência. 
A palavra égritosevolta agora à rua. 
A palavra é bênção quando reconcilia os inimigos. 
A palavra é divina se te faz humano! 

Paulo Gabriel 

Ufa! Foi mais um ano difícil. Desanimador, eu diria. 
Ao final, um misto de estarrecimento, cansaço e medo, até. 
Mas também a certeza de que é preciso resistir e avançar. 
Por isso, mais do que nunca, esperança é a palavra de 
ordem. 

Se são tempos de sofrimento, são também de 
aprendizado, a fortalecer a caminhada na construção de 
uma sociedade de justiça. Já anunciava Bertolt Brecht: 
"somente as lições da realidade podem nos ensinar a 
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transformar a realidade". Não nos deixemos abater. 
Parodiando Gramsci, os monstros que surgem em nossos 
caminhos, nada mais são que fugitivos da batalha entre o 
velho mundo que agoniza e o novo, que tarda a nascer, mas 
que virá, com toda a certeza. 

Com o poema do amigo, poeta e profeta Paulo 
Gabriel, desejo a todos e todas um ano novo, de fato. Ele já 
se anuncia, com o despertar do povo e a "palavra divina" se 
fazendo "carne", inaugurando um tempo de reconquistas, 
retomada do Estado Democrático de Direito e reconstru-
ção da "era de direitos" iniciada no Governo Lula. 

Que a "palavra viva", que corta, aquece e se faz 
caminho, seja também música, alicerce, fogo e fonte na 
travessia do deserto. Seja bem-vindo 2018! 
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Como resgatar a esperança das massas imer-
sas na "incerteza descendente"? A conscienti-
zação acerca da dominação - quase sempre, 
naturalizada - e a compreensão de que ela es-
tá a serviço de um projeto maior, político, eco-
nômico e imperialista, são, sem dúvida, fun-
damentais. Mas há que se avançar. É preciso 
abrir caminhos alternativos, apresentar no-
vas possibilidades a quem a única utopia pa-
rece ser a de que não há saída. É quando os do-
minados conseguem vislumbrar e se integrar 
a um projeto de sociedade próprio e identitá-
rio que surgem as esperanças ativas e na ou-
tra ponta, começam a despontar os medos, na 
forma de ameaças e limites à hegemonia. 


