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FAZ ESCURO MAS EU CREIO 

Nata12016 

Aterrorizada 
Chora em Aleppo uma criança síria 
Oman Daqneesh é seu nome. 
E chora inconsolável 

Paulo Gabriel 

um menino guaraní-kaiowa na aldeia incendiada. 
Ouço ao longe o lamento de um jovem sem futuro na noite 
africana. 
Vejo o primeiro mundo fechando suas fronteiras aos 
refugiados sem destino 
e sinto a impotência das ocupações urbanas e rurais diante 
do poder imposto à força. 

A vida que começa geme num mundo atroz 
e nós calamos! 
Indefesa 
a terra grita ferida pelo lucro cego dos perversos 
e nós calamos! 
Novamente com algemas na garganta 
perde direitos o país golpeado pela infâmia 
e nós calamos! 

Apesar da nossa indiferença 
humano 
numa criança da periferia Deus vem ao nosso encontro. 

Limpar o rosto machucado 
sair de novo à rua 
lançar o grilo resgatando a utopia pisoteada 
empapar a alma de amor e de ternura 
desafios sernpre novos de quem crê no mistério de um 
Deus humanizado! 



Aos jovens estudantes que no 
momento da publicação deste livro, 

corajosamente, participam, em todo 
o Brasil, das ocupações das escolas 

públicas, em defesa da liberdade, do 
pensamento crítico e de uma 

educação de qualidade. 
Eles mantêm viva a utopia de que 

um mundo mais justo é possível. 
Sempre ponho fé nessa rapaziada ... 
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Apresentação 

O ano de 2016 ficará marcado na história do Brasil 
pelo episódio vergonhoso do golpe parlamentar contra a 
Presidenta Constitucional da República, Dilma Rousseff. 
Será conhecido como o ano em que as oligarquias 
conservadoras- econômicas, políticas e midiáticas -,que 
haviam sido derrotadas pela quarta vez nas urnas, não 
hesitaram em subverter a legalidade democrática para 
derrubar, de modo completamente arbitrário e ilícito, a 
Chefe de Estado e de Governo eleita pelo voto popular. 
Será lembrado como o ano em que o vitorioso projeto de 
desenvolvimento nacional liderado pelo PT, que resgatou 
da fome e da miséria mais de 36 milhões de pessoas e 
garantiu a ascensão social de outras 40 milhões, no maior 
processo de emancipação que o Brasil já conheceu, foi 
interrompido covardemente pelas forças do atraso e do 
preconceito, que se apossaram do poder para implantar 
de novo o fracassado modelo neoliberal que tantos males 
já causou ao povo brasileiro. 

Mas em 2016 o Brasil testemunhou também um 
admirável movimento de resistência ao arbítrio e ao 
golpismo autoritário, promovido pelos trabalhadores da 
cidade e do campo, pelas mais diversas entidades popu-
lares, os partidos de esquerda, a intelectual idade progres-
sista, os movimentos cristãos de base, a juventude libertá-
ria, os juristas fiéis à Constituição e os artistas comprome-
tidos com a democracia e a justiça social, que não se dei-
xaram intimidar pela ofensiva manipuladora da maioria 
dos meios de comunicação e saíram às ruas, corajosa-
mente, para lutar pela liberdade e a dignidade do povo 



brasileiro. E em 2016 nasceram, igualmente, como ex-
pressão dessa vigorosa consciência e resistência demo-
crática, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, 
unificando distintos setores progressistas e dando uma 
nova dimensão à luta das classes populares brasileiras. 

O livro que o leitor tem em mãos, de autoria do 
companheiro Durval Ângelo, é uma lúcida e destemida 
análise dos dramáticos acontecimentos que abalaram o 
país durante o ano de 2016. Ele reúne importantes artigos 
de Durval publicados na imprensa mineira, discursos 
proferidos na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, comentários feitos em sites especializados e 
posições difundidas pelas redes sociais. Suas intervenções 
públicas acompanham passo a passo, com grande perti-
nência e acuidade, as questões mais relevantes do país e 
do seu estado durante esse ano crucial para os destinos do 
Brasil. E o faz dando o merecido destaque à luta dos mo-
vimentos populares e das lideranças políticas democrá-
ticas de Minas Gerais para barrar a absurda tentativa dc 
golpe contra o Governo Fernando Pimentel, cncabcçada 
pelos setores direitistas inconformaclos com os resultados 
da eleição c! c 2014. 

Em suas reflexões, o companheiro Durval, que é um 
veterano c incansável militante da igreja libertador<!, elos 
direitos humanos c das lutas populares, articula com 
muita sabedoria o social com o institucional, em busca de 
políticas públicas regionais c nacionais que sejam ao 
mesmo tempo participativas c cmancipadoras. 

Os textos de Durv<ll Ângelo nos ajudam a compre-
ender o que aconteceu c o que cstú acontecendo no Brasil, 



contribuindo tanto para fortalecer a nossa disposição de 
resistência quanto para que sejamos capazes de corrigir e 
aperfeiçoar a nossa estratégia de transformação da 
sociedade brasileira. 

O companheiro Durval, como sempre, nos estimula 
a pensar e a (r e) pensar a nossa própria inserção indivi-
dual e coletiva no bom combate por uma sociedade mais 
livre e justa. 

Por mais desafiadora que seja a situação do país, a 
sua palavra continua a ser, e cada vez mais, uma palavra de 
esperança. 

Luiz Inácio Lula da Silva 



Prefácio 

DURVAL ÂNGELO, O MANDATO DA 
LIBERDADE E DA DEMOCRACIA 

Não à toa o nosso Palácio de Governo em Minas 
chama-se Palácio da Liberdade; não a toa a Liberdade está 
presente na nossa bandeira das Minas; não ato a é mineiro o 
herói nacional da nossa Liberdade: Tiradentes. Portanto, 
não à toa, Durval Ângelo honra a tradição mineira da Liber-
dade. 

Conhecido meu e de todos que lutam pela Liber-
dade e pelos Direitos Humanos, pela Democracia e contra a 
opressão, Durval Ângelo tem pontual militância no exercí-
cio do seu mandato, mandato exercido exatamente em prol 
do povo mineiro, sobretudo do povo explorado, oprimido e 
humilhado. 

Seus artigos, pronunciamentos e ações pautam-se 
pela coerência dos seus ideais que desde cedo tomou como 
lema e consciência. 

Você, amigo, leia os artigos publicados neste livro e 
verá que há neles uma harmonia ideológica e literária que 
nos enche de graça e prazer, de orgulho e autoestima, de 
ânimo e potência. 

Fico muito honrado de ser convidado a escrever o 
prefácio desta obra, honrado e feliz por ter como amigo e 
representante legislativo o homem, o militante, o fraterno 
Durval Ângelo. 

Um grande abraço a este homem que traz no nome 
(Ângelo) o arcano da proteção, o anjo que nos guia nas 



horas difíceis, o companheiro que nunca nos faltou em 
todos os momentos e cuja atuação e transparência de seu 
mandato popular podem ser constatados na leitura deste 
livro que é uma verdadeira alfaia das Minas: plena de 
tesouros e preciosas pedras que enriquecem a luta do povo. 

Bemvindo Sequeira 
Ator, diretor de teatro, cinema e tv 



Para inicio de conversa 

OCUPA TUDO 

Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si 
um ato revolucionário. 

Paulo Freire 

No exercício do mandato de deputado estadual, 
sempre tive a preocupação de publicar livros, cartilhas, 
revistas, jornais e boletins que ajudassem na reflexão 
sobre a ação política. Independentemente da temática 
abordada, nosso principal propósito é motivar a organiza-
ção popular, ou, como bem definiu o sempre atual mestre 
Paulo Freire, manter acesa a chama da esperança, principal 
combustível das grandes transformações. 

Além deste compromisso, move-me a obrigação de 
prestar contas de minha atuação, na perspectiva de que os 
eleitos recebem uma procuração por meio do voto, sendo 
os eleitores os reais donos dos mandatos. No meu caso, 
especialmente, movimentos e comunidades organizados 
política e socialmente com vistas à mudança social. 

Muitas foram as publicações ao longo dos anos, 
resultantes de diferentes lutas e conjunturas. Posso dizer 
que foram feitas a muitas mãos, pois cada companheiro de 
caminhada deixou um pouco de si, seja com seu exemplo, 
seja com suas ideias, bandeiras ou provocações constru-
tivas. Nesse percurso, é gratificante saber que, de alguma 
forma, contribuímos para o debate público em torno das 
questões relevantes do nosso estado, do país e do planeta. 

Dentre as nossas obras de maior repercussão, 
destacamos algumas. Com O voa do tucano, publicado em 



1999, revelamos as mazelas do governo de Eduardo 
Azeredo em Minas. Foi nessa gestão que se iniciou o pro-
cesso de privatização do patrimônio público mineiro, com 
a entrega ao capital privado, a preço de banana, dos bancos 
Bemge e Banco de Crédito Real e de parte das ações das 
Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig). Tudo em con-
sonância com as práticas neoliberais da política nacional 
do PSDB e do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Na obra, identificamos, também, o DNA do chama-
do "mensalão tucano", que teve naquele governo o seu 
nascedouro. Anos mais tarde, as informações que reuni-
mos foram referência para a apuração do esquema ilegal de 
desvio de recursos públicos para Caixas 2 de campanhas 
eleitorais. As primeiras condenações referentes a ele são 
ainda recentes, dentre as quais, a do ex-governador Eduar-
do Azeredo, que recebeu sentença de 20 anos de prisão e 
aguarda em liberdade julgamento de recurso. 

Acrescente-se àquele período a escalada do endivi-
damento do Estado e o desmonte do serviço público, so-
bretudo da educação e da saúde. Sem contar o martírio im-
posto aos servidores estaduais, com cortes de benefícios, 
criação de novas contribuições, congelamento de sal<1rios e 
perseguição a sindicatos. Um dos símbolos do descaso com 
os servidores foi o histórico movimento dos praças da Polí-
cia Militar~ em 1997, que transformou a Praça da Liberdade 
em um "campo de guerra", culminando na morte de um 
policial. 

Obviamente, Azeredo não conseguiu se reeleger. 
Foi derrotado por Itamar Franco. Quatro anos depois, no 
entanto, o desgoverno tucano em Minas teria continuidade. 
Seriam mais 12 anos, em três governos divididos entre Aé-
cio Neves e Antonio Anastasia. Nesse período, não foram 



poucos os problemas, nas mais diferentes áreas da gestão, 
mas que tinham em comum um mesmo efeito colateral: a 
violação de direitos dos cidadãos. 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, a qual presidi por vários anos, 
era como uma caixa de ressonância do sofrimento da 
sociedade nestes descaminhos. No livro O direito de ter 
direitos: a mais-valia dos desvalidos (2009), busquei re-
fletir sobre esse cenário, sob diferentes olhares, reunindo 
artigos de autores variados. Tratamos de temas como o 
colapso do sistema carcerário e á corrupção que permeava 
a chamada "indústria do preso", a tortura instituciona-
lizada como método de investigação, violação dos direitos 
dos cidadãos à saúde e à educação, degradação do meio 
ambiente e a ausência de uma política estadual de direitos 
humanos. 

No mesmo livro, apresentamos, também, iniciativas 
bem-sucedidas, como feixes de luz a nos guiar na escuridão. 
Dentre elas, a da Associação de Proteção e Assistência ao 
Condenado (APAC), um modelo prisional inovador, com 
foco na recuperação do preso e sua reinserção na socieda-
de, tendo como linhas condutoras a disciplina, o mérito e a 
espiritualidade. "O homem é maior que seu crime": eis um 
dos lemas da APAC. Aprofundaríamos o tema em outra 
publicação: APAC: a face humana da prisão, lançada em 
2015 e reeditada em 2016 em uma versão ampliada. Na 
obra, f~1ço uma análise detalhada do método criado por Má-
rio Ottoboni, em São Paulo, e de sua evolução em Minas, a 
partir de experiência pioneira em Itaúna (MG), iniciada 
pelo amigo Valdeci Ferreira. 

Voltando aos governos tucanos- ou à sua derrocada, 
em 2014, os mineiros diriam "não" à farsa da gestão Aé-



cio/ Anastasia e elegeriam uma nova proposta de gover-
nança, representada por Fernando Pimentel (PT), tendo 
como mote principal a participação popular. Sacramen-
tada a derrota tucana, assumi o desafio de fazer uma aná-
lise aprofundada daquele período, apontando os muitos 
problemas deixados para o governo que se iniciava. Em 
Herança maldita: o desgoverno tucano em Minas, publica-
do no final de 2015, busquei demonstrar o caos deixado, 
derrubando dois mitos fundantes daquela gestão: o 
choque de gestão e o deficitzero. 

Meras figuras do marketing, as principais "estrelas" 
do governo tucano existiram somente na Minas da propa-
ganda. Jamais tiveram qualquer efeito na Minas real, onde 
vivem mais 21 milhões e 49 mil mineiros, segundo proje-
ção do IBGE em 29/11/2016. O que havia era o abandono 
dos municípios e de áreas essenciais à população, o suca-
teamento do serviço público e um Estado falido, sem a mí-
nima capacidade de investimento. 

Para aumentar a irresponsabilidade, as contas-
sempre no vermelho- eram maquiadas com fraudes contá-
beis e sequer os mínimos constitucionais da saúde e edu-
cação eram investidos. O que não dizer~ então, do desmonte 
das carreiras dos servidores? i\ categoria foi praticamente 
deixada à míngua c, de quebra, o governo tucano ainda 
extinguiu o Fundo de Previdência dos Servidores de Minas 
Gerais (Funpcmg), que não só era supcravitário, como 
tinha em caixa em torno de H$ 3 bilhôcs. 

Em Herança Maldita, relatamos, ainda, as muitas 
irregularidades praticadas pelo governo do PSDB. Entre 
elas, as "farras da publicidade" que, por mais de uma dé-
cada, mantiveram o silêncio da imprensa local, salvo raras 
exceções. Assim, durante todo esse tempo, tiveram 



repercussão quase zero as muitas denúncias que fizemos 
enquanto oposição na Assembleia, acerca de malfeitos, 
acordos escusos, obras faraônicas e suspeitas de superfa-
turamento. Foi assim, por exemplo, em relação à constru-
ção da Cidade Administrativa, na reforma do estádio do 
Mineirão e no que se refere ao aeroporto construído na 
fazenda da família de um então governador, hoje senador. 

Herdando um deficit de R$ 7,2 bilhões, uma crise hí-
drica sem precedentes e uma máquina pública totalmente 
desorganizada, o Governo Fernando Pimentel teria um 
primeiro ano difícil. Ainda assim, implementou mudanças 
de grande relevância no Estado, como os Fóruns Regionais 
de Governo, uma política de valorização dos servidores pú-
blicos e de recuperação salarial das carreiras do funciona-
lismo, sobretudo da educação. 

E não somente na conjuntura estadual2015 foi um 
ano de crise. Nacionalmente, estava em curso uma estraté-
gia maquiavélica para inviabilizar o segundo governo da 
presidente Dilma Rousseff. Era coordenada por aqueles 
que não se conformavam com a derrota nas urnas, sob a 
batuta do PSDB de Aécio Neves e do PMDB nacional, em 
conluio com setores do Judiciário, da Polícia Federal e da 
grande mídia conservadora. Nas ruas, com forte incentivo 
de setores do empresariado, movimentos de perfil 
ncofascista batiam panelas e pediam até a volta da ditadura. 
Em âmbito internacional, também crescia assustadora-
mente a intolerância, o extremismo e o conservadorismo, 
traduzidos na rejeição aos imigrantes, aos negros, homos-
sexuais e outras minorias. 

Todo este cenário foi retratado no livro Tempos 
sombrios: escritos políticos 2015, que lançamos ao final 
daquele ano, reunindo uma série de artigos que havíamos 
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publicado na imprensa, bem como postagens nas redes 
sociais e pronunciamentos feitos no Plenário da Assem-
bleia Legislativa. Nele, praticamente prenunciamos o golpe 
travestido de impeachment constitucional que aconteceria 
em agosto de 2016, jogando no lixo os votos de 54 milhões 
de brasileiros, assim como alertamos para o movimento em 
curso de judicialização da política e criminalização dos 
partidos de esquerda e movimentos sociais. 

Agora, dando continuidade a este trabalho, lan-
çamos um novo título: Tempos de resistência: escritos polí-
ticos 2016. De todos, foi, sem dúvida, o mais difícil de ser 
escrito, pois a cada artigo, sofríamos a dor de constatar o 
retrocesso. Consumado o golpe, demonstramos ao longo da 
obra a destruição, pelo governo ilegítimo de Michel Temer, 
de uma era de direitos e inclusão social inaugurada nos 
Governos de Lula e Dilma. Evidenciamos, também, a parti-
cipação na trama maquiavélica da C lA e da agência de 
segurança norte-americana, NSA, como jáalertávamos em 
Tempos Sombrios e Lula provou na recente representação 
que fez à ONU. Golpe este articulado com ações concretas 
destas organizações no Brasil, em parceria com partidos de 
direita, setores empresariais e movimento elitistas e 
conservadores, como o Patriotas e o Vem pra Rua. 

Em outros textos, abordamos as artimanhas da 
oposição para desestabilizar o governo de esquerda de 
Fernando Pimentel em Minas Gerais. Para isso, os illC(Hl-
formados com a derrota nas eleições para o Executivo Esta-
dual orquestram manifestações marcadas pelo desrespeito 
e a truculência, protagonizadas pelos mesmos movimentos 
de perfil nazi fascista que foram às ruas bater panelas pelo 
golpe. Se utilizam, ainda, de uma questionúvel operação da 
Polícia Federal, a Acrônimo, que eivada de vícios e irregula-



ridades, não esconde seu objetivo maior: afastar um gover-
nador democraticamente eleito, com mais de 5 milhões de 
votos. 

Diante de tudo isso, que caminho nos resta? Somen-
te um, acredito: a RESISTÊNCIA. Precisamos manter a capa-
cidade de indignação e mobilização para dizer NÃO ao 
retrocesso e a partir desta negativa, construir um novo 
tempo. São esses caminhos de resistência a principal tônica 
desta nova publicação. Caminhos que vêm sendo trilhados 
por movimentos tradicionais de luta, estudantis, sindicais, 
ambientalistas, de luta pela terra e por moradia. Com uma 
nova roupagem e a politização de suas ações, eles têm 
estado na linha de frente da resistência. 

Trazemos, também, o exemplo de novos movimen-
tos que despontaram na reação ao desmonte. É o caso da 
ocupação das sedes da Funarte em todo o Brasil e impediu a 
extinção do Ministério da Cultura, pretendida pelo governo 
gol pista. Desde a ditadura militar, não víamos tamanha 
mobilização do setor cultural! Ou, ainda, de organizações 
ligadas à comunicação, como o Mídia Ninja, Jornalistas 
Livres e o Fórum Nacional pela Democratização da Comu-
nicação. 

Sobretudo, destacamos como símbolo maior da 
resistência brasileira na atualidade a organização da 
juventude, com movimentos como o Levante Popular da 
Juventude e a ocupação de escolas em todo o país contra a 
reforma do Ensino Médio e a Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) que limita por 20 anos os gastos públicos na 
educação, assim como em outras áreas essenciais. 

Ocupar é a palavra de ordem e este livro tem como 
proposta contribuir para a reflexão sobre a organização da 
luta. São tempos difíceis, ninguém questiona. Mas se 



resistirmos, talvez a noite sombria não seja tão longa assim. 
Ainda há esperanças, sobretudo na utopia que nos move, e 
as sementes plantadas nos 14 anos dos governos de es-
querda, de Lula e Dilma, ainda poderão gerar muitos frutos. 
Elas são como um farol a iluminar a construção de nossa 
trincheira de resistência. 

Durval Ângelo 
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192 O golpe e seus retrocessos 

junho 

197 Murilo Rubião e o golpe 
199 Governo retoma regularização fundiária rural 
201 STF suspende processo contra governador 
202 Golpe em Minas, não! 
206 Plano Estadual de Cultura 
20EJ Sobre monstros e uma nova mentalidade 
21 O Respeito à diversidade 
213 Corrupção, crise política e falência de modelos: o 

caso brasileiro 
217 Sobre a hipocrisia da oposição 



220 Que a dor não nos seja indiferente 
222 Solidariedade ao povo brasileiro 
223 A morte da justiça, da democracia e dos avanços 

sociais 

julho 

229 Navegar é preciso 
232 Novo conceito de governança recebe 

aval da Assembleia 
234 Sobre prejulgamentos e hipocrisia 
237 E a delação de Marcos Valéria? 
239 O oculto será revelado 
242 No velho, a semente do novo 

\ 244 Sobre barragens e o lobby da mineração 
J 
r 249 Às ruas pela democracia 

Agosto 

255 Escola Sem Partido: a lei da mordaça 
259 A Olimpíada é nossa e gol pista nenhum tasca 
263 Resistência e mobilização 
265 Cemig pode perder concessões de usinas 
268 Minas deu exemplo de gestão nas Olimpíadas 
270 "O tempo dirá tudo à posteridade" 
273 Democracia, verdade c justiça 
273 EMC inaugura novo paradigma de 

comunicação pública em Minas 
278 Cohab completa 51 anos 



Setembro 

285 O golpe e o retorno do velho simbólico 
287 O que diremos aos nossos jovens? 
291 No luto, a luta que nos impulsiona a seguirem frente 
294 Retórica e realidade na educação 
296 Sobre política, cidadania e eleições 
300 NãoàPEC241 
301 Delenda est Lula 
304 O fim da era dos direitos 
309 Voto consciente: um dever cristão 

Outubro 

315 As eleições pós-golpe 
321 Juventude na luta pela garantia de direitos 
322 Fim de um processo, início de um desafio 
325 A políticos: espertos ou idiotas? 
328 Esperança em tempos difíceis 
329 Um novo Conselho da Juventude 
330 Não hesitemos em resistir 
334 Quem viver, verá ... 
335 É a cultura, seu burro! 
337 Onde estão agora os milhões de Cunhas? 
341 Fé na rapaziada 

Novembro 

347 Vitória de Pirro 
351 Kafka c a Operação Acrônimo 



354 A razão cínica e a tragédia de Mariana 
358 Participação social marca revisão do 

PPAG para 2017 
359 Compromisso com os direitos humanos 

e a justiça no campo 
361 Um processo eivado de vícios e irregularidades 
363 O outro nome de Minas ainda é "liberdade" 
366 A foto diz tudo 
370 Direito de manifestação 
372 Democracia e legalidade 
376 Um Ministério Público pelos direitos humanos 
379 Removendo os resquícios da ditadura 

~ 
379 Maria Clara 

f 
Dezembro 

385 Mística e resistência na construção da "Utopia 
Brasil" 

387 Natal da resistência 
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Dia 11 

TRAVESSIAS EM TEMPOS SOMBRIOS 

"Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivasficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
Valeu a pena?Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao ma r o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu': 
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O poema "Mar português", de Fenando Pessoa, abre 
meu mais recente livro, "Tempos sombrios: escritos 
políticos 2015", lançado em dezembro. Trata-se de uma 
compilação de artigos que publiquei no decorrer do ano 
passado neste espaço e em outros veículos da imprensa, 
bem como de alguns comentários em redes sociais e pro-
nunciamentos na tribuna da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. 

Com a publicação, presto contas de meu trabalho e 
atuação no último ano, os quais ganharam novo signifi-
cado, mediante a missão de responder pela Liderança do 
Governo Fernando Pimentel no Parlamento estadual. Mas 
mais do que isso, a obra consiste em um alerta para os 
"tempos sombrios" que enfrentamos na atualidade. 

A expressão foi emprestada do livro Homens em 
tempos sombrios, no qual a célebre filósofa Hannah Arendt 
lança luzes sobre questões difíceis de sua época, como o 
totalitarismo - com o nazismo e o stalinismo -, a crise de 
valores morais e a banalização do mal. Em nossos "tempos 
sombrios", enfrentamos desafios similares, que se apre-
sentam com novas roupagens, mas, como no passado, têm 
a marca do ódio e da intolerância, traduzidos em guerras, 
terrorismo, xenofobia, violência e violação dos direitos 
humanos mais fundamentais. 

São tempos de perseguição, como define o gover-
nador de Minas, Fernando Pimentel, que assina o prefácio 
do livro. "Tempos que não respeitam famílias, crianças, 
pais, mães, crenças, dignidade, diversidade e opções polí-
ticas, sexuais e religiosas. Tempos medievais. Tempos em 
que pessoas são julgadas e condenadas à luz de versões, e 
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não de fatos, como se estivessem numa narrativa surreal 
de Kafka", constata. 

O poeta Fernando Pessoa, ao exaltar as conquistas 
lusitanas à custa de muito choro e dor, alertava que muitos 
são os perigos e abismos. Lembrava-nos, no entanto, que 
tudo vale a pena se há grandeza d'alma e olhar de espe-
rança, pois na travessia de nossos Bojadores temos o 
espelho do céu como guia. 

Outro português, o orador sacro Padre Antônio 
Vieira, no Sermão de Santo Antônio, em Roma, lembrou 
que o caminho dos navegadores portugueses ainda estava 
por ser feito: "Mareavam sem carta, porque eles haviam de 
fazer a carta de marear", disse. Esse é o grande desafio dos 
atuais tempos sombrios: traçar novas rotas, aprender com 
o passado, reinventar o já estabelecido, fazer novas cartas 
de marear. 

Em suas travessias, como destaca o tribuno, assim 
como o poeta, os navegadores guiaram-se pelo espelho do 
céu, pelas estrelas, astros de tantos significados para a hu-
manidade. Pontos de luz, esperança, destino, norte, signo e 
símbolo. Mas nas noites escuras da história humana, so-
mente conseguem se guiar pelas estrelas aqueles que le-
vantam a cabeça; que erguem o olhar e miram o céu. 

As reflexões que trago no livro, muitas vezes, sobre 
temas espinhosos e até impopulares, foram, antes de tudo, 
uma tentativa de vislumbrar novos caminhos. Recebi a-
poios e sofri críticas, mas se tiver apontado uma só estrela-
guia, terá, sem dúvida, valido a pena. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 18 

UM GOVERNO QUE PRIORIZA A EDUCAÇÃO 

O governador Fernando Pimentel anunciou em de-
zembro passado novos investimentos na educação e auto-
rizou a Secretaria de Estado de Educação a publicar Proce-
dimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a obten-
ção de projetos visando Parceria Público-Privada (PPP) 
para a construção de 55 escolas em Minas Gerais. Na oca-
sião, Pimentel também liberou R$ 300 milhões para a im-
plementação do Programa Escola Sustentável, voltado à 
adequação da infraestrutura das escolas estaduais em con-
formidade com o conceito de sustentabilidade ambiental. 

As iniciativas fazem parte de uma série de ações do 
atual governo para melhorar a infraestrutura na área de 
educação, a qualidade do ensino e as condições de trabalho 
dos servidores. Logo ao assumir, a atual gestão encontrou 
uma grave situação no setor. Apenas 26% das unidades da 
rede estadual estavam em boas condições. O restante ca-
recia de algum tipo de instalação, como bibliotecas, refei-
tórios, laboratórios de informática, banheiros em bom es-
tado e pátios, além de existir um deficit de escolas. 

Para reverter esse cenário, o Estado está agindo em 
várias frentes, conciliando ações do Departamento de 
Obras Públicas (Deop) e o modelo de Parcerias Público-
Privadas. A Secretaria também já havia retomado o repas-
se dos recursos para obras de reformas de escolas, pratica-
mente abandonadas nos últimos anos. Mas as ações para 
organizar a educação em Minas vão muito além das melho-
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rias estruturais. Elas também estão amparadas na valori-
zação dos profissionais e no projeto pedagógico. 

Há poucos meses, publiquei um artigo no qual re-
tratei os avanços do Governo Pimentel na área. Na época, 
destaquei que como professor há 38 anos, ainda não havia 
acompanhado uma gestão que tratasse a educação com 
tamanha sensibilidade, adotando um projeto a serviço da 
vida e da justiça. Passados alguns meses, posso reafirmar 
que as melhorias não param e, quanto mais o governo 
avança, mais podemos ver o compromisso da gestão com a 
educação. 

Como marco desse comprometimento, está o acor-
do histórico com os professores, que resultou na lei de au-
toria do governador que trata da remuneração e da car-
reira dos educadores e estabelece no Estado o piso salarial 
do magistério. A lei marcou um novo tempo para a educa-
ção em Minas e resgatou um setor do funcionalismo que 
nos governos passados, ficou à margem, além de estender 
aos aposentados e pensionistas a mesma política salarial 
dos servidores da ativa. 

É bem verdade que a crise econômica, a consequen-
te redução da arrecadação e as dificuldades de caixa herda-
das das gestões anteriores acarretaram em atrasos e ajus-
tes de escalas de pagamento. Mas o Governo Pimentel tem 
trabalhado incessantemente para equacionar os proble-
mas e com grande esforço, mantém a folha de pagamento 
em dia, sem deixar de cumprir os reajustes acordados. 

Outro ponto do acordo histórico assinado com os 
trabalhadores também já cumprido foi a realização de elei-
ções para diretores e vice-diretores das escolas estaduais. 
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Importante ressaltar que toda a elaboração do processo, 
que vem ao encontro da busca por uma escola mais demo~ 
crática e aberta à comunidade, privilegiou a escuta da po~ 
pulação. Também como parte do acordo, foi concretizada a 
nomeação, em 2015, de mais de 15 mil servidores da Edu-
cação aprovados em concurso público. Até o final da ges-
tão, serão nomeados 60 mil, sendo 15 mil por ano. 

Outra importante ação foi o lançamento do Progra~ 
ma Estadual de Transporte Escolar para alunos da Zona 
Rural. Ele amplia em 30% os recursos destinados pelo Es~ 
tado às prefeituras. Os repasses também passaram a ser 
feitos mediante assinatura de termo de adesão, sem a 
necessidade de convênios, mais burocráticos e demora-
dos. Em outra ponta, o governador enviou à Assembleia 
projeto de lei com o novo Plano Estadual de Educação, que 
define diretrizes, objetivos, metas e estratégias para os 
próximos dez anos. 

Para 2016, a Secretaria está ampliando as turmas 
de Ensino Médio no turno da noite, que segundo levanta-
mento, tem a preferência dos estudantes que desejam vol-
tar para as salas de aula. Em 2015, 21.962 estudantes cur-
saram o 1 ºano do Ensino Médio na Rede Estadual de Ensi-
no nesse turno. Já em 2016, a previsão inicial do Plano de 
Atendimento Escolar é que 33.646 alunos concluintes do 
Ensino Fundamental ingressem no Ensino Médio noturno. 

O número de alunos também foi ampliado na Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2015, eram 39.235 
estudantes nos anos finais do Ensino Fundamental e 
98.120 alunos no Ensino Médio. A estimativa para 2016 é 
de 44.870 nos anos finais do Ensino Fundamental e 

38 



Janeiro 2016 

117.800 no Ensino Médio. 
Importante destacar, ainda, as ações para minimi-

zar o impacto causado pela Lei 100- criada pelo então go-
vernador Aécio Neves e considerada irregular pelo Supre-
mo Tribunal Federal. Fernando Pimentel intercedeu pes-
soalmente para que os servidores atingidos pudessem 
permanecer em atividade até dezembro de 2015, permi-
tindo nesse período a nomeação em concursos ou a apo-
sentadoria daqueles que cumpriam os requisitos. O Gover-
no também empreendeu todos os esforços junto ao Minis-
tério da Previdência e o INSS para garantir a aposentadoria 
pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas 
Gerais a quem tivesse condições de obtê-la até 31 de de-
zembro. 

Os servidores da Lei 100 poderão, ainda, participar 
do processo de designação que ocorrerá a partir deste 
mês. Nesse caso, terá prioridade o profissional já aprovado 
em concurso e ainda não nomeado e, em seguida, aquele 
que tiver mais tempo de serviço público prestado no âm-
bito do sistema estadual de educação. Por mais delicada 
que seja a situação, essa é a única solução real para dimi-
nuir os impactos da "trapalhada" provocada pela incon-
sequência de gestões passadas. Ao contrário do que fize-
ram os governos anteriores, Pimentel não enganou os ser-
vidores. Agiu com transparência e responsabilidade. 

Com ações fundamentais como essas, baseadas na 
valorização profissional, infraestrutura, diálogo com a so-
ciedade e projeto pedagógico, o Governo Fernando Pimen-
tel está construindo em Minas um novo tempo para a edu-
cação, fundamental para qualquer povo, enquanto "mola 
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propulsora" do desenvolvimento sustentável e da justiça 
social. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 25 

MAIS RESPEITO E COMPROMISSO COM A SAÚDE 
EM MINAS 

Após 12 anos de descaso das gestões tu canas com a 
saúde do povo mineiro, o governador Fernando Pimentel 
elegeu o resgate e o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) como prioridade estratégica do seu governo. 
Resultado disso, em 2015 foram retomadas as obras de 
construção dos hospitais regionais, como os de Governa-
dor Valadares, Ipatinga e Teófilo Otoni, cujo funcionamen-
to desafogará as unidades da Grande Belo Horizonte e faci-
litará a vida de milhares de mineiros obrigados a enfrentar 
horas de viagem em busca de atendimento. 

Além das obras paralisadas, falta de remédios, má 
gestão, defasagem dos salários de servidores e de um rom-
bo de R$ 1,5 bilhão apenas na área de saúde, o Governo Pi-
mentel encontrou também graves problemas no processo 
de regulação do acesso a leitos hospitalares, como em juiz 
de Fora e Barbacena. Enquanto em todo o Estado o proces-
so é coordenado pela Central Estadual de Vagas Hospita-
lares junto às superintendências regionais de saúde, em 
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Juiz de Fora e Barbacena, o processo ocorria, estranha-
mente, junto ao CISDESTE- o consórcio de municípios que 
gere o SAMU regional e é responsável pelo socorro e aten-
dimento pré-hospitalar. 

Resultado dessa anomalia, a superposição de fun-
ções das centrais em operação - uma municipal, outra no 
CISDETE/SAMU- acarretava graves ineficiências técnicas, 
entre as quais, a morosidade na definição da melhor e da 
mais rápida resposta de atendimento aos pacientes. Não 
bastasse isso, há fortes indícios também de que tal ano-
malia, na verdade, escondia um esquema espúrio e antide-
mocrático de reservas de vagas nos hospitais do SUS para 
usuários indicados e apadrinhados por políticos. 

Diante desse descalabro, a Secretaria de Estado da 
Saúde desenvolveu, em conjunto com os municípios, uma 
nova política de regulação que tem como objetivo qualifi-
car a gestão do sistema e ampliar o acesso dos usuários aos 
serviços de saúde. Para tanto, as centrais de regulação 
estão sendo unificadas em um único complexo. No caso de 
Juiz de Fora, o prédio da Secretaria Regional de Saúde vol-
tou a abrigar a Central Estadual de Vagas Hospitalares, 
após as obras realizadas para a melhoria da infraestrutura, 
a renovação de equipamentos e o aperfeiçoamento do sis-
tema informatizado, o SUS Fácil. E o próximo passo será a 
transferência também da central municipal. 

Como afirmou o secretário de Estado da Saúde, 
Fausto Pereira dos Santos, "esperamos ter deixado claro 
que a decisão de funcionamento em cogestão e em espaço 
físico adequado das centrais de internação não resulta de 
atos unilaterais ou despropositados, nem carentes de 
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transparência ou substrato técnico, já que foi resultado de 
pactuações nas instâncias adequadas". Tanto é verdade 
que 100% dos médicos que atuam nas internações apoia-
ram a medida em abaixo-assinado: "esclarecemos que o 
ato de gerir pessoalmente a reserva de vagas para aten-
dimentos médicos nos leitos hospitalares é de responsabi-
lidade e de competência precípua dos médicos regulado-
res, obedecendo a critérios de risco genuinamente médi-
cos, independentes de ingerências políticas". E os prefei-
tos que representam mais de dois terços dos usuários, 
como Juiz de Fora, Cataguases, Rio Novo, Ubá e Visconde 
de Rio Branco, também concordaram com a decisão da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Portanto, com a nova política de regulação, o Go-
verno Pimentel está dando mais um passo fundamental 
para garantir o acesso universal, integral, equitativo e im-
pessoal à saúde para todos os mineiros, após 12 anos de 
desmonte praticado pelas gestões tu canas. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 26 

INCENTIVO À CULTURA 

Participei esta manhã, no Palácio das Artes, da en-
trega do Prêmio Artes Cênicas de Minas Gerais. Foram dis-
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tribuídos R$ 2 milhões para incentivo a produções artís-
ticas, além de melhorias da infraestrutura dos espaços pa-
ra apresentações culturais. 

Durante o evento, o governador de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel, destacou o aumento do valor do prê-
mio entregue neste ano, em relação ao ano anterior. Em 
2015, foram distribuídos R$ 1,7 milhão a 54 grupos de 
artes cênicas, contemplando um total de 30 cidades. "É 
uma alegria termos conseguido aumentar o valor nessa 
edição do prêmio. Este ano, foram R$ 2 milhões para 66 
grupos, abrangendo 38 municípios. Isso é importante por-
que reforça nosso compromisso com a regionalização não 
só da cultura, mas das políticas culturais em geral", afir-
mou Pimentel. 

Publicado na Página Durva/Ângelo no Facebook 

Dia 28 

UM ANO DE '1\.PAGÃO" DO PESSIMISMO 

Em 19 de janeiro de 2015, algumas localidades do 
Sudeste do país enfrentaram uma queda no fornecimento 
de energia elétrica, com duração exata de 50 minutos. A 
curta interrupção, em função de uma falha de transmissão 
da energia produzida no Norte e no Nordeste, foi contro-
lada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e 
evitou que o sistema fosse ainda mais comprometido. 
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Segundo registros da imprensa, no Rio de Janeiro, 40 mil 
pessoas ficaram sem energia. Em São Paulo, uma linha do 
metrô parou, e, conforme afirmou a Eletropaulo à época-
sem, contudo, demonstrar -, no estado governado por 
Alckmin, dois milhões de pessoas teriam ficado sem ener-
gia. Bem diferente de Minas Gerais, onde foram constata-
das algumas ocorrências de menor amplitude. 

O governo federal agiu, e o sistema foi restabele-
cido. Porém, a interrupção circunstancial serviu de senha 
para as "usinas" do pessimismo. Partidos políticos, co-
mentaristas e especialistas "deitaram falação" e previram 
um ano de apagões, aos moldes do caos que ocorrera no 
governo FHC. Erraram feio. Desde que Dilma Roussefffora 
ministra das Minas e Energia, em 2003, vinham sendo a-
dotadas medidas para proteger o sistema, antes enfraque-
cido pelas privatizações tu canas. 

Ocorrências isoladas foram registradas em 2015, 
mas sempre sob controle e com ações imediatas que mini-
mizaram seus impactos. A estas, aliam-se programas de 
médio e longo prazo. Em agosto passado, a presidente 
Dilma lançou o Programa de Investimento em Energia Elé-
trica para aplicação de R$ 186 bilhões na geração e na 
transmissão de energia elétrica, bem como em energias 
alternativas, a exemplo da biomassa e das energias cólica c 
solar fotovoltaica. Ressalte-se, ainda, que, em 2015, a usi-
na de Itaipu voltou a ser a maior do mundo em produção 
anual de energia elétrica, ultrapassando a usina Três Gar-
gantas, na China. 

Em Minas, no governo de Fernando Pimentel, não 
tem sido diferente. Em julho passado, a Light- empresa do 
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grupo Cemig - assumiu o controle acionário da Renova 
Energia, do segmento de pequenas centrais hidrelétricas e 
usinas eólicas. Já em agosto, a Cemig anunciou projetos 
para investir R$ 4 bilhões na construção de uma usina 
solar fotovoltaica no Estado. 

Obviamente, prevaleceu o silêncio sobre a ausên-
cia de apagões em 2015. Nos famosos balanços de fim de 
ano, nenhum veículo da imprensa de oposição reconheceu 
que as previsões pessimistas de apagões haviam sido exa-
geradas e, sobretudo, irresponsáveis, ao provocarem um 
pânico que só trouxe prejuízo ao país. 

Diante da crise, que é mundial, e dos ajustes a se-
rem feitos, tanto pela União quanto por estados e municí-
pios, há que se manter o equilíbrio entre um otimismo in-
gênuo e o pessimismo sabotador e intencional. Neste ja-
neiro de 2016, ser realista é comemorar a derrota daque-
les que, na sanha de desestabilizar o Governo Dilma, fazem 
oposição ao país. Quanto aos "fracassomaníacos" de plan-
tão ... bom, que fiquem com seu complexo de vira-latas, 
como diria Nelson Rodrigues. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia4 

O FIM DO CONTO DA CAROCHINHA 

O governador Fernando Pimentel deve enviar, 
ainda neste mês, à Assembleia Legislativa, um projeto de 
lei para a reorganização administrativa de Minas Gerais. A 
proposição tem sido aguardada com expectativa pela im-
prensa e muitas são as especulações sobre o seu teor, so-
bretudo no que tange ao corte de cargos e à economia que 
representará para o caixa do Estado. Obviamente, esses 
serão focos do projeto, diante da necessidade urgente de 
redução dos gastos, em tempos de crise econômica c defi-
cit de R$ 9 bilhões. Entretanto, pouco tem sido questio-
nado sobre outro aspecto de igual ou maior relevância: a 
eficiência administrativa. 

Vale lembrar que, nos 12 anos do governo do 
PSDB, um mantra foi repetido à exaustão em Minas: o do 
choque de gestão. Para torná-lo t~lctível, quantias astro-
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nômicas do dinheiro público foram despejadas em publi-
cidade, em rede nacional e horário nobre. O megalo-
maníaco investimento, para demonstrar eficiência - ou 
maquiar a deficiência-, tinha destino certo: pavimentar a 
candidatura de Aécio Neves à Presidência da República. 

Na oposição, por várias vezes, demonstramos que 
o tal choque de gestão não existia- sem repercussão, pois 
boa parte da mídia havia se deixado encantar pelo "canto 
da sereia" das verbas publicitárias. Somente com a mu-
dança do governo, o engodo pôde ser revelado. Nossa es-
trutura administrativa ainda era arcaica e carcomida, aos 
moldes do velho coronelismo dos rincões, mas apresen-
tava-se com uma roupagem de modernidade. O governo 
tucano seguia à risca a máxima do ministro da Propaganda 
nazista, Joseph Goebbels, segundo a qual "uma mentira 
repetida mil vezes torna-se verdade". 

Agora a farsa foi desmascarada. Sob a fantasia, o 
que havia eram delegacias caindo aos pedaços, 600 es-
colas com risco de desabamento, servidores com salários 
de fome e um quadro caótico na saúde, entre muitas ou-
tras situações surreais. E, assim como em todos os setores, 
o choque de gestão não existiu na máquina administrativa. 
Órgãos com a mesma finalidade, concorrentes entre si, e 
cargos análogos com desníveis salariais absurdos são so-
mente alguns exemplos da estrutura caótica que encon-
tramos, o que, é claro, compromete o gerenciamento do 
Estado. Por isso, mais do que corte de gastos, a meta prin-
cipal da reorganização administrativa é a excelência c a 
oferta de melhores serviços à população. 

As mudanças não serão aleatórias c autoritárias, 
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como nos governos passados, quando foram enviadas à 
Assembleia cerca de 260 leis delegadas para alterar a 
estrutura da administração, numa espécie de colcha de 
retalhos, sem qualquer abertura ao debate. O Governo Pi-
mentel vai fazer a reorganização por meio de projeto de 
lei, discutindo-a com a sociedade, com servidores públi-
cos, partidos aliados e deputados de sua base e da oposi-
ção. Dessa forma, o sistema administrativo do Estado será 
condizente com a Minas concreta, onde vivem 20,8 mi-
lhões de cidadãos. Que possamos, assim, sepultar de vez a 
"Minas de faz de conta" e colocar "fim" nas histórias da 
carochinha contadas na propaganda tucana. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 8 

MENOS TURBIDEZ NA LAMA DA TRAGÉDIA 

Completados três meses da tragédia que se aba-
teu sobre o Rio Doce, varrendo do mapa um distrito de Ma-
riana e atingindo, diretamente, mais 34 cidades em Minas 
Gerais, muito ainda precisa ser feito acerca dos danos cau-
sados pelo desastre ambiental sem precedentes. Com um 
saldo de 17 mortos, dois desaparecidos e mais de 1.200 
desabrigados, os dias que se seguiram ao rompimento da 
barragem do Fundão foram dramáticos e exigiram a união 
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de todos os esforços em ações emergenciais de socorro às 
vítimas e retomada do fornecimento de água, entre outras. 

Passado o choque inicial, as vítimas diretas, am-
bientalistas, especialistas, gestores e agentes públicos 
reagiram rapidamente, cobrando ações imediatas da 
Samarco. Cabia à empresa desde a indenização por danos 
materiais às vítimas que perderam suas casas, negócios, 
plantações e criações - enfim, todo o seu ganha-pão -, até 
medidas concretas para minimizar os impactos ambien-
tais. 

O Ministério Público (MP), seja na esfera federal, 
seja na estadual, exerceu o seu papel na defesa dos inte-
resses sociais. Por sua vez, as administrações municipais, 
os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e o Gover-
no Federal adotaram ações cada vez mais articuladas para 
evitar que se diluíssem as responsabilidades da Samarco. 
Enquanto isso, a sociedade, por meio de seus movimentos 
populares e organizações, se mobilizou para fiscalizar~ 
cobrar e impedir que o assunto fosse, aos poucos, sendo 
deixado de lado. 

É natural que as vítimas temam o esquecimento e 
cobrem maior celeridade nas punições e indenizações. O 
desespero gerou, inclusive, críticas injustas aos poderes 
públicos. No entanto, é preciso ter claro que, por mais difí-
cil que seja a situação dos atingidos, posturas equivocadas 
podem dar à empresa responsável pretextos para protelar 
ou mesmo se desincumbir de suas obrigações. 

As instituições públicas, cientes de seu papel, têm 
agido, desde o primeiro momento da tragédia. Além do 
MP, Judiciário, governos estaduais e municipais, destaque 
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deve ser dado ao trabalho da Comissão Extraordinária das 
Barragens, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
Criado para apurar as causas e responsabilidades e acom-
panhar a situação das comunidades atingidas, o colegiado 
também fará, na sequência desse trabalho, um "pente 
fino" nas demais barragens do Estado. 

A Comissão das Barragens, como ficou conhecida, 
tem tido uma atuação permanente, mantendo suas ativi-
dades mesmo no período do recesso legislativo. Integrada 
por deputados de diferentes partidos, já realizou audiên-
cias públicas, visitas às áreas atingidas e estudos sobre 
diferentes aspectos que compõem o cenário de horror 
criado pelo desastre ambiental. Sobretudo, tem sido um 
dos principais espaços de reivindicações e negociações de 
que dispõem as vítimas, as entidades de luta e demais 
setores envolvidos na busca da superação dos danos. 

Na Comissão, o Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) tem clara liderança na defesa das víti-
mas. Também a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
cumpre decisivo papel de denúncia e críticas em defesa 
dos atingidos. Por sinal, veio desses movimentos a cons-
trangedora mas necessária lembrança de que a Samarco-
além de pertencer à Vale e à BHP- ainda carrega, na com-
posição societária da Vale, o Bradesco e o Previ (fundo de 
previdência dos trabalhadores do Banco do Brasil). 

Foi também na Comissão de Barragens que se exi-
giu um rol de esclarecimentos acerca da proposta da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) c da Advocacia-Geral do 
Estado (1\GE) para a celebração de uma espécie de Termo 
de Ajuste de Conduta (Ti\C) pela Samarco. O objetivo é a 
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criação de uma fundação que comece, imediatamente, a 
investir na recuperação da Bacia do Rio Doce e a indenizar 
as vítimas. 

Vista inicialmente com desconfiança, a proposta 
foi bem esclarecida na Comissão. Justamente para evitar 
as armadilhas de longas batalhas judiciais, a União e os go-
vernos estaduais envolvidos buscam a imediata responsa-
bilização da empresa, com medidas concretas em face dos 
danos sociais e ambientais por ela causados. Já dos depu-
tados, partiu a cobrança de que, caso se confirme o acordo, 
as entidades representativas das vítimas participem do 
processo de fiscalização das ações planejadas. 

Todo esse trabalho ganha um significativo aporte, 
com o relatório da "força-tarefa" criada pelo Governo Pi-
mentel para traçar um quadro realista dos danos e propor 
medidas corretivas. O estudo contou com ampla partici-
pação de gestores públicos e entidades ambientalistas e 
foi apresentado na última semana. O prejuízo estimado 
nos 35 municípios mineiros da Bacia do Rio Doce é de R$ 
1,2 bilhão, fora os recursos compensatórios e indeniza-
ções. Segundo o relatório, mais de 321 mil pessoas foram 
atingidas. 

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, é 
verdade. Mas já temos um ponto de partida, sem prejuízo 
de outras reivindicações, das multas e ações judiciais ajui-
zadas para cobrar da empresa responsável que pague sua 
conta com as vítimas, a sociedade e o meio ambiente. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 11 

MARCUS MATRAGA? PRESENTE! 

O movimento brasileiro de direitos humanos per-
deu, na última semana, um de seus mais valorosos solda-
dos: o psicólogo e professor aposentado da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) Marcus Vinícius de Oliveira Silva, 
de 57 anos, assassinado na noite de quinta-feira, 4, em Ja-
guaripe, no Recôncavo Baiano. Mineiro, Marcus Matraga, 
como era conhecido em sua militância, foi um dos pio-
neiros na luta antimanicomial e na criação dos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) para atendimento a pessoas 
com transtorno mental. Defensor das causas sociais e de-
mocráticas, representou o Conselho Federal de Psicologia 
na Comissão Nacional de Direitos Humanos. 

Nos últimos anos, atuava na mediação de con-
flitos de terra entre fazendeiros, camponeses e indígenas 
no interior da Bahia, havendo fortes indícios de que essa 
seja a causa de sua execução brutal. Segundo a polícia, dois 
homens foram à casa dele para avisar que uma amiga 
passava mal. Um deles se identificou como neto da mulher. 
Ao acompanhá-los para prestar socorro, o psicólogo foi 
rendido e levado de carro a uma estrada de terra, onde foi 
alvejado com um tiro na cabeça. 

Conheci Marcus e posso atestar sua atuação com-
prometida com os trabalhadores, as minorias e os mais 
fracos. Estivemos juntos em 1979, em Contagem (MG), na 
luta sindical dos professores que deu origem ao SindUTE e 
na greve histórica de 40 dias. Também no sindicalismo 
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convivi com sua mãe, dona Ísis, de quem, com certeza, 
Marcus herdou a generosidade que acabou levando-o à 
morte. Fomos companheiros, ainda, no movimento para a 
criação do Partido dos Trabalhadores, durante o ano de 
1980. 

Não deixa de ser uma surreal ironia do destino que 
esse amigo e companheiro, que dedicou sua existência à 
luta em defesa da vida e da dignidade humana, tenha sido 
assassinado em uma emboscada torpe e cruel. Seu apelido 
soa, agora, como uma profecia. O outro Ma traga- o do con-
to de Guimarães Rosa "A Hora e a Vez de Augusto Ma traga" 
-era um fazendeiro violento que se transformara em ho-
mem abnegado e encontrara a morte, após matar um po-
deroso jagunço para salvar uma família humilde e inocen-
te. Também o nosso Matraga perdeu a vida por defender 
os humildes e injustiçados. Está entre os muitos militantes 
dos direitos humanos assassinados em nosso país. Para se 
ter uma ideia, segundo relatório da ONG britânica Global 
Witness, em 2014 o Brasil liderou uma lista de 17 países 
com o maior número de ativistas defensores do meio am-
biente e do direito à terra assassinados. Naquele ano, fo-
ram registradas 29 mortes, a maioria relacionada a con-
flitos pela posse de terra; 20°/cl a mais que em 2013. São 
dados que nos levam a exigir dos poderes públicos, além 
da punição dos culpados, a solução concreta do problema, 
com políticas eficientes de reforma agrária e demarcação 
de terras indígenas. 

Que a morte de Marcus não apenas o torne um sím-
bolo dessa luta desigual, mas marque o início de tempos 
de justiça no campo c nas aldeias em nosso país. 1\ sua l~l-
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mília, especialmente a suas filhas, Júlia e Natália, a nossa 
solidariedade. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 15 

DE OLHO NO MERCADO EUROPEU, MINAS 
AMPLIA PARCERIA COM PORTUGAL 

Em maio de 2015, estive em Portugal, especifica-
mente na cidade de Ourém, na freguesia de Fátima, repre-
sentando o governador Fernando Pimentel em um evento 
empresarial de internacionalização do turismo. Na oca-
sião, discutimos também o estabelecimento de uma par-
ceria pública entre Minas e Portugal, com o propósito de 
fomentar o intercâmbio, oportunidades comerciais, tro-
cas de experiências, bem como investimentos de empre-
sários portugueses em nosso Estado e vice-versa. Explici-
tei, então, às autoridades e investidores portugueses pre-
sentes o projeto do Governo Pimentel de ampliar os hori-
zontes da economia mineira, no qual Portugal teria papel 
fundamental, especialmente, em função de fortes laços 
históricos e culturais que aproximam Minas daquele país. 

Felizmente, aquele contato inicial teve uma série 
de desdobramentos concretos. Em agosto passado, acom-
panhei uma delegação portuguesa em visita às nossas ter-
ras, com importantes resultados. Um deles foi a assinatura 
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de um "termo de irmanação" entre a histórica Ouro Preto e 
Ourém, para a construção bilateral e permanente de inter-
câmbio e cooperação econômica, social e cultural entre as 
duas cidades. 

Contando com representantes da Câmara Muni-
cipal de Ourém, da Assembleia Nacional Portuguesa e de 
empresários, a missão portuguesa também foi recebida 
pelo governador Fernando Pimentel e participou de reu-
niões na Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg). Foi firmado um protocolo de intenções pa-
ra a cooperação técnica entre Minas e Ourém, com vistas à 
"integração cultural, acadêmica, turística, econômica e 
desportiva, por meio de agendas comuns para a elabo-
ração de políticas públicas e troca de experiências entre os 
dois povos". 

Sobretudo, a partir desses contatos, foram aber-
tas vastas possibilidades de investimentos mútuos. Fato é 
que, atualmente, está sendo organizada uma missão ofi-
cial mineira a Portugal, com representação governamen-
tal e empresarial, que tem como um dos objetivos incre-
mentar as trocas comerciais entre Minas e aquele país, 
hoje irrisórias. Para se ter uma ideia, em 2014, o montante 
das exportações de nosso estado para lá totalizou apenas 
U$ 57,8 milhões e das importações, U$ 24,3 milhões. 

O projeto de intercâmbio luso-mineiro avança em 
diferentes frentes. Na última quinta-feira (11/2), o go-
vernador Fernando Pimentel, em missão institucional na-
quele país, assinou dois termos de cooperação científica e 
tecnológica com o Ministério de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior, o Ministério de Meio Ambiente, o Centro 
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de Excelência e Inovação na Indústria e Automóvel 
(CEEIIA) e a Universidade do Minha de Portugal 
(UMinho ), representando o conjunto das universidades 
portuguesas. Os documentos estabelecem cooperação na 
área de mobilidade sustentável, com ênfase em redes de 
energia de baixa emissão de carbono, e na transferência de 
conhecimento, intercâmbio e cooperação acadêmica para 
inovação na indústria automobilística. Um dos objetivos é 
viabilizar uma cadeia produtiva de veículos inteligentes 
na indústria automotiva em Minas Gerais. 

"Portugal é nossa casa na Europa", afirmou o go-
vernador Fernando Pimentel durante a solenidade. Sem 
dúvida. A intenção é que esta seja a porta de entrada dos 
produtos mineiros na Comunidade Europeia, um mercado 
de 500 milhões de consumidores. Além disso, como sa-
lientei em outras ocasiões, os dois povos estão intimamen-
te ligados por laços de afeição e tradição. Com diferentes 
gestos, o Governo de Minas deixa clara sua disposição para 
que também em âmbitos comerciais e tecnológicos possa-
mos estreitar esses laços e erguer naquele país-irmão 
nossa "casa portuguesa, com certeza". 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 16 

OS DESCAMINHOS DOS GOVERNOS TUCANOS 

Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, públi-
co das galerias, telespectadores da TV Assembleia, que 
bom que esta Casa se tornou, neste último ano, um templo 
do debate democrático e do contraditório. Acho que isso 
fortalece a democracia e engrandece, com toda a certeza, o 
Poder Legislativo. Que bom! Continuem assim com o de-
bate no campo das ideias, com fundamento, consequência 
e argumento. O dia em que não mais tivermos isso será, 
certamente, a morte desta ainda criança concebida nos 
séculos V e VI na Atenas antiga, antes de Cristo. 

Para ilustrar esse debate, devo lembrar que, se 
começarmos a discutir Minas Gerais a partir de hoje, no 
que tange à situação do serviço público e às dificuldades, 
talvez não encontremos resposta. Muitas vezes, é reman-
do rio acima, contra as correntezas, que se chega à clareza, 
à transparência maior da água. É por isso que trago aqui 
dois livros que escrevi no ano passado. O primeiro, em 
maio, in titula-se Herança maldita: o desgoverno tucano em 
Minas; e o segundo, em dezembro, se chama Tempos 
sombrios- escritos políticos2015. 

Antes de mais nada, ressalto que esses dois livros 
são a prestação de contas do meu trabalho como parla-
mentar. Escrevo, porque penso que as palavras só ditas, 
muitas vezes, podem se perder ao vento. Registro, citando 
ao final, no caso do primeiro livro, uma referência 
bibliográfica bem extensa- oito páginas. Então, tudo que é 
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citado aqui vocês vão encontrar em artigos, em livros, em 
documentos oficiais do Governo do Estado, produzidos 
tanto pela Assembleia Legislativa quanto pelo Executivo 
Estadual. 

Acho que aqui mostramos claramente que tudo o 
que vivenciamos hoje tem origem nos dois mitos que fo-
ram derrubados em Minas Gerais. Dois mitos criados com 
uma estratégia muito inteligente de propaganda e de pu-
blicidade; criados e fortalecidos com a publicidade, inclu-
sive em horários nobres nacionais. Não havia, então, o ob-
jetivo de esclarecer o povo de Minas Gerais. Talvez a pro-
paganda feita nos 12 anos de governo, deputado Rogério 
Correia, o autorize a falar sobre o Rio Grande do Sul, o Pa-
raná e Goiás. Com toda certeza! Eles faziam propaganda 
nacional desses dois mitos aqui em Minas. 

Não é preciso ser eleito deputado do Paraná para 
falar da crise de lá. Não é preciso ser eleito deputado de 
Goiás para falar que hoje, pela segunda vez, a Secretaria de 
Educação de lá está ocupada por alunos e professores. Não 
é preciso ser deputado do Rio Grande do Sul para falar que 
ainda não se pagou o 13º salário naquele estado. Antes de 
tudo, somos cidadãos brasileiros. Estado nenhum é uma 
ilha, apesar de terem tentado mostrar aqui uma Minas da 
propaganda- onde ninguém morava, de fato-, como se fos-
se um cantão suíço. Uma Minas surreal. Estes dois mitos 
foram o choque de gestão e o deficitzero. 

Esse livro derruba com muita clareza, de forma 
firme, esses dois mitos. Nunca tivemos choque de gestão 
no Estado. Bastava ver a situação das delegacias, das 600 
escolas com risco de desabamento. Por isso, foi iniciado 
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agora esse grande programa de reforma de escolas. Havia 
oito escolas estaduais bloqueadas, impedidas de funcio-
nar, por determinação do Corpo de Bombeiros. Na saúde, 
nenhum dos hospitais regionais foi concluído. Por fim, a 
situação da segurança pública apresentava os índices que 
conhecemos de aumento da criminalidade. 

O outro mito era o deficit zero. Também mostra-
mos, quando votamos o orçamento, em abril do ano pas-
sado, que havia um deficit de R$7, 2 bilhões e que se mas-
caravam as contas. Então, senhores deputados e deputa-
das, não podemos, de jeito nenhum, entender o hoje só 
pelo hoje. Temos de olhar pelo retrovisor e ver que houve 
12 anos de irresponsabilidade, de má gestão, de desgover-
no neste estado. Diga-se de passagem, isso foi plantado há 
20 anos, no governo Eduardo Azeredo. Vimos a situação 
em que o governador Itamar Franco, do PMDB, encontrou 
Minas Gerais. Então, acho que a raiz desse problema vem 
dessa época. O monstro, a serpente, cresceu durante esse 
período. 

Mas acredito em Minas. Tenho esperança de que 
isso vai ser superado com o governador Fernando Pimen-
tel. Como secretário de Fazenda, há 27 anos, no Governo 
Patrus Ananias, sucedendo Eduardo Azeredo e "Turista da 
Veiga", ele acertou as contas de Belo Horizonte, colocando 
o município com capacidade de investimentos. Naquela 
época, havia secretários importantes que ajudaram muito 
a ressuscitar o governo municipal, como o deputado João 
Leite, que foi secretário de Esportes, criando os progra-
~as Dente de Leite, Campos de Luz e tantos outros. Foi um 
grande secretário. O "Campos de Luz" foi criado naquela 
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época, durante o governo do PT. 
Foi um grande secretário da Fazenda, Fernando 

Pimentel, que acertou a Prefeitura de Belo Horizonte, de-
pois de um desgoverno enorme, e com toda certeza fará 
isso em Minas Gerais. Nosso olhar é de esperança de que 
vamos ter tempos melhores, pois temos um grande 
governador. Esperamos que ele fique aqui para acertar o 
Estado e que não seja antes o presidente da República, do 
Partido dos Trabalhadores, na eleição de 2018. 
Esperamos que ele fique aqui. 

Concedo aparte ao deputado Rogério Correia. 

O deputado Rogério Correia (em aparte) -Deputado 
Durval Ângelo, sua fala foi muito bem colocada. Quero 
somente acrescentar algumas questões. Discutir com os 
deputados do PSDB do Azeredo e com os deputados que se 
converteram ao PSDB do Aécio é perda de tempo quando o 
assunto é servidor público, que nunca foi tão maltratado 
como no choque de gestão. Isso qualquer servidor sabe. Se 
ele aponta problemas- é claro que problemas existem em 
qualquer governo- no Governo Pimentel, o servidor pú-
blico sabe que a pior coisa do mundo que poderia aconte-
cer seria o retorno aos tempos do PSDB. Não quero perder 
tempo com isso. Governadores como os do passado, que 
não deixavam uma professora merendar, nem reconhe-
ciam seu piso salarial, realmente não é assunto para deba-
termos. 

Quando citei o Paraná, falava do serviço público. 
Tenho de falar de serviço público. Por que não gostam de 
lembrar do Paraná'? Porque foi l{t que derramaram sangue 
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dos professores na rua, por ordem do governador do 
PSDB. Os professores de lá foram agredidos pela Polícia 
Militar e sangraram nas ruas. Isso virou reportagem inter-
nacional de como não se deve tratar um servidor público e 
uma professora. Isso ocorreu no Paraná. Nunca na história 
do Brasil tínhamos visto isso acontecer. Isso aconteceu no 
governo do PSDB. O mesmo PSDB do Azeredo, que fez 
atrocidades com os policiais militares, às vezes esqueci-
das aqui. É o PSDB doAzeredo. 

Deputado Durval Ângelo, queria que Vossa Exce-
lência falasse de coisas boas. O pagamento do piso salarial 
está sendo discutido e será cumprido. O secretário tem 
reafirmado isso aos professores. Mais que isso, o projeto 
de lei que chegou hoje está consertando muitos dos pro-
blemas criados pelo senador Aécio Neves e a Lei nº 100, 
que ele prometeu, mas não pôde cumprir. Dirceu Ribeiro 
(deputado), você que é preocupado com isso, chegou hoje 
um excelente projeto que dá aos adoecidos a condição de 
serem atendidos no Ipsemg e retornarem ao serviço pú-
blico para novas perícias. O deputado Durval Ângelo sabe 
do projeto que vamos passar a discutir. Ele mostra a 
preocupação com o servidor público, não só "na garganta", 
mas uma preocupação real. Obrigado, deputado Durval 
Ângelo. 

O deputado Durval Ângelo - Gostaria de ter-
minar~ lendo a conclusão do livro Herança maldita, capí-
tulo "Olhar para frente". Nesse capítulo, uso a parábola 
muito rica de Walter Benjamim, "O anjo da história", em 
que ele diz: "Há um quadro de Klee intitulado i\ngelus 
Novus. Representa um anjo, que parece preparar para 
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afastar-se de qualquer coisa que olha fixamente. Tem os 
olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. 
O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto 
para o passado. A cadeia dos fatos que aparece diante dos 
nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim que in-
cessantemente acumula ruínas sobre ruínas e as lança aos 
pés. Esse vendaval arrasta-o 'imparavelmente' para o fu-
turo a que ele volta as costas, enquanto um monte de ruí-
nas a sua frente cresce até o céu. Aquilo que chamamos de 
progresso é esse vendaval", concluo. 

As primeiras interlocuções do Governo Pimentel 
resgatam um tripé que nos últimos anos, havia ficado 
esquecido no Estado: educação, saúde e segurança. Além 
de serem áreas fundamentais, envolvem 350 mil servi-
dores, que historicamente, sempre haviam ficado à mar-
gem da definição dessas políticas públicas, pois as deci-
sões eram de gabinete. Também haverá nessas áreas uma 
valorização salarial e de infraestrutura de trabalho. São os 
setores estratégicos para os mais pobres de Minas, que 
mais dependem da saúde, da educação e da segurança 
pública. Com certeza, a nova história de nosso Estado pas-
sa por esses servidores e se fortalece nessas bases. Daí a 
nossa esperança, que cresce a cada dia, como expressa 
Cecília Meireles, no Romanceiro da Inconfidência - cito 
Cecilia Meireles porque vejo no governador Pimentel o 
novo alferes que, com a nova inconfidência, trará liber-
dade para este Estado, que sempre viveu sobre grilhões de 
velhas políticas. 

"O passado não abre a sua porta e não pode en-
tender a nossa pena. Mas, nos campos sem fim que o sonho 
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corta, vejo uma forma no ar subir serena: vaga forma, do 
tempo desprendida. É a mão do Alferes que de longe 
acena." É isso o que esperamos: olhar o futuro, como esse 
anjo da história. E assim Minas Gerais será um grande 
Estado. O tempo, o tempo, esse senhor maior da história, 
mostrará o grande governo que será o de Fernando Pi-
mentel. Obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) 

Dia 18 

PROJETO DO GOVERNO VAI REDUZIR 
IMPACTOS DA LEI 100 

Em mais um esforço para minimizar os prejuízos 
causados pela Lei 100, o governador Fernando Pimentel 
enviou à Assembleia Legislativa, nesta semana, o Projeto 
de Lei PL 3.230/2016. Criada pelo Governo Aécio Neves, a 
Lei 100, que efetivou irregularmente 98 mil servidores 
não concursados -a maioria da educação -, foi declarada 
inconstitucional, como era previsto. A irresponsabilidade 
fez mais de 59 mil vítimas - servidores desligados do 
serviço público estadual em 31 de dezembro de 2015, em 
cumprimento à decisão unânime do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Agora, novamente, precisamos buscar 
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alternativas para corrigir, ainda que parcialmente, os er-
ros das gestões passadas. 

Recebido no plenário da Assembleia na última 
terça-feira, 16, o projeto de lei do Executivo permite que o 
servidor desligado, mas contratado por designação, mes-
mo estando vinculado ao INSS, continue contribuindo pa-
ra o Ipsemg. Assim, poderá manter as assistências médica, 
hospitalar e odontológica, inclusive para seus dependen-
tes. Da mesma forma, o ex-efetivado que não tenha desig-
nação poderá optar por manter o vínculo com o Ipsemg 
até o fim de 2018. A proposição ainda estabelece a read-
missão dos oito mil servidores da Lei 100 que estavam em 
licença médica quando do desligamento. Eles continuarão 
fazendo jus ao salário até a realização de nova perícia mé-
dica, sendo que cada caso será avaliado individualmente. 
Aqueles que estiverem em situação de aposentadoria não 
serão deixados à míngua. O projeto prevê a conversão da 
licença em aposentadoria por invalidez, se a junta médica 
considerar o beneficiário definitivamente inapto para o 
trabalho. 

Outro dispositivo do PL é para que os ex-efetiva-
dos já aprovados em concurso sejam dispensados da perí-
cia médica oficial, mediante apresentação de um atestado 
particular. Segundo anunciou o governo na semana pas-
sada, a previsão é de nomeação, ainda neste ano, de 20 mil 
servidores nessa situação, totalizando 50 mil nomeações. 
Também foi confirmada a nomeação, em 2016, de 30 mil 
novos professores da educação básica - o dobro da meta 
inicial. 

O PL 3.230/2016 vai tramitar em regime de ur-
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gência, a pedido do governador. Ele entende que sua apro-
vação deve ter prioridade, a fim de reduzir os impactos de 
todos os problemas acarretados pela ação criminosa da 
gestão tucana, cujas consequências estouraram no atual 
governo, com a decisão do STF. Como líder do Governo Pi-
mentel na Assembleia, espero que esse esforço seja reco-
nhecido e que os deputados tenham sensibilidade para a 
importância social do projeto, não colocando empecilhos 
a sua rápida tramitação. Afinal, acima de disputas parti-
dárias e outras questões, é preciso haver vontade política 
para que possam ser superadas as dificuldades hoje en-
frentadas por dezenas de milhares de trabalhadores que 
se tornaram verdadeiras vítimas de mais esta ilusão cria-
da pelo mito do choque de gestão. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 19 

NÃO AO FASCISMO! 

Nossos aplausos hoje vão para a secretária de 
Estado da Educação, Macaé Evaristo. Ela enfrentou de 
peito aberto, esta manhã, ataques f~1scistas de pessoas que 
tentavam tumultuar o debate público ,,Planejando a Edu-
cação em Minas Gerais': na Assembleia. Um paradoxo, pois 
o debate abriu o Fórum Técnico Plano Estadual de 
Educação, que vai discutir o Plano regionalmente, até 
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junho, a fim de que seja construído de forma coletiva e 
democrática, como é característica do Governo Pimentel. 

"Queremos que todas as pessoas tenham direito à 
voz e à educação. Vamos calar qualquer fascismo no nosso 
Estado", conclamou Macaé. 

Publicado na página Durva!Ângelo no Facebook 

Dia 22 

VAMOS DERROTAR O FASCISMO EM MINAS 

"E aqueles que foram vistos dançando foram jul-
gados insanos por aqueles que não podiam escutar a mú-
sica". A citação de Nietzshe me veio à mente, ao refletir 
sobre o cenário de adversidade que atravessamos, hoje, 
em Minas. Explico. Desde que assumiu, o Governo Fernan-
do Pimentel tem "matado um leão por dia", na tentativa de 
retirar o Estado do atoleiro em que se encontrava. Não são 
desconhecidos os inúmeros problemas herdados, os quais 
vêm sendo atacados, um a um, da melhor maneira pos-
sível. Mas a turma do "quanto pior melhor" não hesita em 
desvirtuar todas as medidas adotadas, não se importando 
em trabalhar contra o Estado. Citemos alguns exemplos. 

Nesta segunda-feira (22), o governador Fernando 
Pimentel anuncia ajustes no Orçamento do Estado, obje-
tivando uma economia de cerca de R$ 2 bilhões, sem o 
comprometimento dos serviços e programas fundamen-
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tais. Além de amortizar o deficit de R$ 7,2 bilhões deixado 
pela gestão tucana, a medida atende a um imperativo da 
crise econômica e vai ao encontro dos anseios da socie-
dade, que espera a redução das despesas e do custeio da 
máquina pública. Ainda assim, os eternos inconformados 
com a perda do poder não hesitam em atacar e gritar aos 
quatro ventos que não vai funcionar, como se assim o 
desejassem. 

O que não dizer, então, da crise gerada pela in-
constitucional Lei 100, de Aécio Neves? Logo ao assumir, o 
Governo Pimentel viu-se diante da determinação judicial 
para demitir dezenas de milhares de trabalhadores efe-
tivados sem concurso, em uma decisão irrevogável do Su-
premo Tribunal Federal que simplesmente havia sido ig-
norada pela gestão anterior. Tudo foi feito para minimizar 
ao máximo o impacto da decisão: o governo negoc~ou um 
prazo maior com o STF, realizou mutirão para aposentar 
em tempo recorde todos que já estavam em condições, 
ampliou as designações e nomeou o maior número de 
concursados possível. 

Agora, cumprida a determinação de desliga-
mento, o Executivo enviou Projeto de Lei à As.sembleia 
para que as vítimas da Lei 100 possam manter a assis-
tência médica, hospitalar e odontológica do Ipsemg. A pro-
posição também prevê que retomem o vínculo com o Es-
tado os oito mil ex-efetivados que estavam em licença 
médica quando do desligamento. Eles passarão por nova 
perícia e, se considerados definitivamente inaptos ao tra-
balho, deverão ser aposentados pelo Estado. Ainda assim, 
não obstante todos os esforços, prosseguem os ataques e 
artimanhas dos adversários. Os mesmos que criaram o 
problema tudo fazem para dificultar sua solução. 

Não foi diferente com o Projeto de Lei enviado 
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pelo Executivo para fixar o efetivo da PM e dos Bombeiros, 
possibilitando a promoção por tempo de serviço de cerca 
de dois mil cabos e soldados, como lhes é direito. Com o 
intuito de atrasar a tramitação da proposta, a oposição 
apresentou uma emenda alheia ao cerne da matéria e, o 
pior, defendida por um deputado que representa a classe 
militar. 

Podia citar muitos outros exemplos, mas para não 
me alongar, vou concluir; com um episódio ocorrido na 
última sexta-feira (19), na Assembleia, durante o lança-
mento do Fórum Técnico do Plano Estadual da Educação. 
Com uma série de encontros regionais, o Fórum vai deba-
ter o Plano em todo o Estado, a fim de que as políticas pú-
blicas da educação sejam construídas coletivamente, com 
ampla contribuição da sociedade, dentro do caráter de-
mocrático e participativo que tem pautado o Governo Pi-
mentel. 

A participação social, no entanto, parece não 
agradar a movimentos de perfil reacionário e conservador 
ligados ao grupo derrotado nas últimas eleições. Um "mili-
tante" não hesitou em tumultuar o evento, atacando a se-
cretária de Estado da Educação, Macaé Evaristo, de forma 
desrespeitosa. Teve o que merecia. A secretária foi aplau-
dida de pé, ao responder de forma corajosa e contundente: 
"No Plano Estadual de Educação, que todas as pessoas 
tenham direito a voz, mesmo aquelas que deveriam ficar 
silenciadas. Mas é preciso que as pessoas se apresentem. 
Porque nós vamos derrotar qualquer forma de fascismo 
em nosso Estado, pelo direito à educação!" 

Faço minhas as palavras da guerreira Maca é. Elas 
embalam a "toada" que levamos hoje em nosso Estado: a 
da superação das adversidades, com trabalho e com par-
ticipação popular. E retomando a frase que abre este texto, 
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faço aos nossos opositores um convite, para que tentel'h 
escutar a música e construir junto. Chega de trabalh<tr 
contra Minas Gerais! 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 25 

ENFRENTANDO A CRISE DE FRENTE 

O anúncio, na última segunda-feira, de um contill-
genciamento de R$ 2 bilhões no orçamento deu a dimell-
são da gravidade da situação financeira de Minas Gerais. 
Como afirmou o governador Fernando Pimentel, vivemos, 
talvez, a mais grave crise do Estado em 30 anos. Chegamos 
a um ponto crítico, mas que ninguém se engane: o proble-
ma não é de agora. 

Desde 2013, o Estado tem enfrentado sucessivos 
deficits fiscais. O agravamento do quadro, em função da 
crise mundial, escancara a política econômica e de gestão 
equivocada adotada, por décadas, em Minas. A depen-
dência de praticamente um único produto, o minério, fez 
com que a arrecadação despencasse quando outros países 
reduziram suas importações. 

Í~ bom lembrar também que vúrios outros 
Estados, inclusive os comandados pelo PSDB, passam por 
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imensas dificuldades. E em Minas ainda temos o agravante 
dos muitos problemas herdados da gestão passada. De-
sorganização fiscal e administrativa, gastos mal gerencia-
dos, recursos mal utilizados, descontrole do patrimônio 
do Estado são alguns exemplos. Sem contar o deficit dei-
xado, de R$ 7,2 bilhões. Sobretudo, encontramos um Es-
tado inchado, que mal consegue arcar com sua folha de 
pagamento. 

Diferentemente de seus antecessores, o governa-
dor Fernando Pimentel não esconde dos mineiros a reali-
dade e se recusa a recorrer ao marketing para criar uma 
Minas de fantasia. Transparência e responsabilidade são 
as marcas deste governo. Por isso, o contingenciamento 
no orçamento está sendo feito às claras, em um grande 
esforço para economizar e, mais do que isso, para criar 
uma cultura de economia na máquina pública. 

O corte em custeio foi definido após um estudo 
minucioso, e que fique claro: não vai afetar a prestação de 
serviços à população. A proposta é fazer mais com menos, 
e serão honrados todos os compromissos. Não vou tratar 
aqui de contingenciamentos específicos em um ou em 
outro sct01~ pois o importante é que sejam mantidos os 
recursos necessários para as áreas essenciais, como saú-
de, segurança c educação. 

Com toda a certeza, o Governo Pimentel está fa-
zendo a sua parte. Além do esforço para reduzir os gastos, 
vai enviar à i\sscmblcia Legislativa um projeto de lei de 
reorganização administrativa do Estado. Um dos objetivos 
é enxugar a mé.lquina pública estadual. Não se trata, po-
rém, de uma simples reforma administrativa. O foco cen-
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trai é estabelecer um pacto de eficiência em Minas. Quanto 
aos ataques da oposição, fica cada vez mais evidente a 
linha adotada, do "quanto pior, melhor". Diversos contin-
genciamentos no orçamento - e até maiores que os de 
agora, em alguns setores - foram feitos no passado, sem 
que nenhum dos que hoje atacam levantasse a voz para 
protestar. 

O atual governo não teme as críticas e vai debater 
as medidas com o Legislativo e a sociedade. Mas que ve-
nham para contribuir e ajudar a equilibrar as contas. Se for 
somente para tumultuar, com propósito puramente polí-
tico, melhor tampar os ouvidos. Quer queiram, quer não, 
vamos fazer o "dever de casa", seguir em frente e superar a 
crise. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 3 

ALIANÇA PT-PMDB VAI MUITO BEM, OBRIGADO 

Desde que Fernando Pimentel assumiu a gestão 
de Minas Gerais, tenho defendido que sua governabilidade 
depende da manutenção de um binômio essencial: o apoio 
da sociedade organizada- ONGs, sindicatos, movimentos 
sociais e populares- e a construção de uma base sólida na 
Assembleia Legislativa. Felizmente, temos sido bem-
sucedidos nos dois aspectos, e, no segundo, os partidos 
aliados - dentre os quais o PMDB - têm um papel 
fundamental. 

Ao contrário da imagem que a oposição tenta, a 
todo custo, passar, a fim de desviar a atenção da própria 
fragilidade, a aliança entre PT e PMDB segue firme em 
Minas, tanto na coalizão de forças do Governo Pimentel 
quanto na sustentação ao Executivo na Assembleia Legis-
lativa. Prova disso foi a cerimônia de filiação de três 
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deputados estaduais ao PMDB, na última segunda-feira, 
29, prestigiada por lideranças petistas do governo e da 
Assembleia, ao lado de alguns dos principais expoentes do 
partido aliado. 

Como bem explicitou o vice-governador e presi-
dente estadual da legenda, Antônio Andrade, em Minas, o 
PMDB não é base, e sim governo. Sem dúvida. Com cinco 
secretários estaduais, o vice-governador e o presidente da 
Assembleia, o partido tem sido um dos pilares para a go-
vernabilidade. Nessa lógica, só pode ser positiva a filiação 
dos deputados Isauro Calais, Douglas Melo e Thiago Cota, 
fazendo da bancada peemedebista a maior da Casa, com 
13 parlamentares. Afinal, se o PMDB ganha força, o gover-
no se fortalece também, e o Partido dos Trabalhadores 
tem consciência disso. 

Especificamente na Assembleia, é bom lembrar 
que o PMDB tem contribuído sobremaneira para a aprova-
ção de projetos importantes do Executivo, sobretudo os 
que visam ao reequilíbrio das finanças do Estado, que so-
frem toda forma de boicote por parte de um setor irres-
ponsável da oposição. Divergências pontuais à parte, os 
parlamentares peemedebistas e de outros partidos alia-
dos têm assumido posições comprometidas com o bem 
público, acima de interesses políticos. 

Obviamente, não há espaço para ingenuidades 
nessa seara. Reivindicações c insatisf~1ções são inerentes 
ao processo político. Como costumo dizer, governar se 
assemelha a um embrulho de mandioca, aquele com papel 
de jornal, muito comum no meu tempo de criança. Por 
mais que se ajeite, sempre sobram pontas. Nessa pers-
pectiva, reconhecer o apoio, aparar arestas, negociar e 
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dialogar é um exercício permanente a ser feito pelo Exe-
cutivo. 

Superando as dificuldades, vamos construindo 
uma sustentação sólida na Assembleia, e as perspectivas 
são ainda mais favoráveis. Com a ampliação da bancada do 
PMDB, podemos considerar que a base aliada conta com 
55 deputados em um universo de 77, já que o bloco Com-
promisso com Minas Gerais tem caminhado conosco em 
todas as votações. E o melhor: podemos chegar a 60 
parlamentares ao fim do período da "janela eleitoral" para 
a troca partidária. Isso explica o desespero da oposição. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia4 

SOLIDARIEDADE A LULA 

O governador Fernando Pimentel acaba de divul-
gar nota pública em solidariedade ao ex-presidente Lula. 
Faço minhas as palavras do governador: "Não há nenhuma 
justificativa para esse ato, que ultrapassa o território 
judicial e mostra a intenção político-midiática ... " Confira a 
íntegra da nota de Fernando Pimentel. 

«Vi com extrema preocupação o desenrolar dessa última 
etapa da chamada operação 'Lava Jato'. Os mandados de 
condução coercitiva e de busca e apreensão concedidos 
contra o ex-presidente Lula, seus familiares e os funcio-
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nários do Instituto Lula, constituem claramente uma vio-
lência aos direitos individuais garantidos pela Constitui-
ção Brasileira a todo e qualquer cidadão. Lula jamais se 
negou a prestar esclarecimento sobre o que quer que seja 
demandado pela justiça brasileira. Não há nenhuma justi-
ficativa para esse ato, que ultrapassa o território judicial e 
mostra a intenção político-midiática que infelizmente está 
caracterizando esse tipo de ação. Manifesto aqui minha 
indignação, como cidadão e militante democrático desde a 
juventude. E minha integral solidariedade a Lula, sua 
família e demais companheiros. 

Fernando Pimentel 
Governador do Estado de Minas Gerais" 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

ESTADO POLICIAL 

Em entrevista à imprensa, hoje, sobre a arbitra-
riedade cometida contra o ex-presidente Lula, alertei para 
o crescimento de um "Estado policial" no Brasil, com o sur-
gimento de dois novos partidos orgânicos: o partido da 
Polícia Federal (PF) e o partido do parquet, do Ministério 
Público. Não fosse assim, por que, então, políticos da opo-
sição foram denunciados em delações premiadas, mas 
nenhum foi alvo de atos corno o praticado contra Lula ou 
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outros integrantes do PT que estão, inclusive, presos? Vale 
a reflexão. 

É lamentável que as citações na Lava Jato de mem-
bros da oposição, como o próprio Aécio Neves, não te-
nham destaque e sejam imediat~mente arquivadas. O ex-
governador e atual senador pelo PSDB mineiro foi citado 
em pelo menos três delações premiadas como destina-
tário de propinas, mas um pedido de abertura de investi-
gação contra ele foi arquivado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, com a aquiescência da Procuradoria da República. 
Temos, hoje, uma Justiça com dois pesos e duas medidas. 

Sem contar casos mais graves, como a apreensão 
de um helicóptero da família do senador Zezé Perrella, 
com 450 quilos de pasta-base de cocaína, que são relega-
dos a segundo plano pelo Judiciário brasileiro. Os pilotos 
estão soltos e o helicóptero foi devolvido ao senador alia-
do de Aécio Neves. 

Hoje, mobilizar em defesa do Lula é mobilizar em 
defesa da democracia. Por isso, toda a nação se levanta em 
defesa do presidente que fez inclusão social; que permitiu 
que negros, pobres, moradores de vilas e favelas pudes-
sem ser médicos, engenheiros e advogados. Um presiden-
te que mudou a história deste País. 

Que não se iludam! O ato desta tarde na Assem-
bleia foi somente um prelúdio da grande mobilização que 
tomará conta deste País. Seremos milhões nas ruas. 
#NãoVaiTerTolpe #VaiTerLuta 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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Dia 8 

POLÍTICA ESTADUAL DOS ATINGIDOS 
POR BARRAGENS 

O governador Fernando Pimentel encaminhou, 
hoje, à Assembleia Legislativa Projeto de Lei que institui a 
Política Estadual dos Atingidos por Barragens e outros 
Empreendimentos (PEABE). O projeto foi construído em 
um amplo processo de diálogo com os movimentos sociais 
dos atingidos por barragens, por meio de um Grupo de 
Trabalho criado em setembro de 2015, por decreto do 
Executivo, para a análise e apresentação das propostas. 

De acordo com o Projeto de Lei, a PEABE terá as 
finalidades de coordenar e implementar ações para a solu-
ção de conflitos decorrentes do remanejamento dos atin-
gidos por barragens e garantir a interlocução entre os ór-
gãos competentes, empreendedores e atingidos por bar-
ragens e outros empreendimentos. 

Entre as diretrizes da Política Estadual dos Atin-
gidos por Barragens, estão: proteção aos direitos dos atin-
gidos; transparência na difusão de informações sobre li-
cenciamentos ambientais e estudos de viabilidade dos 
empreendimentos; participação social nos estudos de via-
bilidade de barragens e outros empreendimentos; trans-
parência no processo de determinação dos valores de in-
denização, com participação dos atingidos; melhoria das 
condições de vida dos atingidos; incentivo e realização de 
pesquisas e diagnósticos; intermediação de negociações 
para a reparação de danos. 
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A PEABE terá um Comitê Gestor, integrado por 11 
representantes de órgãos governamentais, designados 
pelo governador, e 11 membros da sociedade civil organi-
zada, escolhidos por meio de seleção pública. Os membros 
exercerão função de interesse público relevante e não 
serão remunerados. 

Publicado na página Durva/Ângelo no Facebook 

MULHERES EM LUTA 

Quero trazer ao conhecimento do Plenário que 
hoje, de madrugada, cerca de 1.500 mulheres decidiram 
celebrar o Dia Internacional da Mulher de forma diferente: 
ocuparam o Complexo Mariana, da mineradora Vale. Vá-
rios movimentos sociais, com um lema: "Mulheres em luta 
contra a lama que violenta e mata". 

Essas mulheres estão agora no Complexo Fazen-
dão da MG-129, a seis quilômetros do Morro da Água 
Quente, a 12 quilômetros de Catas Altas e a 20 quilômetros 
da Barragem de Germano. Cedinho, acionado por minha 
filha Maria Júlia, que se encontra lá, entrei em contato com 
a Polícia Militar. Há viaturas da Polícia Federal passando 
no local para que não haja nenhuma violência contra essas 
1.500 mulheres, que estão dando um grande exemplo no 
dia de hoje, lutando e mostrando as mazelas da mineração 
em Minas Gerais. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

83 



Tempos de Resistência - b·critov J'olíricos .!0 16 

Dia 10 

LULA E A RAZÃO CÍNICA DAS ELITES 

Todos nós acompanhamos, na última sexta-feira 
(4), o dantesco episódio da "condução coercitiva" do ex-
presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. O que 
ocorreu naquele dia, senão um abuso de poder, um aten-
tado ao Estado de Direito, uma encenação midiática e um 
simulacro de investigação, com tons de regime de exce-
ção? 

O objetivo era claro: colocar sob a bota não so-
mente Lula e o PT, mas as forças de esquerda, os movi-
mentos sociais e sindicais, a classe trabalhadora; aqueles 
que ousaram ameaçar o status quo e possibilitar a pro-
moção social de classes, por séculos, exploradas e manti-
das à margem da sociedade. Aniquilando Lula, o símbolo 
da mudança, afastariam o maior empecilho ao projeto das 
elites de retomar o poder em 2018. E os fins justificariam 
os meios. Pouco importava se rasgavam a Constituição e 
atentavam contra a democracia. 

A ilegalidade foi flagrante. Por que Lula não foi 
ouvido na Polícia Federal de São Paulo, mas em Congo-
nhas? A meu ver, não foi mera coincidência a presença do 
ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio 
Mello no aeroporto. Alguma força maior fez com que a 
Polícia Federal c o "juiz-justiceiro" recuassem. 

O plano era prender Lula c levá-lo para Curitiba. 
mesmo sem embasamento legal sequer para a tal 
"condução coercitiva", que deve ser precedida de intima-
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ção para comparecimento espontâneo. Sem contar que o 
ex-presidente já havia prestado três depoimentos ante-
riormente, de boa vontade. O que ocorreu, portanto, não 
passou de sequestro. Bem diferente de investigações an-
teriores, de crimes graves, em que o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso foi ouvido mais de uma vez, 
todas no conforto do seu lar. 

Não é preciso ser expert para enxergar o ilícito, 
mas as críticas dos grandes juristas e pensadores deste 
país corroboram tal constatação. "Pior ditadura é a dita-
dura do Judiciário ... Não se avança culturalmente debaixo 
de vara", alertou, indignado, o ministro Marco Aurélio 
Mello, ao apontar a total ausência de justificativas legais. 
Já o renomado jurista Fábio Konder Compara to classificou 
a ação como "um abuso manifesto" e lamentou: "O Estado 
de Direito está em frangalhos". 

A dura realidade é que está em curso uma tenta-
tiva de golpe neste país, sob um discurso hipócrita de mo-
ralização que, absolutamente, não corresponde à prática. 
O cenário "nonsense" me lembra a "razão cínica" de que 
trata o filósofo alemão Peter Sloterdijk. Dominada por 
uma "falsa consciência ilustrada", nossa sociedade passou 
a viver sob a égide de um "cinismo universal difuso". Cinis-
mo que tem como gestores justamente os representantes 
dos ideais modernos de liberdade: o Estado - neste caso, 
setores do Judiciário e a Polícia Federal -, intelectuais, 
partidos políticos e formadores de opinião, aqui, sobre-
tudo, a "Vênus Platinada" Rede Globo. Razão cínica, muitas 
vezes, não detectável, ao borrar as marcas entre liberdade 
e domesticação. Forjando uma realidade, ela nos oferece o 
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caminho da salvação sob o marketing da honestidade, da 
virtude e da transparência. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e no si te Pautando Minas 

CINISMO, HIPOCRISIA E A CONDUÇÃO 
COERCITIVA DE LULA 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, público 
presente nas galerias, especialmente os estudantes da 
PUC Minas, telespectadores da TV Assembleia, 

Hoje, o tema da minha coluna no jornal O Tempo 
foi "Lula e a razão cínica das elites". Gostaria de esclarecer 
que o jornal O Tempo é um espaço democrático. Se não me 
engano, nas segundas-feiras, o ex-presidente do PSDB de 
Minas, deputado Marcus Pestana, também tem uma 
coluna nesse veículo. Diga-se de passagem, uma brilhante 
coluna, cujo autor é também reconhecido no mundo aca-
dêmico. Já a nossa coluna é publicada às quintas-feiras. 

"Lula e a razão cínica das elites". Essa expressão, 
"razão cínica", pego emprestada do filósofo alemão Peter 
Sloterdijk, de um livro que escreveu em 1983, ao fazer uma 
série de comentários da "Crítica da razão pura", de Kant. 
Sloterdijk afirma que os tempos atuais não são tempos 
nem da razão prática, nem da razão pura, mas da razão 
cínica. Ele baseia essa afirmativa em uma expressão muito 
forte no decorrer da obra, que diz o seguinte: "Eles sabem 
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o que fazem e ainda assim o fazem". Ele mostra que, se 
tínhamos em Marx o conceito da alienação ou a ressigni-
ficação desse conceito- que é anterior-, os tempos atuais, 
de razão cínica, são um tempo em que a perversidade ou a 
falsa moralidade está presente dentro de uma intenciona-
lidade clara. Assim, pegando emprestado o termo da razão 
cínica das elites, eu me expresso no jornal. 

Todos nós acompanhamos, na última sexta-feira, 
dia 4, o dantesco episódio da condução coercitiva do ex-
presidente Lula. "O que ocorreu naquele dia, senão um 
abuso de poder, um atentado ao Estado de Direito, uma 
encenação midiática e um simulacro de investigação, com 
tons de regime de exceção?" O interessante é que a 
operação já estava anunciada antes. Às 3h30 da manhã, na 
rua em que morava o ex-presidente Lula, já havia um re-
pórter do jornal Folha de S. Paulo. Isso mostra claramente 
que os vazamentos de informações são seletivos, num 
claro objetivo de atenderem a interesses específicos. Tan-
to é que um senador já foi citado em cinco delações - é 
penta!- e o nome dele não aparece nas investigações. 

Voltando ao artigo, "o objetivo era claro: colocar 
sob a bota não somente Lula e o PT, mas as forças de es-
querda, os movimentos sociais e sindicais, a classe traba-
lhadora, aqueles que ousaram ameaçar o status quo e pos-
sibilitar a promoção social de classes, por séculos, explo-
radas e mantidas à margem da sociedade. Aniquilando 
Lula, o símbolo da mudança, afastariam o maior 
empecilho ao projeto das elites de retomar o poder em 
2018. E os fins justificariam os meios. Pouco importava se 
rasgavam a Constituição e atentavam contra a democra-

87 



Tempos de Resistência - Escritos Políticos 2016 

cia." Sabemos que nesse projeto está o desmonte do que 
ainda restou do Estado nacional, inclusive a entrega da 
Petrobras ao capital estrangeiro. 

"A ilegalidade foi flagrante. Por que Lula não foi 
ouvido na Polícia Federal de São Paulo, mas em Congo-
nhas? A meu ver, não foi mera coincidência a presença do 
ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio 
Mello no aeroporto. Alguma força maior fez com que a 
Polícia Federal e o juiz justiceiro recuassem." Além dessa 
hipótese da presença do ministro do Supremo, fala-se que 
um coronel da Aeronáutica, que comandava a polícia da 
Aeronáutica, junto com policiais da Aeronáutica, impediu 
que houvesse realmente essa medida de força. 

"O plano era prender Lula e levá-lo para Curitiba, 
mesmo sem embasamento legal sequer para a tal 
condução coercitiva, que deve ser precedida de intimação 
para comparecimento espontâneo. Sem contar que o ex-
presidente já havia prestado três depoimentos, 
anteriormente, de boa vontade. O que ocorreu, portanto, 
não passou de sequestro. Bem diferente de investigações 
anteriores, de crimes graves, em que o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso foi ouvido mais de uma vez, 
todas no conforto do seu lar." Este deputado que vos fala, 
em uma pesquisa, identificou mais de 12 depoimentos de 
Fernando Henrique Cardoso, inclusive sobre a fazenda de 
Buritis com um sócio chamado Jovelino Mineiro, como 
também sobre um apartamento em Paris. Ele sempre foi 
ouvido em sua residência. Nunca na Polícia Federal. E 
foram denúncias graves. 

"Não é preciso ser expert para enxergar o ilícito, 
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mas as críticas dos grandes juristas e pensadores deste 
país corroboram tal constatação. 'Pior ditadura é a 
ditadura do Judiciário, não se avança culturalmente 
debaixo de vara', alertou, indignado, o ministro do 
Supremo, Marco Aurélio Mello, ao apontar a total ausência 
de justificativas legais. Já o renomado jurista Fábio Konder 
Comparato classificou a ação como um abuso manifesto e 
lamentou: 'O Estado de Direito está em frangalhos'. 

A dura realidade é que está em curso uma 
tentativa de golpe neste país, sob um discurso hipócrita de 
moralização que, absolutamente, não corresponde à 
prática. O cenário nonsense me lembra a razão cínica de 
que trata o filósofo alemão Peter Sloterdijk. Dominada por 
uma falsa consciência ilustrada, a nossa sociedade passou 
a viver sob a égide de um cinismo universal difuso. Cinis-
mo que tem como gestores justamente os representantes 
dos ideais modernos de liberdade: o Estado - neste caso, 
setores do Judiciário e da Polícia Federal - intelectuais, 
partidos políticos e formadores de opinião, aqui, sobre-
tudo, a 'Vênus Platinada'. Razão cínica, muitas vezes, não 
detectável, ao borrarem-se as marcas entre liberdade e 
domesticação. Forjando uma realidade, ela nos oferece o 
caminho da salvação, sob o marketing da honestidade, da 
virtude e da transparência." 

Essa razão cínica é clara, se você usa um discurso 
de moralidade que não corresponde à prática que desem-
penhou quando estava no poder ou que desempenha hoje. 
Nesse sentido, nos leva a uma reflexão e a entender que 
essa razão cínica não fortalecerá em hipótese nenhuma a 
democracia. 
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Darei aparte ao deputado Rogério Correia. Antes, 
gostaria de me dirigir, com total respeito, consideração e 
admiração, ao líder da oposição, Gustavo Corrêa. Acho, 
Gustavo Corrêa, com toda a consideração que tenho por 
Vossa Excelência, que esse tipo de postura que estamos 
tendo, de radicalização, em hipótese nenhuma fortalecerá 
a democracia. Logo, logo, virão outros deputados aqui, 
falando de determinações do Supremo para abrir proces-
sos contra deputados da chapa opositora. Não haverá por 
parte deste parlamentar nenhuma intervenção eventual 
ou oportunista para saudar um prejulgamento como algo 
correto, a exemplo do que faz agora o ex-senador Delcídio 
Amaral, ao citar um senador do PSDB de Minas Gerais. 
Também não serei incoerente. Não vou, a priori, condenar 
ou fazer prejulgamento. Não. Este deputado, nem para 
defesa própria de interesse partidário, fugirá à coerência 
que tem demonstrado aqui. 

O deputado Rogério Correia (em aparte) -
Deputado Durval Ângelo, eu o parabenizo por trazer o 
debate sempre num bom nível. Um debate em termos das 
ideias. Acabei de mostrar hoje para Vossa Excelência uma 
intervenção que o senador Aécio Neves fez no Senado 
Federal. Não sei se é o peso da idade que está chegando-
ele hoje está ficando mais velho-, mas, finalmente, parece 
que algum juízo está querendo se estabelecer no senador 
Aécio Neves. 

Ele hoje disse que não se pode prejulgar ninguém, 
o que inclui ele próprio e o presidente Lula. Disse que não 
podem ser prejulgados. Que tudo tem de ser analisado. 
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Não sei se isso ocorre porque ele já é penta - afinal de 
contas, foi denunciado por Youssef, pelo Costa, pelo Ceará, 
pelo Moura e pelo Delcídio, fora a denúncia que fiz. Levei 
provas e mais provas sobre a lista de Furnas. Existem 
várias provas, o que não significa que o senador seja cul-
pado. Mas o prejulgamento em relação aos deputados do 
Partido dos Trabalhadores virou praxe, infelizmente, para 
a oposição. 

Esse clima de acirramento e de ódio na sociedade 
não é bom para ninguém. Já disse isso aqui, diversas vezes. 
Nesse sentido, é preciso que discutamos o conteúdo das 
coisas. Eu, por exemplo, vim para discutir o conteúdo do 
que está acontecendo na Argentina. São programas 
nitidamente antipopulares. Acho que o aceno que se faz 
para um novo modelo político no Brasil é também um ace-
no antipopular. Certamente, um governo de conteúdo neo-
liberal seria um governo para a privatização da Petrobras, 
para a privatização das empresas. Seria também um go-
verno para a retirada de direitos dos trabalhadores, como 
o Bolsa Família, o Pronatec, o Pro Uni e tantos outros. 

Por isso, deputado Durval Ângelo, acho que essa é 
a essência da discussão. Que conteúdo que queremos para 
o Brasil? Como sair da crise enfrentada internacional-
mente para fazer com que o nosso povo sofra o menos pos-
sível? Que programas temos para o Brasil? Esse é o debate. 
Ficar acobertando isso com ódio, ofensas às pessoas ou 
com um debate, diga-se de passagem, em que se afirma 
que todo o sistema eleitoral age da mesma forma, por 
meio do financiamento de empresas, como se isso fosse 
problema de uns e não de outros, não resolve. Se é para 
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haver mudanças, é preciso apontá-las. O fim do finan-
ciamento de campanhas por empresas é uma excelente 
ide ia no campo do combate à corrupção. 

Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer o 
debate em alto nível e não na gritaria, permitindo que os 
opositores possam falar enquanto utiliza a palavra. Obri-
gado. 

O deputado Durval Ângelo - E termino, 
lembrando o filósofo Peter Sloterdijk: eles sabem o que 
fazem, e mesmo assim o fazem. Acho que é isso que vive-
mos hoje, tempos sombrios na realidade política 
institucional brasileira, em que uma única visão dos fatos 
quer se tornar dominante, tentando com isso mascarar a 
realidade e escondendo, com toda a certeza, muitas e 
muitas mazelas. Se esse projeto for vitorioso, vamos ter 
um retrocesso em um grande trabalho de inclusão e 
transformação social no Brasil. Muito obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

Dia 11 

SAMARCO NÃO CUMPRE ACORDO 

Como líder do Governo, intermediei, nesta sexta-
feira (11), na Assembleia Legislativa, reunião entre 
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representantes da mineradora Samarco, do Grupo Vale e 
integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB), que representam vítimas do rompimento da Bar-
ragem do Fundão, em Mariana. O objetivo foi buscar um 
acordo, após a obstrução do tráfego nas linhas férreas de 
propriedade da Vale promovida pelo MAB, na terça-feira, 
em Cachoeira Escura, distrito da cidade de Belo Oriente, 
no Vale do Rio Doce. O agendamento da reunião, que tam-
bém contou com a presença do subsecretário de Relações 
Institucionais da Secretaria de Estado da Casa Civil, Rômu-
lo Ferraz, foi uma das condições dos manifestantes para a 
desobstrução da linha. 

O distrito de Cachoeira Escura, que tem cerca de 
12 mil habitantes, enfrenta grave escassez de água, em 
função do rompimento da barragem e, de acordo com a 
coordenação do MAB, os moradores estão adoecendo 
devido ao consumo de água contaminada. Sem contar a 
falta de água para a agricultura e a pecuária. Infelizmente, 
como coloquei na reunião, a empresa não acatou a suges-
tão de enviar carros-pipa a Cachoeira Escura, a fim de 
amenizar o sofrimento dos moradores enquanto não se 
providencia uma solução definitiva. Também a prefeitura 
não apresentou uma solução. 

Nas negociações de hoje, conseguimos que o 
coordenador de Desenvolvimento Socioinstitucional da 
Samarco, Stanislau Klein, assumisse o compromisso de 
que a empresa enviará representantes a Belo Oriente, na 
próxima segunda-feira, para discutir com autoridades lo-
cais e moradores uma solução para o problema. A situação 
é de muita gravidade c espero que a Samarco cumpra com 
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sua responsabilidade e atenda rapidamente às justas rei-
vindicações dos moradores. Também para a próxima 
semana, devem ser agendadas reuniões do MAB com a 
Advocacia-Geral do Estado e com representantes do 
Governo Federal. A entidade reivindica que as exigências 
sejam consideradas em uma revisão do acordo firmado 
entre a União e as empresas. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 16 

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO 

O Plenário da Assembleia Legislativa recebeu, 
nesta quarta-feira (16), o Projeto de Lei (PL) de autoria do 
governador Fernando Pimentel que trata do reajuste sala-
rial dos servidores estaduais da Educação. A proposição 
estabelece reajuste de 11,36%, conforme o índice de 
correção do piso salarial nacional do magistério, e que 
deverá incidir nos vencimentos de todas as carreiras da 
Educação Básica, bem como nos abonos previstos em lei. 

Desta forma, o governo atende às reivindicações 
da categoria, cumprindo o compromisso assumido em 
acordo histórico firmado com os trabalhadores da Edu-
cação no ano passado para a recomposição salarial até o 
pagamento integral e atualizado do Piso Nacional do 
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Magistério, em 2018. O Projeto de Lei 3.396/2016, que 
tramita em regime de urgência, portanto com prazos 
reduzidos, já entra na pauta da Comissão de Constituição e 
Justiça nesta quinta-feira (17), para designação de relator. 

Em assembleia realizada nesta quarta-feira, os 
trabalhadores estaduais da Educação decidiram que farão 
uma vigília na Assembleia Legislativa. O objetivo é 
impedir que a oposição obstrua a tramitação dos projetos 
de interesse da categoria. Além do PL 3.396/ 2016, eles 
querem garantir a rápida tramitação do Projeto de Lei 
Complementar 050, que prevê a readmissão de servidores 
atingidos pela Lei 100 que estavam em licença médica e 
foram desligados do Estado por ordem do Supremo 
Tribunal Federal. 

Publicado na página Durva!Ângelo no Facebook 

Dia 17 

O CRIME DO GOVERNADOR 

"Em redor as pessoas graves rugiam( ... ) um furor 
de autoridade e repressão: era necessário que a socie-
dade, atacada pela Internacional, se refugiasse na força 
dos seus príncipes conservadores e religiosos, cercando-
os bem de baionetas!( ... ) Palitando os dentes, decretavam 
a vingança. Vadios pareciam furiosos 'contra o operário 

. , . ,, que qucrv1ver como pnnc1pe . 
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Refletindo sobre a perseguição implacável que 
tem sofrido o governador de Minas, lembrei-me, outro dia, 
do livro O Crime do Padre Amaro, do qual reproduze o tre-
cho acima. Ao narrar o romance vivido por um religioso 
que ousou contrariar as regras sociais e morais de sua 
época, Eça de Queirós faz uma crítica ácida à hipocrisia da 
aristocracia de então. Apesar do abismo histórico, o 
paralelo se justifica, na perspectiva de que, assim como 
padre Amaro, o pecado de Fernando Pimentel foi afrontar 
a ordem vigente. 

Já ressaltei antes que o grande crime do gover-
nador, pelo qual tem sido punido por parcela da oposição, 
foi ter vencido as eleições. Por trás de sua "condenação 
sumária", há um enredo de orgulho, prepotência e apego 
ao poder digno de um romance. Como personagem prin-
cipal, um candidato a presidente derrotado que não se 
conforma em perder também o reinado nas terras onde se 
autoproclama imperador. Sim, PSDB e aliados conside-
ravam Minas sua capitania hereditária e, por isso, davam 
como certa a vitória do "turista" de Goiás. Só haviam se 
esquecido de um "detalhe": a insatisfação da população e 
das organizações sociais, que, imbuídas do sentimento 
libertário das Minas Gerais, clamavam por mudança. Em 
uma luta de Davi contra Golias Pimentel venceu as , 
eleições. Estarrecidos, decretaram vingança. 

Assim, utilizando mentiras c meias verdades, 
tentam inviabilizar o governo. i\ estratégia mais recente 
foi deturpar a autorização concedida pelo STJ para 
possível indiciamento do govcrnad01: Convenientemente, 
omitem que a Procuradoria Geral da República já deu 
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parecer contrário ao pedido de indiciamento, por enten-
der que não compete à Polícia Federal. De que adianta, 
então, um suposto indiciamento, se não houver denúncia 
do MP? 

Pimentel não foi indiciado nem denunciado. Si-
tuação bem diferente da de seu principal adversário nas 
eleições, Pimenta da Veiga (PSDB), que, denunciado por 
lavagem de dinheiro, é réu no processo do "mensalão mi-
neiro". Lembremos, ainda, o ex-governador Eduardo Aze-
redo, outro eminente tucano mineiro, condenado a mais 
de 20 anos de prisão por envolvimento no mesmo esque-
ma. 

E eles não estão sozinhos. O rol de governadores e 
ex-governadores indiciados, denunciados ou condenados 
é extenso. Somente para exemplificar, cito os governa-
dores do Paraná, Beta Richa (PSDB), réu em processo de 
corrupção; da Paraíba, indiciado; do Rio de Janeiro, Ama-
pá, Rondônia e Santa Catarina, que já sofreram condena-
ções; e de Amazonas e Tocantins, que já foram alvos de 
cassações. Definitivamente, Fernando Pimentel não faz 
parte dessa lista, ainda que tentem jogá-lo na mesma vala 
comum. Imputam-lhe os pecados que eles cometem, na 
tentativa de ocultá-los: eis a hipocrisia de nossa "aristo-
crática" oposição. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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PROPOSIÇÕES REDUZEM IMPACTOS DA LEI 100 

Servidores estaduais da Educação lotaram a reu, 
nião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen, 
tária da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (17), 
para acompanhar a votação do Projeto de Lei Comple, 
mentar 050/2016. O objetivo foi pressionar os deputados 
da oposição para impedir que obstruíssem a votação. A 
estratégia deu certo. Aprovada pela Comissão, a propo, 
sição segue agora para discussão e votação em Plenário, 
em primeiro turno. 

O PLC 050/2016, de autoria do governador Fer, 
nando Pimentel, prevê a readmissão dos servidores da Lei 
100 que se encontravam em licença médica quando foram 
desligados do Estado por determinação do Supremo 
Tribunal Federal, no final do ano passado. Ele estabelece 
que os servidores em licença médica voltem a receber 
seus salários - inclusive os vencimentos dos meses 
anteriores- até que passem por nova perícia médica. Caso 
o servidor seja considerado definitivamente impossibili-
tado de trabalhar, ele poderá se aposentar pelo regime do 
Estado. 

Durante a reunião da Comissão, fiz um histórico 
dos antecedentes que levaram à crise gerada pela Lei 100, 
criada pelo ex-governador Aécio Neves. Lembrei que o 
Governo do PSDB, ao efetivar ilegalmente em torno de 98 
mil servidores não concursados, jamais teve como foco 
resolver a situação dos trabalhadores designados. Na ver-
dade, a efetivação por meio da Lei 100 foi a solução encon-
trada para resolver o problema do débito gigantesco do 
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Estado com o INSS. A certidão negativa era necessária pa-
ra que o Estado pudesse contrair novo empréstimo no 
mercado financeiro. 

Lembrei, ainda, que durante os anos de vigência 
da Lei 100, a única instituição a manifestar constante 
preocupação com a situação de tais servidores foi o 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SindUTE-MG). 
A administração tucana não apenas pouco se preocupou 
com o problema que havia criado, como chegou ao 
absurdo de orientar os servidores a não prestarem con-
curso público, em carta assinada pelas então secretárias 
da Educação, Ana Lúcia Gazzola, e do Planejamento, 
Renata Vilhena. 

É importante ressaltar, também, que com dife-
rentes medidas, o governador Fernando Pimentel atuou 
para amenizar o grande problema social gerado pela lei 
inconstitucional. Conseguiu junto ao STF adiar as demis-
sões, agilizou aposentadorias dos que estavam em con-
dições e agora, com o PLC 050, busca amparar os que estão 
adoecidos. Acrescente-se que com outro projeto, o PL 
3.230/2016, o Governo dá aos servidores desligados a 
possibilidade de manterem a assistência médica, hospi-
talar e odontológica do Ipsemg até 2018. A proposição 
deve entrar na pauta do Plenário na próxima terça-feira. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 24 

O ENREDO DE UM GOLPE 

A direita ideológica, capitalista e antipovo, priva-
tista e contrária aos interesses nacionais, corrupta e cor-
ruptura, vinculada à mídia viciada nas verbas oficiais, aos 
latifundiários, aos grandes bancos e às viúvas saudosistas 
da ditadura militar, perde as eleições. Foi o povo que deu 
um basta: quer uma nova política, com justiça e inclusão 
sociais. Entrou no jogo da democracia burguesa, mas 
votando contra as elites burguesas, em um projeto de 
desenvolvimento social, popular e democrático. 

No poder, esse novo grupo faz grandes avanços 
nas políticas sociais, no acesso à educação para todos, na 
participação popular nas ações de governo, nas leis de 
combate à corrupção e de transparência, no sonho de uma 
nação melhor e de integração com os países pobres do 
continente. Mas hesita em democratizar meios de comuni-
cação, faz reformas numa ordem estabelecida, sem con-
trolar o fluxo de capitais nem subordinar o capital estran-
geiro. Acredita ser possível até a conciliação de classes. E o 
mais grave: afasta a militância e os movimentos sociais e 
populares. 

Não foi difícil arrumar uma acusação contra o 
governo. Essa rede que envolve, amarra e cria intrigas já 
tinha seu herói. Cria das elites, se esconde atrás da pseu-
dolegalidade alimentada pela CIA (patrocinadora de to-
dos os golpes no mundo nos últimos 60 anos). 

É a fábula do lobo c do cordeiro. Não há racionali-
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dade. Arruma-se qualquer desculpa para comer o cor-
deiro, mesmo que seja a esfarrapada pedalada fiscal, que, 
diga-se de passagem, todos os governos fizeram e ainda 
fazem pelos estados. O vice também fez. Ao lobo, com a mí-
dia, parcela do Judiciário e dos partidos, não eram neces-
sários argumentos plausíveis. A lógica é comer o cordeiro, 
sujando ou não sua água. 

As elites sacrossantas e sacripantas mobilizam a 
massa com 24 horas de noticiário por dia, com ódio de 
classe nunca visto neste país e com o silêncio cúmplice de 
setores da sociedade, especialmente do Judiciário e da 
intelectualidade. Promete absolver envolvidos com 
corrupção até a alma desde o governo do príncipe dos 
sociólogos, garantindo a eles um salvo-conduto da ética e a 
ascensão ao panteão da moral. 

Esse é o enredo. Como no samba: "Não entendi o 
enredo desse samba, amor,/ já desfilei na passarela do teu 
coração./ Agora sei,/ desfilei sob aplausos da ilusão .f Fin-
do o Carnaval,/ Das cinzas pude perceber,/ na apuração 
perdi você". 

Ledo engano! O povo entendeu, e nada será tão 
pacífico como imaginaram tutores da ordem gol pista. Cen-
tenas de intelectuais já se manifestaram a favor do go-
verno e da legalidade, assim como vários dos mais reno-
mados juristas do Brasil, em atos por todo o país. 

A imprensa internacional, ao contrário da nacio-
nal, também já noticia ilegalidades do herói que atropela 
leis pela conveniência, como fizeram o Publico, de Portu-
gal, a alemã Der Spiegel, o espanhol El País e até mesmo a 
britânica e centenária The Economist, segundo a qual o 
herói foi "longe demais". Além, claro, dos milhões de 
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pessoas que tomaram as ruas contra as manobras gol-
pistas. Como proclamam os setores democráticos da 
sociedade: "Não vai ter golpe, vai ter luta". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 26 

HOMENAGEM A LUCAS ARCANJO 

O Mandato Durval Ângelo lamenta profundamen-
te a morte do policial civil e amigo Lucas Gomes Arcanjo, 
neste sábado (26), e se solidariza com toda a família e 
amigos. 

Lucas foi um exemplo de coragem na luta pela 
ética, legalidade e moralidade no serviço público. Não se 
acovardou diante das ameaças e retaliações e enfrentou a 
cúpula do poder em Minas Gerais, durante a gestão do 
PSDB, para denunciar um esquema milionário de fraudes 
no Detran-MG. Por várias vezes, esteve na Comissão de 
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas -
quando presidida por este deputado- para relatar irregu-
laridades, cuja apuração cobramos, insistentemente, dos 
órgãos competentes. 

Por suas denúncias, foi punido e perseguido. So-
freu três atentados e após um deles, chegou a ficar meses 
na UTI. Ainda assim, nunca desistiu. Em outubro de 2014, 
postou no l'acebook um vídeo no qual descrevia o suposto 
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esquema de desvio de recursos no Detran - e de outros 
órgãos públicos de Minas - para irrigar o Caixa 2 de cam-
panhas tucanas. O vídeo viralizou e, com mais de um mi-
lhão de visualizações e 120 mil compartilhamentos, con-
tribuiu para a derrota do candidato à presidência Aécio 
Neves. 

Sem dúvida, uma perda imensurável para todos 
os que lutam por uma sociedade mais justa, sobretudo, 
nestes tempos sombrios de atentado à democracia. Mas 
Lucas não se foi. Permanece vivo no exemplo que nos 
deixa como seu grande legado. É um dos imprescindíveis 
de que nos falava Bertolt Brecht em seu célebre poema ... 

Há aqueles que lutam um dia; e por isso são muito bons; 
Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons; 
Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda; 
Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os 
imprescindíveis. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 29 

NÃO HOUVE CRIME DE RESPONSABILIDADE 

Estamos vivendo no País uma crise política de 
magnitude. Forças que perderam as eleições tentam 
chegar ao poder através de um golpe que eles chamam de 
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impeachment. Para o impedimento, é necessário crime 
comprovado de responsabilidade praticado pela presi-
dente da República. Pedalada fiscal não é crime de respon-
sabilidade. Dezesseis governadores do Brasil usaram esse 
artifício, antecipando o pagamento da área social. Mais 
ainda: os três presidentes da República anteriores tam-
bém usaram o mesmo artifício. Por questão de coerência, 
deveríamos estender isso. 

Além do mais, o vice-presidente da República, 
Michel Temer, quando no exercício da presidência, assi-
nou quatro decretos de antecipação de pagamento através 
de bancos oficiais. Esse era um procedimento de praxe. 
Não foi inventado. Vem desde o período dos governos 
militares. Mesmo com o advento da nova Constituição, os 
presidentes usavam esse procedimento. Então, como não 
há realmente um crime concreto, se fizerem impeach-
ment, será um golpe. 

Temos de estar vigilantes a esse clima de Brasília, 
que hoje prejudica e paralisa a economia do país e não 
pode chegar ao Governo de Minas Gerais c a esta Assem-
bleia Legislativa. É nosso dever estar aqui c votat~ princi-
palmente quando temos em pauta projetos de significa-
tiva envergadura. Primeiro, o projeto do Siscma, que com-
plementa a estrutura de cargos para que o sistema de fis-
calização ambiental seja mais eficiente. Essa matéria pre-
cisa ser votada. 

O segundo projeto trata da Lei n 11 100, relativa-
mente ao lpscmg. É uma forma de minorar o problema, 
principalmente dos 8.500 servidores e servidoras que 
estão adoecidos hoje. O Governo Pimentel conseguiu 
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prorrogar o prazo de 1 ºde abril do ano passado até 31 de 
dezembro e tem se esforçado para que as pessoas 
adoecidas possam ter uma proteção mínima. Essa matéria 
também precisa ser aprovada. 

Ao mesmo tempo, há o projeto do piso salarial. 
Quero alertar todos os deputados e servidores da Edu-
cação que estão aqui que, se o projeto não for aprovado até 
o dia 10 de abril, quando se faz a folha de pagamento, não 
há como o governo pagar os valores retroativos. É bom que 
todos os que aqui estão façam uma vigília cívica, porque 
existe prazo para pagamento retroativo dos servidores da 
Educação, que durante todos esses anos tiveram um papel 
supletivo e foram abandonados neste Estado. Agora temos 
um governo que olha para a educação e quer, de fato, 
acabar com a demagogia e pagar o piso salarial, inclusive 
retroativamente a janeiro. 

Temos de votar o projeto até o dia 10. Mas existe 
um óbice, um aspecto técnico. Daí a minha questão de or-
dem. Há vetos que estão obstruindo a pauta. Primeira-
mente, temos de votá-los para chegar ao projeto. E para 
apreciar esses vetos, precisamos de 39 deputados pre-
sentes em Plenário. Amanhã, quero adiantar, vamos ter 
reuniões às 9, 14 e 18 horas, Senhor Presidente. É o es-
forço da Mesa para priorizar os projetos da educação e do 
meio ambiente. Assim, gostaria de explicar essa questão 
para que haja um esforço e a cooperação de todos. Muito 
obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da !ILMG 
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Dia 31 

MENOS ÓDIO, MAIS RESPEITO 

"Não há desconhecimento. Sabem o que é errado, 
mas, mesmo assim, o fazem": esta foi a tônica de minha 
exposição, hoje, com o tema "Enfrentar o ódio e o pre-
conceito", durante o Encontro Regional de Capacitação em 
Direitos Humanos, que aconteceu durante todo o dia em 
Juiz de Fora (MG). Considerei que este agir tem um con-
texto claro: aqueles que praticam o preconceito e a into-
lerância têm consciência do ato. Não o fazem por igno-
rância, mas para dar voz a um grupo que visa o retrocesso 
e a perda de direitos importantes que a sociedade con-
quistou. 

Na ocasião, citei também trechos de livros que 
fazem referências a acontecimentos que precederam e 
contribuíram com o nazismo, em um paralelo com os 
tempos atuais. Não há como deixar de ver nos jovens que 
hoje pedem a volta dos militares características dos uni-
versitários que endossaram as teorias de Hitler. Vale o 
alerta, para que não haja retrocesso. 

A vacina contra tempos de ódio está no resgate da 
política, na luta contra preconceitos, no empoderamento 
das pessoas e da coletividade e, ainda, na defesa dos 
Direitos Humanos. Em se tratando de direitos não se pode 
dar nenhum passo atrás. 

Conosco no evento, também o secretário de Es-
tado dos Direitos Humanos, Participação Social e Cida-
dania, Nilmário Miranda, o subsecretúrio de Promoção e 
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Defesa dos Direitos Humanos, Leonardo Nader, e a depu-
tada Federal Margarida Salomão. 

O encerramento foi transformado em um grande 
ato pela democracia, com a mesa "Diálogos Abertos -
#MenosÓdio #MaisRespeito", que teve a participação do 
teólogo Leonardo Boff e do cantor Ti co Santa Cruz. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

A VERDADE VIRÁ 

"Uma expressão catalã sempre me deu a medida 
de quanto é complexo descobrir a verdade: 'quando há 
uma inundação, a primeira coisa que falta é água potável'. 
E, no caos das notícias, você quer entender realmente o 
que está acontecendo. Quer água potável. Quanto vale a 
verdade neste país?" A frase é de Roberto Saviano, que no 
texto '/\pesar de tudo, a verdade existe" relata a situação 
da Itália após a Operazíone Mani Pulíte (Operação Mãos 
Limpas). 

O escritor - autor do célebre livro Camorra -
apresenta um país dominado pela máfia e por políticos de 
extrema direita, onde a vida e a verdade são bens de pouco 
valor no mercado do crime que emerge com o desmonte 
da democracia. E o pior: após assumir, o novo governo 
arquiva processos e altera leis para interromper a opera-
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ção. Em nome do combate à corrupção, "com a água suja 
do banho, haviam jogado fora a criança". 

A reflexão se encaixa no Brasil de hoje, e não por 
obra do acaso. A Mani Pu fite, ao que tudo indica, foi a fonte 
do juiz Sérgio Moro para a Operação Lava Jato, que em uma 
verdadeira "caça às bruxas", com investigações seletivas, 
desrespeito à Constituição e institucionalização de tortu-
ra psicológica para obter delações, já começa a "jogar fora 
as crianças". A primeira delas foi a verdade. 

O script era claro: responsabilizar e prender, a 
qualquer preço, o grande líder Lula, que deveria ser sacri-
ficado para personificar todo o "mal"; enfraquecer o Go-
verno Dilma, viabilizando o golpe travestido de impea-
chment; deslegitimar e aniquilar o PT. Só não previram 
que viesse à tona o envolvimento até o pescoço dos pala-
dinos da moralidade, que nos planos, assumiriam o País. 
Como afirmou Tereza Cruvinel, a narrativa da Lava Jato 
saiu dos trilhos. 

Na "inundação" de factoides, meias verdades e 
mentiras inteiras propagadas pela grande mídia, já falta 
"água potável". O efeito colateral da desinformação e 
incitação do ódio é a insanidade. Em plena celebração de 
Semana Santa, uma mulher agride violentamente o car-
deal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Schere1~ acusan-
do-o de comunismo. No Rio Grande do Sul, a pediatra de 
um bebê se recusa a atendê-lo porque a mãe é do P'I: 

Em entrevistas recentes, juízes italianos que a-
tuaram na Mani Pu fite revelaram que a operação não redu-
ziu a corrupção na Itália. Entre as razões, Gherardo Co-
lombo e Piercamillo Davigo apontaram o alto nível de 
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difusão da corrupção, "contaminando" não somente o po-
der público, mas a sociedade em geral. Para eles, não é 
possível combatê-la apenas com uma investigação judi-
ciária. É preciso que haja uma mudança cultural. 

Em vez da "inundação", busquemos, então, fazer a 
travessia do rio. Parafraseando Guimarães Rosa, "a ver-
dade não está no início, nem no fim; mas no meio da tra-
vessia". Podemos encontrá-la, ao caminhar, ao nadar, ao 
superar desafios e construir novos eitos. Ela não é um 
dado a priori, nem a posteriori. É aprendida, como num 
processo de busca e depuração. Com o tempo, a verdade 
virá, como água límpida e cristalina. Que não seja tarde 
demais. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 5 

APOIO À DEMOCRACIA 

Em carta aberta publicada no último domingo (3) 
na internet, a respeito da atual conjuntura política vivida 
pelo Brasil, o bispo emérito da Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, defendeu o mandato da 
presidente da República Dilma Rousseff(PT). 

"Os agentes de pastoral da Prelazia de São Félix do 
Araguaia, reunidos, dos dias 28 de março a 02 de abril de 
2016, em São Félix do Araguaia, MT, com o bispo Dom 
Adriano Ciocca Vasino e o bispo emérito Dom Pedro Casal-
dáliga, manifestam grande preocupação com o momento 
sociopolítico que vivenciamos atualmente. 

Sabemos que uma crise econômica, que se iniciou 
de forma concreta em 2008, estú afetando fortemente o 
sistema capitalista e tem provocado, por parte de grandes 
empresas e países ricos, como os Estados Unidos, uma 
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investida violenta em diversos países em desenvolvi-
mento. Tais países são vistos como fornecedores de ma-
téria prima e mão de obra barata para alimentar o luxo e o 
consumo dos ricos de fora e da elite interna que tem se 
tornado cada vez mais rica e opulenta". 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 7 

CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO 

Trabalhadores estaduais da Educação realiza-
ram, na tarde desta quinta-feira (7), assembleia da cate-
goria, no pátio da Assembleia Legislativa. Eles avaliaram 
como importante conquista a aprovação, em segundo 
turno, pelo Legislativo, de três Projetos de Lei (PL) de au-
toria do governador Fernando Pimentel que beneficiam a 
categoria. Entre eles, está o Projeto de Lei 3.396/16, que 
reajusta em 11,36% os salários dos servidores da Edu-
cação, retroativamente a janeiro deste ano. Com o rea-
juste, o Governo Pimentel cumpre o acordo que possibi-
litará o pagamento do Piso Nacional do Magistério, pela 
primeira vez no Estado. 

Os trabalhadores da Educaçflo também comemo-
raram a aprovação em segundo turno do Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 50/16 que autoriza a readmissão de 
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servidores da Lei 100 que estavam adoecidos quando do 
desligamento, e do PL 3.230/16, que possibilita aos 
atingidos pela Lei 100 continuar com o atendimento mé-
dico, hospitalar e odontológico do Ipsemg, mediante con-
tribuição. 

"Quero destacar que é a primeira vez que Minas 
Gerais teve um reajuste do piso salarial profissional na-
cional. Embora nós tenhamos feito a luta todos os anos, 
desde 2008, nós conquistamos efetivamente esse reajuste 
pela primeira vez", afirmou a presidente do Sindicato Úni-
co dos Trabalhadores da Educação (SindUTE), Beatriz 
Cerqueira, ressaltando que o aumento contempla todas as 
oito carreiras da educação e também os aposentados e 
pensionistas. Ela também anunciou como conquistas a 
confirmação pela Secretaria de Estado da Educação de 
mais 30 mil nomeações de concursados, a partir de maio, 
inclusive de professores dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental, e do pagamento, em abril, de nove mil promo-
ções de carreira já publicadas. 

Durante a assembleia, os trabalhadores da Edu-
cação aprovaram um calendário de mobilização que in-
clui: vigília no dia 21 de abril em Ouro Preto, pelo paga-
mento de promoções e progressões na carreira; agendas 
em defesa da democracia e contra o golpe; e atividades do 
dia nacional de mobilização, em 15/4. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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A NEGAÇÃO DO "POLÍTICO" 

Uma das características dos regimes totalitários é 
a negação do "político". Não por acaso, em 1933, quando 
Hitler ganhou do Congresso alemão plenos poderes, um 
dos primeiros atos dele foi proibir o funcionamento dos 
partidos políticos do país, à exceção do Nazista, e extinguir 
o próprio Parlamento. Por 12 anos, governou como dita-
dor. 

A trajetória da humanidade está repleta de exem-
plos nos quais a disseminação dos ideários radicais, fas-
cistas e de extrema direita foi acompanhada de uma cam-
panha para o extermínio do "político". Nela, explora-se a 
indignação não reflexiva da sociedade, cristalizada em um 
senso comum: "político bom é político morto", "todo polí-
tico é ladrão", "o grande mal da nação é a política". 

Poucos se dão conta, no entanto, de que esse mo-
vimento representa a negação da própria cidadania. Afi-
nal, política nada mais é do que mediação: entre cidadãos 
e Estado, público e privado, individual e coletivo. Sentido 
implícito na etimologia da palavra, originária do termo 
grego "politikos" (cívico), que deriva de "palites" (cida-
dão), e este, de "polis" (cidade/Estado). 

E o que estaria por trás da negação do "político"? 
Ao capitalismo, interessa que o único ente válido no pro-
cesso de interlocução seja o mercado. i\o f~1scismo, que 
esse mediador seja o Estado totalitário. i\ Mani Pulite 
(operação Mãos Limpas), na lt{llia, foi um exemplo desse 
fenômeno. Na primeira eleição que a sucedeu, na década 
de 90, vários partidos praticamente deixaram de existir. 
No lugar, a ascensão de Silvio Berlusconi; o "antipolítico", 
milionário empresário da mídia, de extrema direita, ultra-
conservador e, paradoxalmente, atolado na corrupção. 
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Vivemos situação similar no Brasil. A politização 
do Judiciário- ou a judicialização da política- comandada 
por Sérgio Moro nada mais é do que a negação do "po-
lítico". No vazio político, instalam-se o fascismo e a into-
lerância. Não apenas o extermínio do diferente e do plural 
- negros, mulheres, pobres, imigrantes, homossexuais -, 
mas da própria política, enquanto mediação de conflitos. 
Como afirmou a filósofa Marcia Tiburi em sua coluna, "o 
ódio ao outro se estabelece em nossa sociedade no âmbito 
do extermínio da própria política". 

Não deixa de ser simbólico que caciques do PSDB 
tenham sido hostilizados nas manifestações pró-impea-
chment que eles mesmos organizaram, enquanto figuras 
que personificam o que há de mais conservador ganham 
ares de "pop star". Sim. É imperativo combater a corrupção 
e fazer a depuração, independentemente de partido 
político. Mas o extermínio do "político" só serviria a inte-
resses reacionários. Quem seria o nosso Berlusconi? Jair 
Bolsonaro? Silas Malafaia? Marco Feliciano? Sérgio Moro? 

A política é necessária, bem alertou o filósofo 
italiano Giuseppe Tosi: "Não há alternativa à política senão 
mais e melhor política, não há alternativa aos partidos 
senão menos e melhores partidos, não há alternativa nem 
atalhos à democracia senão mais democracia". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 11 

MAIS MULHERES NA POLÍTICA 

"Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, 
participando sem medo de ser mulher!" O trecho da mú-
sica traduz com perfeição o que assistimos no último do-
mingo (10), durante o Encontro de Mulheres do nosso 
mandato, na cidade de Dom Cava ti (Vale do Aço). Foi bo-
nito de se ver! Mais de cem companheiras de 25 muni-
cípios mineiros, reunidas no Movimento da Boa Nova 
(Mobon), demonstraram que estão organizadas e mobili-
zadas na construção de uma sociedade mais justa e em 
defesa da democracia. O momento único reforçou nossa 
convicção de que lugar de mulher é, sim, na política, seja 
como militante dos movimentos sociais e sindicais, seja na 
atuação partidária e em associações, seja nas Câmaras, 
prefeituras, Assembleia Legislativa, Congresso ou presi-
dência da República. 

Ao abrir o encontro, destaquei o quanto a orga-
nização feminina é capaz de construir~ citando como 
exemplo o trabalho desenvolvido pela Associação de 
Mulheres de Granada (Asmugra). Ressaltei as mudanças 
ocorridas no Brasil, com os governos de Lula e início do 
Governo Dilma, período no qual, em dez anos, 40 milhões 
de brasileiros ascenderam à classe média. Se na década de 
1990, um terço da população (cerca de 70 milhões) 
passava fome, hoje, o número caiu para 280 mil pessoas 
em situação de deficiência alimentar. Sem contar que sete 
milhões se formaram na universidade, contra somente 3,5 
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milhões graduados em 500 anos. 
Tudo isso só foi possível porque abrimos as 

portas do "condomínio do poder" para que mais pessoas 
pudessem nele morar. Esta é a grande razão da tentativa 
de golpe em curso: os setores que, por séculos, se perpe-
tuaram no poder resistem à mudança e se recusam a com-
partilhar o espaço com as classes populares. Por isso, é 
importante a mobilização em defesa da democracia, na 
qual a participação feminina é primordial, sobretudo, por-
que uma das maiores vítimas desse ataque é uma mulher: 
a presidente Dilma. "Não estão querendo cassar e calar a 
voz da Dilma. Querem cassar e calar a nossa voz", alertei. 

Neste contexto, foi salutar a colaboração da presi-
dente do PT de Minas, Cidade Jesus, que abordou o papel 
das mulheres como agentes transformadoras. Para ela, 
somente a partir da compreensão da realidade e de sua 
história, a mulher pode identificar o que quer mudar e de 
que forma. "Para avançarmos, precisamos reconhecer-nos 
como pessoas transformadoras. Mas não de uma forma 
excludente: só é possível uma transformação, de fato, onde 
mulheres e homens caminham lado a lado. Temos que 
abandonar a postura sofredora para agir", conclamou. 

Também foi de grande pertinência a participação 
da prefeita de Alvarenga, Bezinha, ao tratar do que cha-
mou de "felicidade comunitária". Segundo a prefeita, o ver-
dadeiro sentido da política é o bem coletivo. "Ser feliz é ver 
os outros serem felizes", considerou. Nesta linha, ressaltou 
que a ameaça de golpe não é contra um governo, mas 
contra um projeto de redução das desigualdades sociais. 
"Não vai ter golpe! Não vai ter golpe!", reagiu a plateia. 
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Ao apontar o risco ao projeto de inclusão social, a 
sindicalista rural e ex-vereadora de Carangola, Regina, 
apontou a necessidade de que as mulheres sejam mais 
solidárias e companheiras. "Às vezes, não valorizamos as 
lutas das outras mulheres", lamentou, ressaltando a vio-
lência cometida contra a presidente Dilma, sem que ela 
tivesse cometido qualquer crime. Regina defendeu, ainda, 
as cotas de mulheres nos espaços de poder, que, em sua 
avaliação, contribuem para que haja equilíbrio, com 
"mulheres, homens e jovens ajudando a construir". Ela 
considerou, porém, que as mulheres não podem ser meras 
cumpridoras de cotas, tendo a taref~l de ajudar a promover 
o debate. 

Agradeço de coração a todas as mulheres de luta 
que participaram deste momento. Na impossibilidade de 
citar uma a uma, destaco os municípios representados em 
nosso Encontro de Mulheres: Periquito, Dom Cavati, 
Ipaba, São Francisco do Glória, Bom Jesus do Galho, 
Divino, Fervedouro, Naque, Caratinga, Granada, Chalé, 
Lajinha, Inhapim, Carangola, Governador Valadares, 
Vermelho Novo, Contagem, Matias Barbosa, Belo 
Horizonte, Timóteo, Santana do Paraíso, Tarumirim, 
lpatinga, Alvarenga e Reduto. 

Publicado na página Durval Angelo no Facebook 
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Dia 13 

SOBRE URGÊNCIAS E ADIAMENTOS 

Diz um velho ditado de um oficial e filósofo fran-
cês, general de exército, que na guerra sempre a primeira 
baixa é a verdade. Mas a discussão que quero propor vai 
além. Foi votado ontem o projeto de reajuste da Educação. 
Teve precedência sobre outros, porque estava em redação 
final e tinha um prazo regimental no início da reunião. Mas 
junto com o líder da oposição, deputado Gustavo Corrêa, 
fiz requerimento para que os projetos do Ministério 
Público e do Tribunal de Justiça fossem também incluídos 
em pauta. Já defendíamos isso na semana passada, e é bom 
que se deixe claro. Então, o líder do governo e o líder da 
oposição colocaram premência, urgência, nos projetos 
dos servidores. Fui procurado por um servidor do 
sindicato, Jonas, companheiro nosso de Contagem, que me 
fez essa reivindicação, durante um ato público na Praça da 
Estação. Assim, entendi que deveria buscar entendimento 
com o líder da oposição para atendê-la. 

Também por meio de um acordo celebrado com 
participação do líder da oposição, Gustavo Corrêa, apro-
vamos aqui o projeto do Executivo que trata do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente (Sisema). Houve um veto par-
cial do governo ao texto aprovado, entendendo que havia 
vício de iniciativa na criação de cargos inserida por emen-
das de Comissões, inclusive, com anuência da oposição. 
Mas na apreciação do veto devemos lembrar que existe 
hoje no Sisema uma estrutura que não fiscaliza porque 
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não tem servidores. Então, eu pergunto: a quem interessa 
que esse sistema não entre em funcionamento? A quem 
interessa? Será que vamos esperar uma nova tragédia da 
Samarco de Mariana para abrir os olhos e liberar ou vetar 
as 2.500 licenças que estão lá? 

Existem, hoje, 80 barragens com risco de rompi-
mento em Minas Gerais e precisamos de servidores para 
fiscalizá-las. Este projeto cria a estrutura. Aliás, em dois 
momentos, este líder fez acordo com o líder da oposição 
para votar o projeto do Sisema na reunião seguinte, e 
agora a discussão é adiada pela terceira vez. Todos os 
procedimentos regimentais para que houvesse agilidade 
nos projetos dos servidores foram feitos aqui. E esse 
projeto (do Sisema) encontra-se nesta Casa há mais tempo 
que o outro. Volto a perguntar a quem interessa adiar essa 
discussão. A quem interessa que a lei de fiscalização não 
funcione? É uma lei muito mais rígida do que a anterior. A 
resposta tem de ser dada, mesmo entendendo que 
estamos numa guerra. Quais serão as primeiras baixas? A 
liderança de governo solicita aos deputados do governo 
que votem pela manutenção da pauta. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia 14 

PAZ, JUSTIÇA E DEMOCRACIA 

"Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pe-
dra. - Mas qual é a pedra que sustenta a ponte?, pergunta 
Kublai Khan.- A ponte não é sustentada por esta ou aquela 
pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas 
formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. 
Depois acrescenta:- Por que falar das pedras? Só o arco me 
interessa. Polo responde:- Sem pedras o arco não existe". 

A citação é do livro Cidades Invisíveis (1972), do 
escritor italiano Ítalo Calvino. Ele apresenta um diálogo 
fantástico, no qual o explorador Marco Polo descreve ao 
imperador dos tártaros Kublai Khan 55 cidades imagi-
nárias que, supostamente, teria visitado. Calvino imprime 
na obra uma de suas principais características: a tentativa 
de decifrar o mundo em sua complexidade. 

O diálogo serve-nos de provocação para uma 
analogia com o momento atual no Brasil. Tomando a de-
mocracia como "ponte" e a paz como o "arco" que dá equi-
líbrio, sentido e objetivo à construção, constatamos que 
suas "pedras" sofrem sucessivos abalos. Afinal, o que sus-
tenta o "arco" democrático, senão as obrigações e direitos 
de cidadania e as garantias do Estado de Direito? E estes 
têm sido vilipendiados na tentativa de golpe em curso 
neste país. 

Não sem motivos, nesta quinta-feira (14), às 17 
horas, juristas mineiros e outros profissionais do Direito 
promovem um ato público na Assembleia Legislativa, pela 
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paz e a justiça. Além de apontarem os desvios técnico-
jurídicos do processo de impeachment, eles buscam dia-
logar com a sociedade civil sobre os riscos para a demo-
cracia brasileira. 

Inconsistências também são identificadas pelo 
jurista Thomas Bustamante em parecer que responde a 
consulta do deputado federal por Minas Gerais Reginaldo 
Lopes (PT). O professor da UFMG alerta para as conse-
quências da judicialização de um juízo essencialmente 
político: "Se as decisões puramente discricionárias apa-
recem travestidas de julgamentos pseudojurídicos sobre a 
correção dos atos do governo, abre-se caminho para um 
perigoso tipo de ditadura parlamentar onde a vigência da 
ordem constitucional passa a ser meramente simbólica", 
afirma. 

As manifestações contra o atentado ao processo 
democrático proliferam, vindas de respeitadas organiza-
ções. Em recente carta aberta à população, os religiosos 
agostinianos do Vicariato Nossa Senhora da Consolação 
do Brasil assim se pronunciaram: "Ninguém está por cima 
da Constituição e, se ela for desrespeitada corremos o 
risco de voltar aos tempos totalitários da ditadura( ... ) Se o 
Judiciário, o Executivo ou o Legislativo o fizerem, é o fim do 
Estado de Direito." 

Na ânsia do golpe, não consideram sequer a "pon-
t " l" ' 11 , 11 l , 1\ • • ' i" e, o que c Ira o arco c as pcc ras . J\O lllcitarem o oc 10, 

colocam em risco a paz neste país. Sem ela, os pilares desta 
"cidade invisível" tendem a ruir~ pois, como afirma o ma-
nifesto dos juristas, "é pela paz c em nome dela que a 
justiça c a democracia se renovam como conquistas cons-
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titucionais irrenunciáveis e intocáveis do caminhar his-
tórico do nosso povo." 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 15 

ALMG DISCUTE PROPOSTA PARA CIDADE 
ADMINISTRATIVA DE BH 

Participei, nesta sexta-feira (15), na Assembleia 
Legislativa, de reunião com o prefeito de Belo Horizonte, 
Mareio Lacerda. Ele tenta negociar com o Estado a 
viabilidade de um projeto para a construção da Cidade 
Administrativa do município. O complexo, que abrigaria 
todos os órgãos da prefeitura, seria instalado no terreno 
onde hoje funciona o estacionamento da rodoviária, que 
no futuro será um terminal metropolitano. Como líder do 
governador, expus que ainda não há acordo neste sentido 
com o Governo do Estado, a quem caberia a doação do 
terreno. O maior complicador é que a área pretendida está 
incluída no projeto de ampliação do Metrô já aprovado 
pelo Governo Federal, sendo destinada ao acesso de pas-
sageiros da Linha 3. 

A reunião de trabalho, coordenada pelo presi-
dente da Assembleia, Adalclever Lopes (PMDB), teve a 
presença de outros deputados, do presidente da BHTrans, 
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Ramon Victor e do diretor da Metrominas, Djaniro Silva, 
além de representantes da Agência de Desenvolvimento 
da Região Metropolina, da Prominas, de arquitetos e 
consultores envolvidos no projeto. A proposta é construir 
a Cidade Administrativa no regime de parceria público-
privada (PPP) e a mudança, segundo o prefeito, represen-
taria uma economia anual em torno de R$ 11 O milhões, em 
aluguéis e serviços, além de proporcionar a revitalização 
da região da rodoviária, hoje degradada. 

Também o diretor da Metrominas ponderou so-
bre a impossibilidade de conciliação da proposta com o 
projeto atual do Metrô. Ele não descartou uma compatibi-
lização dos dois projetos, mas alertou que vai demandar 
custos e tempo, podendo significar atraso na execução do 
Metrô. Diante dos argumentos da prefeitura e dos arqui-
tetos, ficou decidido que a Assembleia vai ajudar na inter-
mediação de uma possível compatibilização, com a reali-
zação de reuniões técnicas e de audiências públicas sobre 
o tema. Trata-se de um processo que vai demandar toda 
uma discussão técnica e, se for viável, até a reformulação 
dos projetos. Mas tudo dependerá da viabilidade desta 
alteração. 

O projeto para a doação pelo Estado do terreno 
destinado à Cidade Administrativa de Belo Horizonte já 
está em tramitação na Assembleia, sendo de autoria dos 
deputados Adalclever Lopes (PMDB), Agostinho Patrus 
(PV) e Tiago Ulisses (PV). 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facehook 
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Dia 18 

RÁDIO INCONFIDÊNCIA: 80 ANOS DEDICADOS À 
CULTURA DE MINAS 

Participar das comemorações dos 80 anos daRá-
dio Inconfidência representa para Minas Gerais o devido 
reconhecimento a uma emissora que vem construindo 
uma permanente história de amor e respeito com nossa 
população. Esta reunião está destinada a ficar na memória 
do Parlamento mineiro, ao registrar a data de enorme 
valor para a nossa cultura, já que a rádio que todos identi-
ficamos como a Brasileiríssima tornou-se porta-voz do 
melhor de nossa música. Destacando-se também por seu 
jornalismo, inclusive o esportivo, a Inconfidência integra a 
rede de rádios públicas brasileiras e é parceira de 
importantes veículos internacionais. 

Quando penso em Rádio Inconfidência, volto-me 
para a minha infância, a meu velho pai, Geraldo Andrade, 
nascido em Itabira e que viveu de sua adolescência até seu 
passamento em Castelo, no Espírito Santo. A Rádio 
Inconfidência era sua parceira das madrugadas. Havia um 
programa o qual, na Fazenda Bela Vista, em Castelo, ele 
nunca deixava de ouvir. Era "A hora do fazendeiro", 
considerado o programa de rádio mais antigo. Por isso, a 
Rádio Inconfidência me traz essa memória tão doce, tão 
forte e tão simbólica do meu pai. 

Para que essa tradição se mantenha ativa e reno-
vada, é preciso uma equipe que não deixe cair o alto nível 
de sua informação nem a preocupação em difundir o 
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melhor do universo cultural. Na pessoa de seu talentoso 
diretor e meu companheiro, Flávio Henrique Alves de 
Oliveira, reconhecemos o esforço brilhante de cada fun-
cionário para levar ao ar uma programação compro-
metida com o bom gosto e os interesses de seu público. 

É uma honra para nós a presença aqui de Pereira 
da Viola, que no sábado, cantava a democracia para a pre-
sidenta Dilma, na mesma viola em que cantou o Hino Na-
cional no Acampamento da Liberdade em Brasília. Assim 
como as presenças do Marilton, do Tela, do Rodrigo, do 
Toninha e do Sérgio, que nos trazem essa lembrança tão 
significativa da música; essa escola, que é o Clube da 
Esquina. Muito importante também ter aqui companhei-
ros e amigos como Rubinho e Titane, a quem acompanho 
há mais de 35 anos, em suas carreiras e lutas. Como com o 
Rubinho, na Pastoral da Terra e em bairros de periferias 
em Contagem, particularmente no Água Branca. Já se vão 
35, 36 anos, de muitas andanças e cantorias ... A presença 
de todos vocês aqui simboliza o significado da Rádio 
Inconfidência para o povo de Minas Gerais. 

Hoje, vivemos tempos difíceis em que impera a 
intolerância, a falta de diálogo; c quero aqui lembrar um 
pensamento de Claricc Lispcctor: "O que cu quero contar é 
tão delicado quanto a própria vida, porque o mais 
surpreendente é que, mesmo depois de tudo, o mistério 
continua intacto". 

Sou professor de história há 40 anos - comecei a 
dar aulas com pouco mais de 16 anos - c penso que, se 
fizermos um varal de história, começando pelo movi-
mento da resistência de 1935, logo depois, com o surgi-
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menta da Rádio Inconfidência, o golpe dentro de golpe, em 
1937 no Estado Novo, no qual tantos mineiros tiveram 
papel importante, veremos que toda essa história que 
queremos contar é também a história de Minas. É, parti-
cularmente, a história de luta dos trabalhadores, a história 
da democracia e da resistência. Hoje, mais do que nunca, 
ela se torna necessária e viva para todos nós. Não só como 
história a ser contada, mas como a própria vida, a luta pela 
liberdade, a luta pela democracia. Confiamos em um 
futuro à altura dessa história, não só da Rádio Inconfi-
dência, mas da democracia neste país. 

Esperamos que no Governo Fernando Pimentel -
que tem apoiado muito todo o sistema de comunicação 
pública do Estado- tenhamos muitos avanços. Nós últimos 
anos, havia uma barreira em que não se destinavam nem 
campanhas publicitárias governamentais para rádios e 
TVs públicas do Estado. Hoje, não apenas o Governo do 
Estado, mas a própria Assembleia Legislativa, por gestão 
nossa, tem colocado as TVs e rádios públicas como par-
ceiras no trabalho de publicidade. É preciso aumentar, 
Marcus (Gimenez, secretário de Estado de Comunicação), 
mais do que nunca. 

Sabemos que há hoje um grande desafio, com a 
radiodifusão e a TV digital, em que os recursos precisam 
ser mais significativos. Já houve um avanço significativo, 
recentemente. Estamos esperando os equipamentos para 
a Rede Minas. Ajudei na intermediação para a moder-
nização da emissora, que estava sucateada, fadada a ser 
fechada e, em determinado momento, privatizada. Que 
essa mesma parceria aconteça com a Rádio Inconfidência. 
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Essa é uma necessidade que se torna urgente com a comu, 
nicação digital. 

Que tanto a nossa rádio quanto a nossa TV con' 
tinuem recebendo prêmios relevantes e sendo exemplos 
neste país, de luta contra a intransigência e a intolerância, 
de defesa da democracia e, antes de tudo, de inclusão 
social e justiça, tão necessárias ainda, e mais do nunca, em 
nosso país. Muito obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

A HISTÓRIA HÁ DE CONTAR 

O golpe contra a democracia no Brasil começou 
em junho de 2013. Tínhamos, então, uma presidenta da 
República com popularidade invejável, acima de 80 por 
cento, uma situação de emprego pleno sem precedentes 
em nossa história e perspectivas econômicas seguras para 
os próximos dez anos. O cenário promissor era reco-
nhecido internacionalmente e o "país do futuro" tornava-
se a nação do presente. 

Para completai~ as reservas do pré-sal colocavam 
nosso país em uma situação invejável, entre os seis 
maiores produtores mundiais de petróleo, c o Brasil era 
um fator de equilíbrio para os governos de esquerda da 
América Latina. Tal liderança, há mais de dez anos, atra-
palhava os planos norte-americanos. Em situação oposta à 
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brasileira, vivendo uma profunda recessão, os Estados 
Unidos precisavam, cada vez mais, impor nas Américas 
sua hegemonia e o unilateralismo da "pax" americana. 

Mesmo com um quadro tão positivo, inexplica-
velmente, eclodiram pelo país manifestações sem rei-
vindicações claras, caracterizadas por atos de violência e 
vandalismo, protagonizados pelos chamados black blocs. 
O uso do termo inglês, talvez, não tenha sido obra do acaso. 
Pouco tempo depois, o ex-analista de sistemas da Agência 
Central de Informações norte-americana (CIA) Edward 
Snowden traria à tona documentos que comprovariam o 
"dedo" dos Estados Unidos nas "inocentes" mobilizações. 

Os documentos deram origem ao escândalo co-
nhecido como Wikileaks, nome do site onde foram divul-
gados. Eles mostravam que a CIA, há muito, espionava o 
Brasil, tendo "grampeado" telefonemas e e-mails de 
milhões de brasileiros, dentre os quais, a presidenta Dilma 
Rousseff. Também atuava no país a NSA, Agência de 
Segurança Nacional norte-americana criada em 1952, no 
contexto da Guerra Fria, mas cuja existência só foi 
revelada 30 anos depois pelo jornalista }ames Bamford, no 
livro The Puzzle Palace: A Report on N.S.A., America's Most 
Secret Agency. Mais do que isso, as informações do 
Wilâleaks indicavam que os atos de junho de 2013 haviam 
sido financiados pela agência norte-americana. Sem 
lideranças, sem bandeiras e com o discurso do antipo-
lítico, as manifestações não passaram de uma estratégia 
para enfraquecer o governo. 

E não somente o setor político era alvo. Houve, 
também, espionagem industrial. Preocupava os Estados 
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Unidos a força das empresas brasileiras no cenário inter' 
nacional, especialmente, as grandes empreiteiras. Além 
da Petrobras, a Odebrecht, que tinha quase 70 por cento 
de suas atividades no exterior e executava trabalhos até no 
Pentágono, foi uma das organizações "monitoradas". O 
Wildleaks mostrou, ainda, que a CIA espionava muitas 
outras nações, inclusive na Europa, e sequer o Vaticano 
havia escapado, tendo sido também monitorado o con-
clave que elegeu o Papa Francisco. 

Os estratagemas da CIA e da NSA para desesta-
bilizar governos democráticos de esquerda na América 
Latina não são uma novidade. Sabe-se que a agência con-
tribuiu para os golpes parlamentares ocorridos em Hon-
duras e no Paraguai. Sem contar o enfraquecimento de 
outros governos, como os da Venezuela, Bolívia e Argen-
tina, em uma espécie de efeito dominó, cuja pedra da vez é 
o Brasil. 

Para compreender a gravidade da situação que 
enfrentamos, precisamos f~1zer uma leitura que vá além do 
nosso quintal. Estamos diante de um movimento impe-
rialista global, que avança tanto sobre o Oriente Médio 
quanto sobre a América Latina. Não foi diferente no Brasil 
de 1954, quando o golpe financiado pelos Estados Unidos 
só não aconteceu porque Getúlio Vargas suicidou e a 
comoção popular levou milhões éls ruas. O movimento 
pela derrubada de Getúlio teve ação direta da NSA. Não foi 
à toa que os principais alvos dos protestos populares, 
naquela época, foram o consulado e a embaixada norte-
americanos, além da mídia golpista de então, que incluía 
os jornais Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, O 
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Globo, Estado de S. Paulo, Diários Associados e outros. 
O que não dizer então do golpe militar e empre-

sarial de 1964? A evidente ação da CIA já consta dos regis-
tros históricos. Sabe-se, inclusive, que os Estados Unidos 
haviam instalado seu porta-aviões no Atlântico Sul, próxi-
mo à costa brasileira, como base para o patrulhamento de 
nosso território e com a frota pronta para intervir a 
qualquer momento. Sem contar o financiamento direto de 
fundações norte-americanas para organizações que 
lideraram o golpe, a exemplo da Aliança Para o Progresso. 

Muitos são os estudiosos que apontam os aten-
tados norte-americanos a nossa soberania. No livro A 
tríplice fronteira e a guerra do terror, o professor da PU C-
Rio Arthur Bernardes do Amaral apresenta informações 
esclarecedoras sobre interesses do "Tio Sam" na tríplice 
fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Ele revela que 
seis dias após o atentado terrorista de 11 de setembro de 
2001, cerca de 40 agentes norte-americanos fizeram uma 
grande operação em cidades paraguaias, principalmente 
em Cidade do Leste e há quem acredite que estiveram 
também em Foz do Iguaçu. A partir de então, a NSA teria 
passado a monitorar diversos cidadãos brasileiros, com a 
tese de que haveria no Sul do Brasil uma rede do Hamas, 
Hezbollah e AI Quaeda. 

Outras informações sobre a suposta rede terro-
rista dão conta de que um dos personagens monitorados 
pela CIA seria o responsável pela lavagem de dinheiro e 
venda do petróleo sujo do Oriente Médio. Ninguém mais, 
ninguém menos que Alberto Youssef, o doleiro da Lava Ja-
to. E mais ainda: que o juiz Sérgio Moro receberia direta-
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mente da CIA os informes dessas investigações. Faz sen-
tido, quando consideramos que vários policiais federais 
brasileiros que atuam na Lava Jato fizeram cursos na CIA. 

Mas o que querem os Estados Unidos, afinal? Que 
ninguém se iluda, imaginando que seja o fim da corrupção. 
Muito maiores que no Brasil são os esquemas ilícitos das 
empreiteiras e outras empresas norte-americanas. Entre 
outras coisas, querem a venda do pré-sal, a privatização da 
Petrobras e o fim da concorrência às suas empresas. Para 
se reerguerem, precisam recuperar o controle do petróleo 
e fazer com que suas empreiteiras retomem seu papel 
estratégico no mundo dos negócios. 

Estarrecidos, assistimos, no último domingo 
(17), a um circo de horrores na sessão da Câmara dos De-
putados que aprovou a continuidade de mais um golpe 
apoiado pelos EUA. Cartazes jocosos, com os dizeres 
"Tchau, querida", eram levantados na frente das câmeras. 
Poucos tinha a consciência de que não davam "tchau" à 
presidenta. Era à democracia que davam "tchau". 
Enganam-se, porém, se pensam que tudo se encerrou ali. 
Não. Muita água ainda há de passar sob essa ponte. Vamos 
lutar no Senado, pois temos a firme convicção de que en-
tregar o governo nas mãos de corruptos e conspiradores 
será um desastre sem precedentes. Sobretudo, vamos 
lutar nas ruas, com a mobilização das classes populares. 

Não deixaremos que vença a hipocrisia, agora 
escancarada a quem quiser enxergar. No último domingo, 
ao votar "sim, sim, sim, sim" ao golpe, a deputada federal 
Raquel Muniz (PSD) afirmou: "O meu voto é pra dizer que 
o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra 
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isso pra todos nós com sua gestão .. :' No dia seguinte, o 
prefeito citado, Ruy Muniz, marido da deputada, foi preso 
pela Polícia Federal, em uma operação que apura fraude 
com recursos públicos da saúde. Não foi a primeira vez. No 
final da década de 1980, ele havia cumprido pena, con-
denado por ter dado um desfalque no Banco do Brasil. 

O voto "nonsense" da deputada representa so-
mente uma ínfima parte da grande farsa a ser desmas-
carada. Afinal, em tempos de tudo saber, muitos mistérios 
prosseguem intactos. Estes, porém, também não passa-
rão. A história há de descerrar as cortinas para contar o 
verdadeiro enredo do golpe. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 21 

TEMPOS DE HIPOCRISIA 

Por que os setores conservadores, privatistas, 
intolerantes, fundamentalistas e as elites de nossa 
sociedade querem tirar Dilma Rousseff da Presidência? 
Sem dúvida, não é por seus erros, que, de fato, existiram. 
Tampouco pelas coisas que- reconheçamos- Lula e Dilma 
deixaram de fazer. Não. Querem derrubar o governo do PT 
por seus acertos. Pela inclusão social, que retirou 36 
milhões de pessoas da miséria, pelos avanços na educa-
ção, pelo acesso do pobre e do negro às universidades. É 
pelos direitos homoafetivos, dos indígenas e das 
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comunidades tradicionais, pela conquista da casa própria, 
pelo crescimento da agricultura familiar e por tanta~ 
outras conquistas. 

Como desculpa para o golpe travestido de impea, 
chment, as antecipações de crédito feitas por banco~ 
públicos- e pagas com juros-, jocosamente chamadas d~ 
"pedaladas fiscais". Qualquer análise mais atenta é capa< 
de reconhecer a inconsistência da justificativa. As peda, 
ladas são procedimentos usualmente adotados pol' 
governos federais e estaduais e não configuram crime d~ 
responsabilidade. Sem contar a relevância social de tais 
operações, que atenderam programas como Bolsa Fa, 
mília, Prouni, Fies, Plano Safra e Minha Casa, Minha Vida, 
Destinação bem mais louvável que a das pedaladas do 
Pro e r de FHC, que visava socorrer bancos. 

À esquerda, criticam o P1: Lula e Dilma por não 
terem feito o dever de casa, deixando de promover um 
processo de radicalização de classe e aliança com os 
excluídos. Mas Venezuela e Bolívia o fizeram e, ainda as-
sim, Maduro sofreu grande derrota na eleição do Congres-
so e Evo Morales foi derrotado no plebiscito. Poderão 
ainda dizer que os governos petistas não realizaram a 
necessária democratização dos meios de comunicação, 
continuando a irrigar os cofres da grande mídia gol pista. 
Mas os governos de esquerda da Argentina e da Venezuela 
o fizeram, e isso não lhes garantiu estabilidade. 

Para entender a situação, é preciso ir além de 
nosso quintal. Estamos diante de uma estratégia 
imperialista dos Estados Unidos, que, historicamente, têm 
se utilizado da CIA e da NSA para desestabilizar os 
governos de esquerda da América Latina, sendo o Brasil a 
"pedra da vez". Para isso, contam com o ódio da direita 
fascista, que se presta ao serviço sujo de "legitimar" o gol-
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pe. Os "arautos da moralidade" alegam que querem passar 
o país a limpo, enquanto a maioria esmagadora deles está 
envolvida com corrupção. 

Vivemos tempos de hipocrisia escancarada. Hipo-
crisia que, no último domingo, 17, ganhou como símbolo a 
deputada Raquel Muniz (PSD). No circo de horrores da 
Câmara Federal, ao votar "sim, sim, sim, sim" ao golpe, a 
parlamentar mineira assim se pronunciou: "Meu voto é 
pra dizer que o Brasil tem jeito, e o prefeito de Montes 
Claros mostra isso pra todos nós com sua gestão". Cerca de 
12 horas depois, o prefeito citado, Ruy Muniz, marido da 
deputada, era preso pela Polícia Federal numa operação 
que apura fraude na saúde. Não deixa de ser emblemático. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 25 

A VONTADE SOBERANA DO POVO 

"O novo nome da liberdade é a defesa da demo-
cracia, dos valores republicanos, do respeito à vontade 
soberana do povo". O trecho do discurso do governador de 
Minas Gerais, durante a solenidade da Medalha da 
Inconfidência, na última quinta-feira (21), em Ouro Preto, 
traduz a tarefa que temos hoje, na luta pela prevalência 
dos valores democráticos. Em tempos de golpe, lá e cá, se 
utilizam de mentiras, boatos e interpretações tortas de 
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nossas leis, na tentativa de criar um clima de "terra arra-
sada", com o único objetivo de suplantar a vontade popular 
expressa nas urnas. 

Encaixa-se nessa lógica o mais recente boato es-
palhado no Estado por alguns deputados da oposição e 
plantado até em órgãos de imprensa. Segundo os "bo-
quirrotos", conforme o Artigo 92 da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais, Fernando Pimentel seria automatica-
mente afastado do cargo, caso denúncia contra ele fosse 
aceita pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Proposital-
mente, contam o fato pela metade, deixando de mencionar 
a exigência de autorização da Assembleia para que o STJ 
julgue o governador. 

É bom que se diga que o governador foi somente 
indiciado pela Polícia Federal, não havendo contra ele 
manifestação do Ministério Público Federal, o qual, diga-
se de passagem, já se posicionou anteriormente contra o 
indiciamento. Acrescente-se que Pimentel foi indiciado 
sem sequer ser ouvido e sem que seus advogados tivessem 
acesso às peças do inquérito; uma situação totalmente 
inusitada, que fere o Estado Democrático de Direito. 

Ainda que não queiramos polemizar, não pode-
mos deixar de trazer à discussão, como já destacamos 
neste espaço, que governadores de outros estados já 
foram até condenados e continuam no exercício do cargo, 
por meio de decisão liminar. Também é impossível não 
lembrar que um ex-governador tucano de Minas Gerais foi 
condenado a 20 anos de cadeia e permanece em liberdade, 
com atuação política e partidária. Da mesma forma, não há 
como desconsiderar o exemplo do candidato do PSDB a 
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governador de Minas nas últimas eleições, que está sendo 
processado por envolvimento no esquema do "Mensalão 
Mineiro" e segue tranquilamente com suas atividades. 

Situação bem diversa é a do governador Fernando 
Pimentel. Para uma melhor compreensão, há que se fazer 
a correta interpretação de nossa Constituição Estadual, à 
luz da Constituição Federal e das jurisprudências afins. 
Segundo o mencionado Artigo 92, podem ser imputados a 
um governador dois tipos de crime: comum e de respon-
sabilidade. O crime de responsabilidade refere-se a fato 
acontecido no exercício do mandato, cabendo à Assem-
bleia Legislativa, neste caso, autorizar a abertura de pro-
cesso e sendo necessários, para tanto, dois terços dos vo-
tos dos deputados estaduais. Já o crime comum- no qual, 
em tese, se enquadraria o indiciamento de Fernando Pi-
mentel- é configurado por ato praticado fora das atribui-
ções do cargo. É neste caso que a Carta estadual, ao reme-
ter a competência de julgamento ao Superior Tribunal de 
Justiça (STF), prevê o afastamento, caso haja recebimento 
de denúncia. Há muitas controvérsias, no entanto. 

É bom atentar para o que estabelece a Constitui-
ção Federal de 1988, ao tratar, em nível federal, do afas-
tamento do Chefe do Executivo. Em seu Artigo 86, ela é 
clara, ao estabelecer que também é necessária a auto-
rização expressa do Legislativo para que o presidente da 
República seja submetido a julgamento por crime comum. 
Mais do que isso, afirma que somente haverá afastamento 
se recebida a denúncia pelo Tribunal competente. 

"Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente 
da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, 
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será ele submetido a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante 
o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 

§ 1 ºO Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I- nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou 
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; 

11 -nos crimes de responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Senado Federal." 

Portanto, em uma esperada analogia, verificamos 
a necessidade de manifestação expressa da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais - com dois terços dos votos -
para uma suposta abertura de processo contra o atual 
governador pelo STJ, a quem compete também decidir 
sobre a pertinência de um afastamento. Fato é que, em 
2005, ao decidir pelo recebimento de ação penal contra o 
então governador de Rondônia, Ivo Casso!, a Corte 
Especial do Tribunal deliberou pelo não afastamento de 
funções. Também em Minas tivemos dois governadores, 
de diferentes partidos, que mesmo sendo réus em 
processos no STJ exerceram seus mandatos até o final. 

É relevante destacar~ ainda, que em agosto de 
2001, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu Habeas 
Corpus ao então governador de Minas Gerais, Itamar 
Franco, invalidando ação do Ministério Público Federal, 
por crimes de calúnia e injúria, movida a pedido do Palácio 
do Planalto. A Segunda Turma do STF entendeu que o 
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governador tinha assegurado o direito de resposta à ação 
do Ministério Público, podendo ser processado somente 
após a concessão de autorização de dois terços dos inte-
grantes da Assembleia Legislativa do Estado. 

O Superior Tribunal de Justiça havia dado curso à 
ação sem levar em conta entendimento já manifestado 
pelo STF de que aquele tipo de processo só poderia ter 
prosseguimento com autorização do Legislativo. Assim, o 
princípio da autonomia federativa, que o ministro-relator 
Celso de Mello havia invocado para conceder, anterior-
mente, liminar a favor de Itamar foi referendado pelos 
demais ministros, sendo suspenso o processo. Não 
somente este, mas outros nove julgamentos similares do 
STF comprovam que há jurisprudência firmada quanto à 
exigência de autorização expressa do Parlamento esta-
dual para que o STJ possa julgar governadores por crime 
comum. 

Fica evidente, assim, que não passam de factoides 
- com objetivos nada nobres - as notícias de afastamento 
automático de Fernando Pimentel, disseminadas pela 
"viúvas do PSDB" em Minas. Nosso governador está em 
pleno gozo de seu mandato e assim ficará até o final. À 
oposição, recomendo que, em vez de espalhar boatos, pro-
cure trabalhar muito, pois em 2018 estaremos a postos 
para derrotar o "turista" de Goiás ou qualquer outro 
forasteiro que tentem "plantar" no Governo do Estado. 

O Governo Pimentel vai muito bem, obrigado. E 
caminha a passos largos no cumprimento de seus com-
promissos com as políticas sociais, a participação popular, 
a interlocução com os movimentos sociais e a valorização 
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do funcionalismo. Exemplos destes avanços não faltam, 
como os Fóruns Regionais de Governo e a inclusão de suas 
propostas no orçamento, ou os avanços na luta pela terra, 
Ou, ainda, a garantia dos direitos dos atingidos por bar~ 
ragens, por meio de Projeto de Lei construído participati~ 
vamente e que já tramita na Assembleia; bem como o 
fundamental resgate da Educação, com o pagamento do 
Piso Nacional do Magistério, a recuperação das carreiras 
dos servidores, a paridade para aposentados e pensio~ 
nistas e várias outras medidas. 

O grande desafio, agora, é dar um salto de quali~ 
dade na Saúde. Para isso, começam a funcionar, no segun~ 
do semestre, no interior do Estado, os Hospitais Regionais 
e Centros de Especialidades, bem como já estão previstos 
investimentos na valorização do profissional da Saúde, 
Também devem ser anunciados em breve novos investi, 
mentos em logística e infraestrutura na Segurança Públi, 
ca, melhorias que se aliam às milhares de contratações de 
policiais civis e militares. Que ninguém duvide: ao final 
destes quatro anos, Fernando Pimentel será reconhecido 
como o melhor e mais eficiente governador de Minas 
Gerais, frustrando, de vez, os planos das "aves de rapina". 

Artigo publicado nos sites Pautando Minas e llrasi/247 
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Dia 28 

GOLPE AQUI EM MINAS, NÃO! 

Factoide: esse é o termo que define o mais recente 
boato espalhado pelas "viúvas do PSDB" em Minas, em 
uma estratégia para emplacar no Estado um golpe, aos 
moldes da vergonha a que assistimos em âmbito federal. 
Utilizando-se de interpretações tortas de nossas leis, 
tentam suplantar a vontade do povo mineiro, expressa nas 
urnas. Afirmam eles que o governador será automati-
camente afastado do cargo caso o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) acate denúncia do Ministério Público Federal 
(MPF) contra Fernando Pimentel. E para dar um aspecto 
legal ao engodo, citam o artigo 92 da Constituição do 
Estado, deixando, convenientemente, de mencionar a 
exigência de autorização da Assembleia Legislativa. 

Para começar, é bom que se esclareça que não há 
denúncia do MPF contra Pimentel. Pelo contrário: o órgão, 
anteriormente, se posicionou contrariamente ao seu 
indiciamento, o qual, diga-se de passagem, ocorreu sem 
que o governador fosse sequer ouvido e sem que seus 
advogados tivessem acesso às peças do inquérito. Inte-
resses escusos à parte, há que se fazer uma interpretação 
isenta da Constituição Estadual, à luz da Constituição 
Federal e das jurisprudências afins. Se o mencionado 
artigo 92 prevê o afastamento do governador caso o STJ 
receba denúncia contra ele por crime comum, há, em 
contrapartida, ampla jurisprudência divergente. 

Consideremos, inicialmente, o que estabelece a 
Constituição Federal. Em seu artigo 86, ela é clara ao 
estabelecer a necessidade de autorização expressa do 
Legislativo para que o presidente da República seja 
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submetido a julgamento por crime comum, prevendo 
afastamento das funções somente se recebida a denúncia 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma necessária 
analogia, verifica-se a necessidade de manifestação da 
Assembleia Legislativa- com dois terços dos votos- para 
a abertura de processo contra o governador pelo STJ, ao 
qual compete decidir sobre o afastamento. 

Várias decisões desmontam a tese da oposição. 
Em agosto de 2001, por exemplo, o STF concedeu habeas 
corpus ao então governador de Minas Gerais, Itamar 
Franco, invalidando ação por crimes de calúnia e injúria, 
movida a pedido do Palácio do Planalto. O argumento foi o 
de que o STJ havia dado curso à ação sem levar em conta 
entendimento já manifestado pelo Supremo, de que 
processo daquela natureza somente poderia ter prosse-
guimento com autorização do Legislativo estadual. Já em 
2005, ao receber ação penal contra o então governador de 
Rondônia, Ivo Cassol, a Corte Especial do STJ deliberou 
pelo seu não afastamento das funções. Também em Minas 
tivemos dois governadores, de diferentes partidos, que, 
mesmo réus em processos no STJ, exerceram seus 
mandatos até o fim. 

Desconstruímos, assim, o factoide forjado pelas 
"aves de rapina". Golpe aqui, não! Para voltar ao Governo 
de Minas, terão que vencer as eleições. Como exaltou o 
próprio Fernando Pimentel nas comemorações de 21 de 
abril, "nada supera o valor absoluto da supremacia do voto 
popular. É dele c somente dele que advém a legitimidade 
dos Poderes". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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PEDALADAS, QUE NADA! EM MINAS, ANASTASIA 
PRATICOU FOI BICICROSS 

É, no mínimo, surreal que o senador tucano Anto-
nio Augusto Anastasia seja o relator da comissão do Sena-
do que avalia a admissibilidade do impeachment da presi-
denta Dilma. E não somente por representar um dos par-
tidos mais interessados no "golpe", ou por estar entre os 
citados na Lava Jato, ou mesmo porque teria recebido 
doações de campanha das construtoras envolvidas na 
operação, ainda que tais razões já sejam suficientes. 
Sobretudo, Anastasia não tem autoridade para desem-
penhar a relataria, simplesmente porque é o "rei" das 
chamadas "pedaladas fiscais". Ou melhor, quando gover-
nador de Minas, "pedalou" tanto que poderia ter vencido 
uma prova de bicicross. 

Comecemos do básico. O que são, de fato, as "pe-
daladas fiscais", usadas para justificar o golpe contra a 
presidente Dilma? Segundo o site Jusbrasil, "são ope-
rações atípicas, não previstas na legislação, utilizadas 
para maquiar o resultado das contas públicas". Já confor-
me o si te Significados, são manobras "feitas com o objetivo 
de 'aliviar', momentaneamente, as contas do governo". 
Pois bem. Foi exatamente o que fez o senador em 2011, 
2012,2013 e 2014, em seu segundo mandato no Governo 
de Minas, ao descumprir as metas fiscais fixadas pelas Leis 
Orçamentárias Anuais (LOAs). O "bicicross" de Anastasia 
fica evidente em documentos dos relatórios do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), dispo-
níveis para consulta online no blog independente "Pedala-
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das do Anastasia" (pedaladasdoanastasia.wordpress.com ). 
O principal mecanismo utilizado por aquele go-

verno para maquiar as contas do Estado eram os decretos 
de suplementação orçamentária. Isto quer dizer que mes-
mo sem cumprir as metas de superavit, o governo se auto-
rizava a gastar mais. Foram editados, entre 2011 e 2014, 
nada menos que 972 decretos desta natureza para arcar 
com despesas primárias. Para se ter uma ideia, se a justi-
ficativa para o processo do impeachment de Dilma são seis 
decretos de suplementação orçamentária em 2015, que 
totalizam R$ 2,5 bilhões, Anastasia, em três anos, 
promoveu suplementações que somam R$ 63,3 bilhões. 

Durante todo esse tempo, o Governo Anastasia fez 
"ouvidos moucos" às recomendações e reprimendas do 
Tribunal de Contas do Estado. Preocupavam o TCE não 
apenas as suplementações que excediam os limites defi-
nidos nas Leis Orçamentárias, mas também outro artifício 
engenhoso adotado para dar legalidade às manobras fis-
cais. Com seu rolo compressor na Assembleia, o governo 
havia aprovado dispositivo segundo o qual determinados 
gastos não poderiam ser contabilizados para o limite de 
suplementações, tais como despesas com pessoal e encar-
gos sociais, pagamentos da dívida pública, precatórios. Ou 
seja, se computados, o rombo seria ainda maior. Vamos 
aos números. 

Em 2011, o orçamento previsto era de R$ 44,9 
bilhões, com limite de 10% de aumento de gastos. Em ou-
tubro, o governo conseguiu aprovar o aumento do percen-
tual para 18,5% e, ainda assim, superou este patamar em 
mais de 6%. Segundo o TCE, os créditos suplementares 
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totalizaram, em valores brutos, R$ 18,285 bilhões; R$ 6,2 
bilhões acima do permitido. Sem contar que foram aber-
tos mais de R$ 12 bilhões de créditos que não contavam 
para o limite. 

Não foi diferente nos anos seguintes. Em 2012, 
com orçamento previsto de R$ 51,4 bilhões e autorização 
para suplementações em até 10%, o Executivo estadual 
editou decretos que somaram R$ 22,5 bilhões, represen-
tando quase 17% a mais que o permitido. Em 2013, para 
receita de R$ 68,1 bilhões, gastou-se a mais R$ 22,4 
bilhões, ultrapassando-se o limite em 18,66%. Tudo isso, 
fora os gastos já citados que não precisavam ser incluídos. 

Ressalte-se que, nesses anos, o Governo Anasta-
sia além de não cumprir a meta fiscal, "torrou" em créditos 
suplementares os excessos de arrecadação. Voltemos aos 
números do TCE, somente para exemplificar. Em 2012, a 
meta de superavit era de R$ 3,2 bilhões. Foram alcançados 
R$ 3,068 bilhões, ou seja, abaixo do previsto. E, ainda as-
sim, o governo gastou R$ 22,5 bilhões a mais que o esti-
mado no orçamento. Foi por essas e por outras que, ao 
assumir, o atual governador, Fernando Pimentel, encon-
trou um rombo nas contas do Estado de R$ 7,2 bilhões. 

Já em 2014, os Governos Anastasia e Alberto 
Pinto Coelho lançaram mão de R$ 15,5 bilhões em créditos 
suplementares, superando em 10,67% o limite. Vale 
ressaltar que no relatório sobre as contas, o TCE apontou 
uma série de irregularidades, ainda que tenha opinado 
pela aprovação. Entre as ressalvas, estão o não 
investimento de, pelo menos, R$ 54 milhões na educação e 
a inclusão de gastos com programas como PlugMinas e 
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Poupança Jovem na conta do repasse constitucional da 
educação, de 25%. O relator também apontou o cance-
lamento no índice da educação de restos a pagar supe-
riores a R$ 21,7 milhões, em descumprimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e a não comprovação de saldo na 
conta do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb) no montante aproximado de R$ 236,1 milhões. 
Sem contar a manutenção de restos a pagar prescritos, por 
anos seguidos, o que, segundo o relatório, "não se coaduna 
com as normas do Direito Financeiro". 

Não para por aí. É fato público em Minas, denun-
ciado pelos sindicatos do funcionalismo, que o então 
governador Antonio Anastasia lançou mão dos recursos 
previdenciários dos servidores públicos estaduais. Por 
meio da Lei Complementar 131, sancionada em 6 de 
dezembro de 2013, o Executivo extinguiu o Fundo de 

i Previdência do Estado de Minas Gerais (Funpemg), que 
era superavitário. Os mais de R$ 3 bilhões do Funpemg 
foram repassados para o Fundo Financeiro de Previdência 
(Funfip ), cujo déficit ultrapassava, então, R$ 8 bilhões. E 
ficou nisso ... 

Engana-se quem pensa que acabou. Em suas pe-
daladas, o então governador Anastasia não teve pudores 
em manobrar para dar ares de legalidade ao descumpri-
mento da Constituição em relação aos repasses constitu-
cionais da saúde e da educação. Como já vinha sendo 
amplamente acusado de não repassar os recursos, em 
abril de 2012, o hoje senador firmou com o Tribunal de 
Contas do Estado um Termo de Ajustamento de Gestão 
(TAG). Nele, o Executivo se comprometia a, gradativa-
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mente, aumentar os investimentos nas duas áreas, até 
cumprir os mínimos constitucionais de 12% para a saúde 
e 25% para a educação. O acordo, é claro, foi questionado 
pelo Ministério Público Estadual (MPE), que entrou com 
ação na Justiça para anular o TAG. 

E nem só de Anastasia vivem as "pedaladas" em 
Minas. Seu grande "guru", o senador Aécio Neves (PSDB), 
quando governador, além de nunca ter investido os 12% 
constitucionais da saúde, em 2004, a fim de inflar os re-
passes para o setor, contabilizou vacinas para cavalos co-
mo despesas em saúde pública. Houve muito mais, é claro. 
Mas, aí, já são outras histórias. Afinal, naquele tempo, não 
tínhamos em Minas "pedaladas". Eram "cavalgadas fis-
cais". 

Artigo publicado no si te Brasi/247 

Dia 29 

CORRIGINDO INJUSTIÇAS DA LEI 100 

Boa notícia! Foi publicada, nesta sexta-feira (29), 
no Diário Oficial do Estado, a sanção da lei que prevê a 
readmissão de servidores em licença médica atingidos 
pela Lei 100. De autoria do ex-governador Aécio Neves, a 
Lei 100, de 2007, efetivou irregularmente em torno de 98 
mil servidores não concursados, a maioria da Educação, e 
foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
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Federal, que determinou a demissão dos efetivados. 
A Lei Complementar 138/2016, sancionada quin-

ta-feira pelo governador Fernando Pimentel, é originária 
de Projeto de Lei de autoria do atual governo, aprovado 
pela Assembleia Legislativa em 7 de abril, após ampla ne-
gociação da base governista com o sindicato dos trabalha-
dores da Educação, o Sind-UTE. Ela possibilita a conti-
nuidade da licença médica para servidores que já estavam 
afastados de suas funções quando desligados. 

Para que a licença tenha continuidade, os servi-
dores adoecidos deverão se submeter a perícia médica, 
não podendo o afastamento ultrapassar o prazo máximo 
de 24 meses, após a concessão inicial. Dentro deste prazo, 
se uma junta médica competente considerar o beneficiá-
rio definitivamente inapto para o serviço, a licença será 
convertida em aposentadoria por invalidez. 

O servidor licenciado receberá o valor equiva-
lente a sua tHtima remuneração. A licença médica será re-
troativa a 1 ºde janeiro de 2016, quando ocorreu o desliga-
mento por determinação do STF. Mais um avanço do Go-
verno Pimentel! 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 3 

DEFICIT DE LEGITIMIDADE 

A oposição ao governo Dilma Rousseffvai deixan-
do clara toda a sua repulsa à democracia e falta de pudor 
na condução, a toque de caixa, do processo de impea-
chment. A escolha do senador mineiro Antonio Anastasia 
(PSDB) como relator do processo na Comissão Especial do 
Senado é o mais recente capítulo deprimente do show de 
horrores em que foi transformado o processo para depor 
uma presidente eleita com mais de 54 milhões de votos. 
Ao ser eleito relator da Comissão, o discreto senador 
tucano, até então ilustre desconhecido no resto do país, 
passou a atrair os holofotes da imprensa nacional. 

Na última quinta-feira (28), o jornal O Estado de S. 
Paulo destacou que pesam contra Anastasia exatamente 
as mesmas acusações que embasam o pedido de afasta-
mento de Dilma Rousseff. Quando governador de Minas, 
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Anastasia foi questionado sobre a edição de decretos de 
suplementação orçamentária sem o aval da Assembleia 
Legislativa. Entre 2010 e 2014, técnicos do Tribunal de 
Contas do Estado apontaram inúmeras irregularidades 
nos gastos do governo mineiro. 

Em resumo, quando governador, Anastasia pas-
sou por cima do Legislativo e utilizou uma série de artima-
nhas contábeis para que pudesse descumprir, entre outras 
coisas, os limites legais estabelecidos para gastos com 
saúde e educação. A Folha de S. Paulo não deixou por me-
nos em sua edição da sexta-feira (29). O jornal destaca 
investigação da Controladoria-Geral de Minas que aponta 
corrupção, desvios e mau uso de dinheiro público na cons-
trução de um centro internacional de meio ambiente em 
Fruta L A obra teve início no governo de Anastasia. 

O órgão auditou amostra de R$ 37,7 milhões da 
obra, ou 16% dos R$ 230 milhões do total do projeto. Des-
sa parte analisada, os auditores constataram que os pre-
juízos aos contribuintes mineiros chegaram a R$ 18 mi-
lhões. Entre as irregularidades encontradas, estão paga-
mentos indevidos por serviços não prestados ou presta-
dos em desacordo com o contratado, superfaturamento, 
não entrega de equipamentos, e muitas outras. Agora, o 
pior: parte das irregularidades serviu para irrigar o caixa 
da CWP (Construtora Waldemar Polizzi), que pertenceu a 
parentes de Anastasia até quatro meses antes de ele 
assumir o governo em 2010. 

Segundo a auditoria, a empresa foi a beneficiária 
de desvios de R$ 8,6 milhões. Durante o processo de licita-
ção conduzido pelo governo do tucano, as quatro concor-
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rentes da empresa de familiares de Anastasia foram des-
classificadas com o argumento de não possuírem capaci-
tação para a obra. E pasmem: o único considerado apto foi 
Waldemar Anastasia Polizzi, que vem a ser primo em pri-
meiro grau do agora senador. A obra foi tocada de 2010 até 
2014, quando parou com cerca de 70% concluídos. Esta é 
uma das mais de 500 obras paralisadas herdadas pelo 
atual governo. 

Há duas semanas, parte do projeto foi retomada. 
Segundo a Folha, a CWP venceu a licitação para fazer os 
prédios da biblioteca, do laboratório e do alojamento dos 
pesquisadores, por R$ 55,7 milhões. O contrato recebeu 
cinco aditivos e o valor saltou para quase R$ 70 milhões. 

E os problemas vão além. Em sua edição desta 
segunda-feira (2), o jornal O Tempo mostrou que uma 
auditoria da Controladoria-Geral revelou ainda rombo de 
R$ 72,5 milhões nos cofres públicos com irregularidades 
no Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas 
Gerais (Deop)- com pagamento de serviços não prestados 
-, na Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) e no 
Instituto de Geoinformação e Tecnologia (lgtec) do 
Estado, também na gestão de Anastasia e de seu sucessor, 
Alberto Pinto Coelho (PP). 

Segundo a auditoria, a falta de fiscalização nos 
contratos e obras e a prestação precária de serviços foram 
os principais problemas que levaram a sobrepreços, edi-
tais irregulares, contratação de empresas com vínculo de 
parentesco com servidores e serviços pagos em duplici-
dade com recursos do erário. A maior parte do rombo, de 
acordo com a reportagem, ocorreu na Seds, por meio de 
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parceria público-privada (PPP) para a construção do 
Complexo Penal de Ribeirão das Neves, na região 
metropolitana de Belo Horizonte. O governo teria pago 
por serviços que seriam de responsabilidade da conces-
sionária encarregada da construção e administração do 
conjunto de presídios. 

Diante da suspeição que paira sobre o senador 
Anastasia, cabe a pergunta: qual a legitimidade do tucano 
para relatar um processo de tamanha gravidade e impor-
tância para o futuro do país? Qual a sua isenção? O senador 
prestaria melhor serviço a Minas Gerais e ao Brasil se 
abandonasse a relato ria do processo de impeachment, por 
absoluta falta de condições morais, e dedicasse o seu tem-
po a responder as graves denúncias que pairam sobre sua 
cabeça. Um processo de impeachment sempre é um even-
to traumático para qualquer país democrático. É preciso 
que seja conduzido com seriedade. Os erros que foram 
cometidos na tramitação na Câmara podem agora ser cor-
rigidos no Senado. O que se exige é respeito às leis e atores 
acima de qualquer suspeita na condução dos trabalhos. 

O respeito à Constituição, inclusive no que diz 
respeito à imparcialidade e idoneidade, deve ser seguido à 
risca, sob pena de transformar um remédio previsto no 
ordenamento jurídico em ruptura institucional, ou seja, 
golpe. 

Artigo publicado nos sites Pautando Minas e !Jrasi/24 7 
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Dia4 

VISITA DA CONSULESA DOS EUA 

Recebi, há pouco, em meu gabinete na Assembleia 
a consulesa-chefe da Seção Política e Econômica do Con-
sulado Geral dos Estados Unidos, Amy Radetsky. Conver-
samos sobre a conjuntura política no país e o processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff. Apresentei 
as razões que tornam o afastamento um golpe e o que ele 
pode acarretar para a democracia brasileira. 

Também discutimos o cenário político em Minas 
Gerais e destaquei que no Estado temos uma base de apoio 
forte na Assembleia. 

Ainda abordamos o sistema prisional brasileiro, 
quando apresentei à consulesa o método APAC, que visa 
promover a humanização das prisões, oferecendo uma al-
ternativa de punição que tem como meta recuperar, socia-
lizar e evitar a reincidência no crime. O método também 
propõe a participação da comunidade e a ajuda de recu-
perandos. 

Na ocasião, entreguei à consulesa meus livros: 
APAC- A face humana da prisc'lo; O direito de ter direitos: a 
mais-valia dos desvalidos; Herança Maldita; e Tempos 
Sombrios. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 
ESTADO 

Foram recebidos em Plenário, nesta quarta-feira 
( 4), 19 Projetos de Lei de autoria do Executivo que visam 
promover uma reestruturação administrativa na máquina 
pública estadual. Com as mudanças, o Governo Pimentel 
responde a uma demanda da sociedade e corta na carne 
para adequar o Estado à realidade financeira atual. 

Entre as ações previstas, está a extinção de 67 mil 
cargos efetivos que estavam vagos (sendo resguardados 
os que têm concurso homologado ou em andamento) e o 
congelamento de 688 cargos comissionados, muitos de 
alto escalão. Outra medida é a extinção de secretarias e 
órgãos da administração indireta, que terão as atribuições 
absorvidas por outras pastas. Entre eles, estão a Secre-
taria da Governadoria Geral, a Ruralminas, o Departa-
mento de Obras Públicas (Deop ), a Ouvidoria Geral do 
Estado, o Hidroex e a Ultramig. 

Também está prevista a extinção da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico. A intenção é que 
as atribuições da pasta sejam desempenhadas pela Com-
panhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), que passaria a ser o órgão condutor da política 
de desenvolvimento econômico, reforçando a estratégia 
de diversificação da economia do Estado. Já a Secretaria de 
Defesa Social seria desmembrada em duas pastas: Segu-
rança Pública e Administração Prisional. Outro Projeto de 
Lei prevê a criação da Empresa Mineira de Comunicação. 
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Na verdade, a reestruturação administrativa tem 
sido realizada pelo Governo Pimentel desde que assumiu, 
com medidas como a divisão do Estado em territórios de 
desenvolvimento, a realização dos Fóruns Regionais de 
Governo e o contingenciamento de R$ 2 bilhões anunciado 
em fevereiro. Nesta nova etapa, mais do que cortar gastos, 
a intenção é dar maior eficácia à administração, colo-
cando-a a serviço das funções essenciais do Estado, como 
educação, saúde, assistência social, segurança, adminis-
tração do sistema prisional. Ainda assim, as extinções 
propostas deixariam de onerar o deficit do Estado em R$ 
300 milhões. 

Acreditamos que os deputados, tanto da base de 
governo, quanto da oposição, terão sensibilidade para 
compreender a importância e a urgência das alterações 
propostas, sobretudo tendo em vista as dificuldades de 
caixa que o nosso Estado atravessa. Assim, nossa 
expectativa é de que os projetos estejam aprovados em 
primeiro e segundo turno no prazo de dois meses. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 5 

UM ESTADO ENXUTO E MAIS EFICIENTE 

AAssembleia Legislativa de Minas recebeu, na úl-
tima terça-feira (3), 19 projetos de lei de autoria do Execu-
tivo que visam promover alterações na estrutura adminis-
trativa do Estado. Com as mudanças, o Governo Pimentel 
realiza, em pouco mais de um ano, o que a gestão do PSDB 
não fez em 12: corta na carne para adequar a máquina 
pública ao real"tamanho" do Estado. 

Um dos pontos da reestruturação é a extinção de 
6 7 mil cargos efetivos vagos - resguardados os relacio-
nados a concursos - e o congelamento de 688 cargos 
comissionados e de direção, evitando-se a pressão por 
contratações e nomeações. 

Ressalte-se que, desde que assumiu, o atual go-
verno já cortou quase mil cargos comissionados, muitos 
deles de alta direção. Isso sem comprometer~ é claro, a 
qualidade da prestação do serviço público. Pelo contrário: 
a proposta é a de um Estado eficiente, c não a de um Estado 
mínimo - bem diferente de seus antecessores, que, por 
mais de uma década, venderam aos mineiros a ilusão de 
um "choque de gestão" que deixou a máquina do Estado 
totalmente sucateada. 

A reorganização administrativa tem sido o foco 
do Governo Pimentel desde o início. Fazem parte dela 
ações estratégicas, como a criação das secretarias de Di-
reitos Humanos, Cidadania c Participação Popular c a de 
Desenvolvimento Agrário; a divisão do Estado em terri-
tórios de desenvolvimento; os 17 Fóruns Regionais de 
Governo; e a valorização do servidor~ por meio da recupe-
ração salarial c das carreiras. Mudanças que acenam para 
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o novo perfil de gestão, com processos efetivos de parti-
cipação popular e construção democrática. Outro ponto 
da reestruturação foi o contingenciamento de R$ 2 bilhões 
em gastos anunciado em fevereiro, uma medida realista 
para o enfrentamento da crise financeira. 

Nesta nova etapa, além do corte de cargos, o go-
verno propõe a extinção de secretarias e vários órgãos 
estaduais, com o repasse de suas atribuições para outros 
setores. Também serão criadas a Secretaria de Adminis-
tração Prisional e a Empresa Mineira de Comunicação, 
sem que haja aumento de despesa. Mais do que econo-
mizar, a intenção é conferir maior eficácia à administra-
ção. Não mais o conceito vazio de modernização, mas uma 
estrutura a serviço das funções essenciais do Estado, 
como educação, saúde, assistência social, segurança e 
administração do sistema prisional. Ainda assim, as 
extinções propostas deixariam de onerar o deficit do 
Estado em R$ 300 milhões. 

Merece destaque o redesenho da gestão da eco-
nomia, na qual a Codemig assume papel protagonista. 
Incentivando novas vocações econômicas, o governo 
busca resgatar o Estado da dependência da exportação de 
commodities, cujo valor está em queda livre no mercado 
internacional. 

São mudanças estruturais, mas imprescindíveis 
para a recuperação financeira do Estado. Ao encarar a 
realidade de frente c trabalhar para transformá-la, 
Fernando Pimentel e sua equipe acertam mais uma vez. Os 
resultados virão, com certeza. 

Artigo pu h ficado no jornal O Tempo 
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Dia 9 

ACAMPAMENTO PELA DEMOCRACIA 

Participei, na tarde de hoje, de visita da Comissão 
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) ao Acampamento pela Democracia, na 
Praça da Liberdade. Entre os presentes na plenária, os 
deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira, a 
presidente do PTMG, Cidade Jesus, e a presidente da CUT-
MG, Beatriz Cerqueira. Foi um importante momento para 
discutirmos o cenário político no país e os possíveis 
desdobramentos do golpe. 

O Acampamento pela Democracia, organizado 
pela Frente Brasil Popular, congrega movimentos sociais 
como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 
entidades sindicais, comunitárias e estudantis, além de 
partidos de esquerda. A ocupação da praça deve perma-
necer até 11 de maio, como símbolo de força e resistência 
ao golpe. Neste período, os acampados têm promovido 
diversas atividades, como debates, aulões, e programação 
cultural. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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Dia 12 

UM NOVO CONCEITO DE GOVERNANÇA 

Muito se falou, na última semana, da proposta de 
reorganização administrativa enviada pelo Executivo à 
Assembleia. A maior repercussão ficou por conta da pre-
visão de extinção de 67 mil cargos vagos e de secretarias e 
órgãos da administração indireta. Poucos atentaram, 
porém, para o principal ganho que deverá advir dessa 
reestruturação: a implantação de um novo conceito de 
governança. 

Com os projetos, o Governo Pimentel busca orga-
nizar a administração pública estadual, hoje, uma verda-
deira "colcha de retalhos" formada por centenas de leis 
delegadas editadas para atender a conveniências de mo-
mento. Somente os governos anteriores, do PSDB, fizeram 
mais de 200 leis, muitas das quais deverão ser extintas. 

Destaca-se na proposta a racionalização da estru-
tura e dos gastos da máquina pública, mas também a busca 
de excelência na administração e de maior agilidade nas 
respostas aos momentos de crise. Sobretudo, as mudan-
ças pretendidas conferem maior proximidade do governo 
com os cidadãos, por meio de diferentes instrumentos de 
participação social, como os Conselhos e os Fóruns Regio-
nais de Governo. 

Nesse novo desenho, a fim de aperfeiçoar a con-
cepção, a execução e o monitoramento das políticas pú-
blicas- tendo entre os focos o desenvolvimento regional-, 
propõe-se a criação de grupos de coordenação de políticas 
públicas setoriais. Compostos por secretários de Estado, 
eles vão subsidiar a definição de diretrizes e prioridades. 

Mesmo com a redução da estrutura, nenhum ser-
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viço público deixará de ser executado. Não há mágica nis-
so. A verdade é que várias secretarias e órgãos estaduais 
desempenham funções semelhantes, e outros tiveram 
suas atribuições esvaziadas, o que permite a extinção, ou 
fusão, sem grandes problemas. 

Um exemplo é a Ruralminas, que deverá ser ex-
tinta. Sucateada no passado, hoje, em muitas regiões, a 
empresa cuida somente do aluguel de máquinas para pre-
feituras. Já a Companhia de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais (Codemig) deverá absorver as atribuições da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico, ganhando status de 
secretaria de Estado. Mudança lógica, uma vez que, com a 
arrecadação dos royalties do nióbio, é ela que detém os 
recursos necessários para conduzir a atração de novos 
investimentos. 

Também é coerente a incorporação das ouvido-
rias pela Corregedoria Geral do Estado (CGE), tendo em 
vista que a CGE já cuida da apuração das denúncias e da 
correição. A medida não somente fortalece o órgão de 
controle interno, como, com a extinção da Ouvidoria Geral 
do Estado (OGE), recupera a autonomia das ouvido rias. 

Impossível detalhar, aqui, todas as mudanças. Im-
porta saber, no entanto, que, ao otimizar a máquina públi-
ca, o governo ganha condições para investir mais e melhor 
em serviços essenciais. Exemplo disso é a proposta de 
desmembramento da Secretaria de Defesa Social em duas 
pastas: Segurança Pública e Administração Prisional. São 
áreas problemáticas que, como outras, requerem um novo 
modelo de gestão. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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VALORIZAÇÃO E INCENTIVO À 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

Se o dia 13 de maio foi, até hoje, uma das datas 
mais significativas da história brasileira por marcar a abo-
lição da escravatura, o 12 de maio, a partir de hoje, entra 
também para a nossa história. Será lembrado como um dia 
triste, em que ousaram contra a democracia neste país, 
com um golpe violento e bárbaro. Cassaram, neste dia 12, 
a vontade de 54 milhões de brasileiros, trazendo os 
grilhões de volta ao país: os grilhões da incerteza, do 
Estado neoliberal e da opressão. 

Mas o fato de estarmos aqui é um bom sinal, de 
que estamos vivos na resistência. Acreditamos que todo 
esse projeto iniciado há 14 anos não será interrompido e 
todas as sementes plantadas não terão sido em vão. Isso é 
importante para nós. 

Estaremos reunidos neste ciclo de debates- Desa-
fios da Comunicação Pública em Rede: políticas públicas, 
participação popular e direito à comunicação- hoje e ama-
nhã, e espero que ele também se torne uma referência des-
sa resistência, dessa luta por liberdade. Aliás, esse fórum 
foi articulado por várias mãos. Num primeiro momento, 
fui provocado pelo Israel (do Vale), da TV Minas, e por 
outros companheiros e companheiras de lá. Imediata-
mente, o Américo (Antunes), da assessoria da Liderança 
de Governo na Assembleia, se adiantou. Logo o Rodrigo 
(Lucena), da TV Asscmblcia c diretor de Comunicação 
desta Casa, com aprovação do presidente Adalclever 
Lopes, abraçou essa ideia. Muita gente da Assembleia e da 
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nossa assessoria se envolveu e contribuiu para que ess~ 
evento hoje acontecesse. Tivemos a parceria da TV Mina~ 
como um todo, da Rádio Inconfidência e, principalmente, 
de companheiros e companheiras de movimentos de TVs ~ 
rádios comunitárias. Muitos estão aqui presentes. Foi um 
processo que envolveu também companheiros da luta e d'l 
resistência nas redes sociais. 

Este encontro acontece com essas parcerias toda~ 
num momento muito especial de mudanças na estruturq 
de comunicação no Brasil. Quanto a essa mudança, acre, 
ditamos que os passos dados até agora não permitirão 
retrocesso. Temos de estar unidos e vigilantes para que 
esses retrocessos não aconteçam, no sentido de conti~ 
nuarmos acreditando na criação de novos canais educa~ 
tivos e comunitários que, além de abrir campo de trabalho 
para profissionais, permitirá aquilo que é fundamental: 
que a comunicação realmente seja uma tarefa pública e 
um direito de cada cidadão e cidadã ao acesso à infor-
mação. Acreditamos que este fórum contribuirá significa-
tivamente para isso. 

Em nome da Assembleia e do presidente Adalcle-
ver Lopes, quero agradecer a presença de todos vocês. 
Agradeço a presença dos convidados, muitos que vieram 
de outros Estados para estarem conosco debatendo essas 
ideias. Agradeço também o espírito de equipe. Participei 
de algumas reuniões em meu gabinete e de uma reunião 
geral com a equipe que organizou este fórum. Espero que 
possamos nos encontrar mais uma vez, muitas vezes, e 
estar ligados nesta grande tarefa de pensarmos uma 
comunicação pública em Minas Gerais. 
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Vivemos um momento especial, quando o Gover-
no do Estado encaminhou a esta Casa 19 projetos de rees-
truturação administrativa. O governo iniciou essa reestru-
turação em janeiro do ano passado. O governador Fernan-
do Pimentel teve como slogan de campanha "Ouvir para 
governar". Uma das primeiras tarefas, ainda no recesso 
parlamentar em janeiro, foi encaminhar a esta Casa al-
gumas propostas de reestruturação da gestão do Estado. 
Por exemplo, a criação de uma Secretaria de Desenvol-
vimento Agrário que desenvolvesse um programa esta-
dual de reforma agrária e fizesse a interlocução com a 
agricultura familiar, a qual em Minas Gerais, gera 70% do 
emprego no campo e produz 67% do alimento que temos 
em nossas mesas. A agricultura familiar, por causa do cul-
tivo do café, representa 25% das commodities de expor-
tação agrícola de Minas Gerais. Muitas vezes, pensamos 
que somente o agronegócio é responsável pela exporta-
ção, mas a agricultura familiar tem contribuição impor-
tante. Acho que esse é um dado muito significativo. 

O governador também criou uma secretaria, 
atendendo à reivindicação dos movimentos de direitos 
humanos, mas em uma perspectiva diferente. Ele criou 
uma secretaria para tratar dos direitos e também tra-
balhar a cidadania e a participação social. O companheiro 
Nilmário Miranda é o secretário e vem fazendo essa 
interlocução. 

Em um artigo que escrevi hoje no jornal O Tempo, 
eu disse que o cerne dos 19 projetos da reestruturação 
administrativa que chegou na semana passada a esta Casa 
é o conceito de boa governança. Esse é o projeto-mãe; o 

167 



Tempos de Resistência- E1critos Políticos 2016 

projeto central. Na proposição que encaminhou à Assem, 
bleia, o governador apresenta a boa governança como ~ 
que prima pela eficácia, pelo atendimento das necessida, 
des da população, mas com diálogo permanente com os 
movimentos sociais e populares. Esse é o sentido da bo~ 
governança em Minas Gerais. 

Ano passado, foram parte da reestruturação os 17 
Fóruns Regionais de Governo, que estabeleceram dez 
prioridades para cada região. Cada uma das 17 regiões de 
governo elegeu um conselho de participação, para discutir 
obras e políticas a serem contempladas no orçamento 
deste ano no interior de Minas Gerais. O governador e o 
secretariado se reúnem com esse conselho para definir as 
principais políticas públicas para as 17 regiões do Estado. 

Ainda como parte da reestruturação administra-
tiva, em fevereiro deste ano, tivemos um contingencia-
mento de R$ 2 bilhões no Estado, em vista da crise vivida e 
do deficit financeiro herdado de 2014, de R$ 7,2 bilhões. 
Temos de olhar o contexto dos 19 projetos do ano passado. 
Entre esses, há um projeto que sempre foi reivindicação 
dos companheiros e das companheiras da comunicação 
em Minas Gerais: a criação da Empresa Mineira de Comu-
nicação - EMC. O Israel tem debatido isso, nos últimos 
quatro anos, e o deputado Celinho do Sinttrocel tem feito a 
interlocução na Assembleia. 

Minas terú, finalmente, uma estrutura de cornuni-
cação pública, a qual estava sucateada c f~1dada à extinção 
com aquelas hnnosas Oscips c devido à não liberação de 
verba pública para os órgãos públicos c comunitúrios. Mi-
nas terá a Empresa Mineira de Comunicação c seus carros-
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chefes são a Rádio Inconfidência e a TV Minas. Haverá a 
reestruturação da TV Minas, que é de uma extinta fun-
dação. A Empresa Mineira de Comunicação vai assumir as 
funções da Rádio Inconfidência e da TV Minas, que man-
têm seus nomes fantasias, mas deixam de existir como são 
hoje, do ponto de vista jurídico. 

É interessante que nesse projeto o governador fez 
questão de garantir que nenhum servidor será prejudi-
cado em seus direitos, nem terá prejuízo do ponto de vista 
salarial e das garantias do concurso que prestou. O projeto 
teve uma postura tão democrática que o servidor da Fun-
dação TV Minas pode ir para a Empresa Mineira de Comu-
nicação, mas isso não é compulsório. Se ele quiser ir para 
outro órgão para ser jornalista, técnico, ou atuar em sua 
área específica, essa opção lhe será garantida. 

O momento político que vivemos é difícil, mas 
acontece esse encontro. Neste momento, também nos pre-
paramos para repensar a estrutura da comunicação públi-
ca em Minas Gerais, com uma visão e um conceito de boa 
governança, de diálogo com a sociedade, de participação 
social e de participação popular, fatores determinantes de 
todas as ações de governo. Se de um lado, às vezes, temos 
esse sentimento de impotência, de outro, podemos ver 
que em Minas estamos buscando um caminho. 

Na semana que vem, realizaremos em Minas Ge-
rais o V Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digi-
tais, que começará na sexta-feira à noite e continuará no 
sábado e no domingo, com presenças significativas e com 
a parceria do Governo do Estado, que é preponderante. 
Hoje, vou para Carbonita com o governado!~ em uma ativi-
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dade com prefeitos do Jequitinhonha. Ele determinou ao 
seu secretário de Comunicação que dê todo apoio ao en~ 
contra de blogueiros, toda a parceria do Governo do Es~ 
tado. Determinou como questão fundamental das ações 
do governo em Minas Gerais a realização desse encontro 
nacional no Estado. 

Seriam essas as minhas palavras iniciais para 
contextualizarmos um pouco essa questão nacional e 
também as ações que estão sendo feitas em Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

O GOLPE TRAVESTIDO DE IMPEACHMENT 

Mais uma vez em nossa história, as elites piso-
teiam o voto popular, abrindo caminho para a imposição 
de um governo ilegítimo. Continuaremos mobilizados, em 
conjunto com todas as forças democráticas, na luta contra 
esse golpe. Como nos ensina Antônio Gonçalves Dias: 
VIVER É LUTAR!!! 

Não chores, meu filho; 
Nüo chores, que a vida é luta renhida: 
Viver é lutar. 
!l vida é combate, 
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Que os fracos abate, 
Que os fortes, os bravos 
Só pode exaltar. 

( . .) 

As armas ensaia, 
Penetra na vida: 
Pesada ou querida, 
Viver é lutar. 
Se o duro combate 
Os fracos abate, 
Aos fortes, aos bravos, 
Só pode exaltar. 

Antônio Gonçalves Dias 
(Canção do Tamoio) 

Maio 2016 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 

Dia 16 

A MORTE DA DEMOCRACIA 

A cena é dolorosa e violenta: três condenados 
pregados na cruz, a se esvaírem em sangue. Aos pés de um 
deles, sua mãe, a amiga e o discípulo que mais amava. 
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Também ali se encontrava, entre escárnios e comemo~ 
rações, pequena parte da turba que, na noite anterior, 
diante de Pôncio Pilatos, havia escolhido libertar o cri~ 
minoso Barrabás, em troca da imolação de um inocente. 
Entre dois ladrões, vivia seu derradeiro momento. Aquele 
que dedicara a vida a pregar e praticar o bem, sacrificado 
no lugar de um criminoso, líder de um bando sanguinário. 

O mais triste episódio da história da humanidade 
serve~nos como analogia para analisar a situação vivida 
hoje no país. Não. Não estou comparando Dilma Rousseff a 
Jesus, como podem protestar alguns. Pelo contrário. A 
presidente afastada seguirá em frente - e bem viva ~ com 
sua luta. Quem está a agonizar na cruz é a democracia. E 
leva junto, para o sacrifício, a ética, as causas populares e 
as esquerdas que por elas lutaram. 

Ao que foi que assistimos no Senado, na semana 
passada, senão ao assassinato da democracia brasileira? 
Para não ter que se confrontar com o próprio ilícito, tam~ 
bém aqui a turba escolheu Barrabás, o criminoso contu~ 
maz que se apresentava como defensor do povo. Lide~ 
rados pelo "quadrilheiro", aqueles que, por décadas, se 
locupletaram com o dinheiro público em um esquema de 
corrupção sistêmico, agora posam de honestos. Mas no 
lugar do prometido "reino de justiça", os hipócritas entre~ 
gam ao país uma cleptocracia, ou, se preferirem, "um go-
verno de ladrões". 

É bem verdade que assassinar a democracia não 
foi tarefa simples. Com toques de filme de espionagem 
americano, um plano foi cuidadosamente arquitetado pa-
ra acobertar os culpados. Como álibi, a Lava Jato. Como 
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"bode expiatório", a própria presidente. Como advogado, a 
grande mídia, o "oráculo", que tudo vê e tudo sabe. E assim, 
Dilma Rousseff, que nunca havia sequer se encontrado 
com quaisquer dos delatores, foi condenada. Justo ela -
que demitiu os diretores corruptos da Petrobras, que ins-
tituiu a lei da delação premiada e fortaleceu o Ministério 
Público e a Polícia Federal- seria entregue em sacrifício. 

À presidente - que não tem conta no exterior e 
nem foi citada como beneficiária de esquema de corrup-
ção - foram imputados os piores pecados. E no entanto, 
nada há contra ela, além das chamadas pedaladas fiscais, 
praticadas por praticamente todos os presidentes, e dos 
questionamentos sobre financiamentos de campanha. Es-
tes, todos sabem, configuram uma questão estrutural, que 
só terá um ponto final, se instituído o financiamento 
público. 

É nas injustiças e ilegalidades do golpe que a de-
mocracia entra em colapso. Recebe como golpe de morte 
um ministério composto somente por homens e brancos-
a exemplo dos arianos da Alemanha nazista, tema de outro 
artigo no ano passado. E dá seus últimos suspiros, com a 
extinção de ministérios conquistados à custa de muita luta 
e mobilização, responsáveis por políticas sociais como 
cultura, direitos humanos, mulheres, reforma agrária e 
agricultura familiar. Que "ponte para o futuro" que nada! 
Estão fazendo é uma ponte para o passado; para o atraso e 
o retrocesso. 

Prova maior do assassinato da democracia é o 
slogan do governo interino golpista: "ordem e progresso". 
O dístico positivista estampado em nossa bandeira re-
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monta ao nascimento da república, no final do Século XIX. 
Como ordem, compreendia-se a estabilidade forçada da 
organização social, com os povos da cidade e do campo 
vivendo em "harmonia". Tudo mantido sob rígido contro-
le, ainda que os pobres estivessem desassistidos pelo Es-
tado, enquanto os ricos se perpetuavam no poder, man-
tendo seus privilégios. Trata-se de uma ordem despo-
litizada, na qual o conflito e a insatisfação são sufocados 
por violenta repressão. 

Por outro lado, o progresso - apregoado como 
desenvolvimento econômico e tecnológico para prover as 
sociedades de renda e bem-estar - tem promovido uma 
opressão social e ambiental sem precedentes, aproximan-
do a humanidade do abismo, do colapso. Historicamente 
usado por políticos e representantes do capital, ele tem 
sido pretexto para, em nome de oportunidades e riquezas, 
adotarem políticas opressivas e insustentáveis. 

Sim. Nossa democracia jaz em seu leito de morte. 
"Será este o fim?", perguntarão alguns. Espera! Talvez não. 
Pode ser que ainda exista um sopro de vida. Afinal, tra-
zemos no sangue a resistência e o sonho de liberdade e 
justiça de Zumbi, Tiradentes, Prestes, Jango, Marighella, 
Brizola, Lula e tantos outros. Este é o nosso Brasil, e não o 
país ariano, machista e fascista de Temer, I3olsonaro, 
Cunha, Renan, Aécio e Anastasia. 

Vai ver a democracia nem morreu e quem estava 
na cruz era outra; um simulacro. Talvez, ela esteja por aí, 
saltitando, alegre e esperançosa, junto aos movimentos 
populares, nos acampamentos do MS'C ou gritando 
palavras de ordem nos protestos de estudantes e mulhe-
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res. Foi assim que a viu Chico Alencar, há anos, quando 
também acreditou que estivesse morta e no texto "Nota de 
falecimento" narrou o seu velório. 

"No livro de condolências encontrou-se, sem 
assinatura, uma estranha mensagem: 'Há erro de pessoa 
aqui. Esta política que já vai tarde não é a Democrática e do 
Bem Comum. É uma contrafração dela, nascida no ventre 
neoliberal da cultura narcísica, da desconstituição da pes-
soa como agente da História. Quem morreu, sem merecer 
choro nem vela, foi a política despolitizada da delegação, 
da desinformação, da submissão do povo como massa de 
manobra dos bandidos de colarinho branco. Dona Política 
Democrática do Bem Comum está viva e foi vista, cheia de 
energia, num acampamento dos sem-terra, na boa luta 
sindical, nas comunidades pobres que se organizam, nas 
escolas da educação popular, na solidariedade com os 
desvalidos, naqueles que mantêm a utopia comum de 
novas e fraternas relações humanas e sociais."' 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 17 

CUMPRIMENTO HUMANIZADO DA PENA 

Participo, nesta terça-feira, do debate Diálogos 
Interinstitucionais- Implementação do Modelo APAC no 
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Estado da Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia. 
Promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social baiana, a atividade tem como ob-
jetivo apresentar o método APAC, de cumprimento huma-
nizado da pena, a representantes de instituições do sis-
tema de justiça, carcerário e de segurança pública daquele 
Estado, bem como do Poder Legislativo e da sociedade 
civil. 

Em minha exposição, apresentei a experiência em 
Minas Gerais. O modelo proposto nas APACs oferece uma 
alternativa de punição que tem como meta recuperar, 
socializar e evitar a reincidência no crime. O método 
também propõe a participação da comunidade e a ajuda 
de recuperandos. 

Na APAC, são oferecidos aos internos trabalho, 
religião (sem imposição de credo), assistência jurídica, 
valorização humana, participação da família, reintegração 
social, valorização do mérito, voluntariado e assistência à 
saúde. 

Também estão presentes o diretor executivo da 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 
(FBAC), Valdeci Ferreira, e o desembargador do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e coordenador do 
Programa Novos Rumos da instituição, José Antônio 
Braga. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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Dia 19 

POR ONDE ANDA NOSSA DEMOCRACIA? 

Segundo a história, ela deu seus primeiros passos 
na Grécia antiga, há cerca de 2.600 anos, ainda que não 
fosse muito amiga de estrangeiros, escravos e mulheres-
não muito diferente do governo gol pista que se instalou no 
Brasil. Mas há quem acredite que as andanças da demo-
cracia tenham começado bem antes, com os fenícios, que 
inventaram o alfabeto moderno, mas não eram tão bons de 
propaganda quanto os gregos. De lá para cá, ela evoluiu, e, 
retrocessos à parte, podemos afirmar que essa "velha se-
nhora" ainda caminha a passos largos. 

Em Minas, o Governo Pimentel tem ressignificado 
o sentido da democracia. Com o mote "ouvir para gover-
nar" e a instalação de 17 regiões de governo, implantou 
um novo conceito de governança, abrindo-se à participa-
ção direta das "Minas" e das "Gerais" por todos os rincões 
de nosso extenso território. Insere-se nessa nova visão da 
democracia a criação da Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social e Cidadania e dos Fóruns 
Regionais de Governo, cujos resultados já aparecem, com 
a entrega das prioridades definidas com ampla parti-
cipação democrática popular nas muitas Minas em cons-
trução. 

Lamentavelmente, em âmbito nacional, vivemos 
um profundo retrocesso. Não somente em função do golpe 
perpetrado no Congresso, mas porque este atinge a essên-
cia da democracia. Muito além do voto c do processo polí-
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tico, ela envolve, sobretudo, a igualdade de oportu-
nidades, direitos e acesso à vida plena para todos. O go-
verno gol pista, porém, já deu provas de que desconsidera 
tais premissas. Demonstrou isso ao extinguir ministérios 
sociais e anunciar a intenção de retirar vários direitos dos 
trabalhadores e cortar ou encolher programas e políticas 
sociais. 

Tudo isso nos faz questionar se não estaríamos 
sepultando nossa democracia. Sem querer acreditar~ 
apego-me à esperança que vem da luta popular. Sim, ela 
ainda está viva e respira nas manifestações, nos acampa-
mentos e nas ocupações de resistência; nas lutas dos 
pobres que não se dobram; na ocupação da Funarte, em 
Belo Horizonte. Que bom vermos a mobilização dos 
profissionais da cultura! Gente que cria novas "armas': que 
transforma palavras em carne e resgata o sentido da 
democracia: esperança, coragem e obstinação ... 

Também o deputado Chico Alencar (PSOL) 
desconfiou, anos atrás, que a democracia estivesse morta, 
mas descobriu que a "defunta" era outra. No texto "Nota de 
falecimento': ele assim registrou: "Essa política que já vai 
tarde não é a democrática e do bem comum. ( ... ) Quem 
morreu, sem merecer choro nem vela, foi a política des-
politizada da delegação, da desinformação, da submissão 
do povo como massa de manobra dos bandidos de cola-
rinho branco. Dona Política Democrática do Bem Comum 
está viva e foi vista, cheia de energia, num acampamento 
dos sem-terra, na boa luta sindical, nas comunidades po-
bres que se organizam, nas escolas da educação popular, 
na solidariedade com os desvalidos, naqueles que man-
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têm a utopia comum de novas e fraternas relações 
humanas e sociais." 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 23 

UM PACTO PELA CORRUPÇÃO 

As cartas foram colocadas na mesa. A revelação 
feita nesta segunda-feira (23) pelo jornal Folha de S. Paulo 
não deixa margem para dúvidas: o impeachment da presi-
dente afastada, Dilma Rousseff, foi fruto de um pacto enca-
beçado pelo PMDB, partido do presidente interino, Michel 
Temer. A gravação de uma longa conversa telefônica entre 
o Ministro do Planejamento do Governo Temer, Romero 
Jucá (PMDB), e o ex-presidente da Petrobras Transporte 
(Transpetro ), Sérgio Machado, indicado pelo PMDB, é , 
prova decisiva e confissão inconteste do crime. J 

O grampo corrobora o que várias vezes denuncia- ~ 
mos nesta coluna: para derrubar uma presidente honesta, 
os corruptos se uniram e arquitetaram minuciosamente o 
golpe, de forma que tivesse uma roupagem de legalidade. 
E se algum inocente- ou mal-intencionado- ainda levan-
tava questionamentos, é hora de "cair na real". O combate à 
corrupção nunca foi a razão do impeachment. Pelo contrá-
rio, a intenção era interromper as investigações, ou, como 
definiu Jucá, "estancar a sangria". 
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Ironicamente, quem se encarregou de desmas~ 
carar o golpe foi o "homem forte" de Michel Temer. Em gra~ 
vação bombástica, de mais de uma hora, que está em po~ 
der da Procuradoria-Geral da República, Jucá e Machado 
revelam os bastidores de toda a "armação". Um dos tre~ 
chos publicados pela Folha de S. Paulo demonstra, por 
exemplo, que o impeachment foi a saída encontrada pelos 
conspiradores para barrar a mobilização da militância 
petista em defesa do ex-presidente Lula. 

MACHADO- Agora, ele acordou a militância do P1: 

]UCÁ-Sim. 

MACHADO -Aquele pessoal que resistiu acordou e vai dar 
merda.( .. ) 

I MACHADO- Tem que ter um impeachment. 

]UCÁ- Tem que ter impeachment. Nâo tem saída.( .. ) 

A conversa segue reveladora, demonstrando a 
articulação do grupo golpista para tentar impedir que as 
delações premiadas o atingisse. Também neste caso o 
melhor caminho seria "entregar a cabeça da presidente 
em uma bandeja", sacrificando quem havia permitido que 
o esquema de corrupção fosse investigado. 

MACHADO - Acontece o seguinte, objetivamente falando, 
com o negócio que o Supremo fez [autorizou prisões logo 
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após decisões de segunda instância], vai todo mundo 
delatar. ( . .) Eu estou muito preocupado porque eu acho 
que ... O janot [procurador-geral da República] está a fim de 
pegar vocês. E acha que eu sou o caminho.( . .) 

}UCÁ - Você tem que ver com seu advogado como é que a 
gente pode ajudar.[. .. ] Tem que ser política, advogado nela 
encontra [inaudível]. Se é político, como é a política? Tem 
que resolver essa porra ... Tem que mudar o governo pra 
poder estancar essa sangria. 

Obviamente, a solução passava por Michel Temer, 
o vice conspirador. Com ele no poder, "parava tudo". 

"MACHADO - É um acordo, botar o Michel, num grande 
acordo nacional. 

}UCÁ- Com o Supremo, com tudo. 

MACHADO- Com tudo, aí parava tudo. 

}UCÁ- É. Delimitava onde está, pronto. 

"E o Eduardo Cunha?", deve estar se perguntando 
o leitor. Bom. Era fundamental que permanecesse no car-
go, pois, se caísse, o "efeito dominó" chegaria ao Senado. A 
presidente Dilma, por sua vez, seria o "boi de piranha" que 
desviaria a atenção para que os corruptos "atravessassem 

. " o no. 
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MACHADO- O Renan [Calheiros] é totalmente 'voador'. Ele 
ainda não compreendeu que a saída dele é o Michel e o 
Eduardo. Na hora que cassar o Eduardo, que ele tem ódio, o 
próximo alvo, principal, é ele. Então quanto mais vida, 
sobrevida, tiver à Eduardo, melhor pra ele. Ele não 
compreendeu isso não. 

]UCÁ- Tem que ser um boi de piranha, pegar um cara, e a 
gente passare resolver, chegar do outro lado da margem." 

Romero Jucá e Sérgio Machado evidenciam no 
diálogo que se delineava um "acordão" entre políticos 
tradicionais, principalmente do PMDB e PSDB. Era preciso 
impedir que todos fossem "comidos" e, neste banquete, o 
prato de entrada seria Aécio Neves. 

MACHADO - A situação é grave. Porque, Romero, eles 
querem pegar todos os políticos. É que aquele documento 
que foi dado ... 

]UCÁ- Acabar com a classe política para ressurgir, construir 
uma nova casta, pura, que não tem a ver com ... 

MACHADO -Isso, e pegar todo mundo. E o PSDB, nüo sei se 
caiu afichajá. 

]UCÁ- Caiu. Todos eles. Aloysio [Nunes~ senador], [o hoje 
ministro José] Serra, Aécio [Neves, senador}. 

MACHADO- Caiu a ficha. Tasso [jereissatij também caiu? 
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]UCÁ - Também. Todo mundo na bandeja para ser comido. 
( .. ) 

MACHADO- O primeiro a ser comido vai ser o Aécio." 

Era mesmo inevitável que Aécio Neves fosse in-
cluído na conversa. Afinal, suas relações com esquemas de 
corrupção eram amplamente conhecidas e já haviam sido 
denunciadas dez vezes, inclusive em delações premiadas 
(Sim. Ele é "deca"!). Jucá sabia do que estava falando, pois 
fora coordenador da campanha derrotada do senador 
tucano à presidência da República, o que, em tese, lhe dava 
propriedade para afirmar que Aécio estava morto, 
politicamente; coisa que muitos já sabiam. 

MACHADO- É aquilo que você diz, o Aécio não ganha porra 
nenhuma ... 

]UCÁ - Não, esquece. Nenhum político desse tradicional 
ganha eleição, não. 

MACHADO - O Aécio, rapaz ... O Aécio não tem condição, a 
gente sabe disso. Quem que não sabe? Quem não conhece o 
esquema do Aécio? Eu, que participei de campanha do 
PSDB ... 

]UCÁ- É, agente viveu tudo. 

Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF) 
escapou. Os peemedcbistas procuravam, a todo custo, in-
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cluir a instância maior do Judiciário no "acordão". Para 
isso, mais uma vez, chegavam à conclusão de que Dilma 
deveria ir para o sacrifício. Configurava-se mais do que um 
acordo. A ideia era selar um pacto, que incluía até os 
militares. 

J UCÁ - [Em voz baixa] Conversei ontem com alguns minis-
tros do Supremo. Os caras dizem 'ó, só tem condições de 
[inaudível} sem ela [Dilmaj. Enquanto ela estiver ali, a 
imprensa, os caras querem tirar ela, essa porra não vai 
parar nunca'. Entendeu? Então ... Estou conversando com os 
generais, comandantes militares. Está tudo tranquilo, os 
caras dizem que vão garantir. Esta.o monitorando o MST, 
não sei o quê, para nüo perturbar. 

MACHADO- Eu acho o seguinte, a saída [para Di/ma] é ou 
licença ou renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma 
um governo de unido nacional,faz um grande acordo( . .) 

]UCÁ- Eu acho que tem que ter um pacto.(. .. ) 

A ilegalidade revelada pela gravação é incontes-
tável e seu conteúdo, talvez, mais grave do que a delação 
do ex-senador Delcídio do Amaral. A pergunta que fica é: 
será que o Supremo vai decretar as prisões do ministro de 
Temer, Romero Jucá, e do senador Aécio Neves'? E será que, 
como outros, eles sofrerão tortura psicológica para hlze-
rem delações premiadas? Assim como acusaram Delcídio, 
Jucá também estaria prejudicando uma investigação em 
curso. De forma que, se é verdade que "pau que dá em 
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Chico, dá em Francisco" - como afirmou, certa vez, o pro-
curador-geral da República, Rodrigo Janot- sua prisão é 
uma questão de horas. 

Já quanto ao presidente interino, Michel Temer, é 
bom que ponha "as barbas de molho", pois, aos poucos, a 
lama começa a sujar seus pés. Como se não bastassem as 
inconfidências de seu ministro, no último domingo (22), 
suas relações com construtoras envolvidas na Lava Jato 
voltaram a ser notícia. Segundo reportagem do site Uol, a 
campanha de Michel Temer para a vice-presidência, em 
2014, doou R$ 4,7 milhões a candidatos e a diretórios de 
partidos com recursos recebidos das empreiteiras OAS e 
Andrade Gutierrez. 

Em sua frágil defesa, Temer afirma tratar-se de 
doações partidárias. Mas se tais recursos são lícitos, por 
que para outros, como a presidente Dilma, seriam ilegais? 
Esta é só mais uma das muitas situações que evidenciam a 
tentativa de se incriminar uma presidente inocente, 
enquanto outros são blindados. Volto a frisar que quase 
nenhum dos cerca de 40 delatores conheceu pessoal-
mente a presidente e dentre estes, nenhum jamais tratou 
com ela de qualquer assunto ilícito. Situação bem 
diferente da do interino, pelo que demonstra a gravação 
divulgada pela Folha. 

É importante lembrar que o golpe contra a demo-
cracia no Brasil não começou agora. Iniciou-se em junho 
de 2013, quando a presidente tinha popularidade acima 
de 80% e o país vivia uma situação de pleno emprego, com 
perspectivas econômicas para os dez anos seguintes. Mes-
mo com um quadro tão positivo, inexplicavelmente, 
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eclodiram pelo país manifestações sem reivindicações cla-
ras, caracterizadas por atos de violência e vandalismo, 
protagonizados pelos chamados "black blocs". 

Desde então, foi criada uma crise artificial, super-
dimensionada por parte da imprensa para inviabilizar o 
governo. Poucos perceberam, no entanto, que a suposta 
crise tinha motivações estranhas à economia. Fora forjada, 
porque a presidente havia tirado os ladrões da Petrobras e 
rompido com um esquema de corrupção que operava há 
décadas. Como afirmou, com lucidez, o empresário Antô-
nio Ermírio de Moraes, certa feita, a crise não era econô-
mica; era política. 

Não sejamos ingênuos. Dilma Rousseff não foi 
afastada por ter praticado "pedaladas fiscais" e muito me-
nos por causa da crise econômica. Foi retirada do cargo 
para que não tivesse continuidade a investigação da cor-
rupção. Afinal, ela já havia declarado sua intenção de que 
tudo fosse apurado até o fim. Em outubro de 2014, ao ser 
questionada sobre a Operação Lava Jato, afirmou: "não so-
brará pedra sobre pedra". 

Impossível concluir este artigo sem perguntar: 
onde estão as panelas batendo, diante da revelação de que 
uma presidente honesta, eleita com 54 milhões de votos, 
foi retirada injustamente do cargo em um "acordão" para 
barrar o combate à corrupção? Onde estão os honestos 
que saíram às ruas de camisa amarela? E os ministros do 
STF? Vão permitir que o golpe prossiga, mesmo com a 
confissão pública da conspiração? 

Não podemos admitir que, para atender a inte-
resses escusos de uma "casta" política, joguem no lixo 
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nossa democracia. Esta luta é minha, é sua e é de todos e 
todas, inclusive dos que bateram panelas. Intensifi-
quemos a mobilização e aumentemos nossa presença viva 
nas ruas, ocupações, acampamentos e redes sociais. 
Tenhamos como exemplo os artistas e militantes que, 
sobre o recuo da decisão do presidente gol pista de extin-
guir o Ministério da Cultura, afirmaram: "Devolveram o 
ministério. Agora, devolvam a presidência da República". E 
exigimos mais: devolvam o nosso país! 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 30 

CEM ANOS DE MURILO RUBIÃO 

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promo-
ve, a partir do dia 30 de maio de 2016, uma semana de co-
memorações pelo centenário de nascimento do grande 
contista mineiro Murilo Eugênio Rubião. Precursor do 
realismo fantástico na prosa de ficção brasileira, ele foi um 
escritor único e genial, mas o seu legado transcende a pró-
pria literatura, a arte e o ofício de escrever. 

Natural de Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, 
conhecida outrora como Atenas Sul Mineira, Murilo Ru-
bião nasceu em uma família de escritores; o que despertou 
a sua paixão pelas letras desde a infância. "Lá vivi entre 
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livros, com o avô, pai, tio e primos escrevendo", lembraria 
o contista em entrevista em 1981. Ao seu pai Eugênio 
Alvarez Rubião, que era filólogo, poeta e pertenceu à Aca-
demia Mineira de Letras, ele atribuiu o gosto pela leitura 
dos clássicos e ao primo e também escritor Godofredo 
Rangel, "o melhor de todos eles", o aprendizado de "alguns 
truques literários". 

Mas seria na então jovem capital mineira dos 
anos de 1920, onde fincou raízes naquela década, que Mu-
rilo Rubião teria lapidada a sua complexa formação inte-
lectual. No Grupo Escolar Afonso Pena, concluiu o curso 
primário em 1928 e, em 1935, o bacharelado em Huma-
nidades no Colégio Arnaldo. Sete anos depois, em 1942, 
ele se formaria em Direito pela Universidade de Minas 
Gerais, hoje UFMG. Durante todos esses anos, ele combi-
naria os estudos com o trabalho duro - de vendedor de 
livros científicos a jornalista - a uma marcante liderança 
no Movimento Estudantil: foi presidente do Diretório Aca-
dêmico da Faculdade de Direito, diretor do DCE e funda-
dor e dirigente da União Estadual dos Estudantes, em 
1939. 

Em meio a esse turbilhão, Rubião ainda encontra-
ria tempo para escrever e reescrever os seus primeiros 
contos; formava-se, assim, o escritor do futuro. Perfeccio-
nista e rigoroso ao extremo, ele reelaborava a sua lingua-
gem até a exaustão, "numa busca desesperada de clareza", 
segundo suas próprias palavras. E, por isso, levaria nada 
menos do que sete anos para escrever o seu primeiro livro 
de contos, "O Ex-Mágico", finalmente publicado em 194 7. 

Com essa obra, o mineiro de Carmo de Minas 
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inovou a prosa de ficção no Brasil, envolvendo-a em ambi-
entes surreais e de sonhos, e inaugurou na literatura, pela 
primeira vez, a atmosfera surpreendente do realismo má-
gico e fantástico, perpetuando-a genialmente através dos 
tempos. Como em 197 4, em outro clássico de Rubião, "O 
pirotécnico Zacarias", cujo protagonista vaticinava: 

"Em verdade morri, o que vem de encontro à 
versão dos que creem em minha morte. Por outro lado, 
também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia 
e, devo dizer, com mais agrado do que anteriormente". 

Na crítica literária, muito se discutiu sobre quais 
obras e autores teriam influenciado a literatura absolu-
tamente original de Rubião. Recorro, porém, à sua própria 
memória para compreender as matrizes da criação Mu-
riliana. "Minha opção pelo fantástico foi herança da infân-
cia, das intermináveis leituras de contos de fadas, do Dom 
Quixote, da História Sagrada e das Mil e Uma Noites". Entre 
os escritores, "meus contos devem muito a Cervantes, 
Gogol, Pirandello, Poe, Henry }ames", afirmava o escritor. 

Mas se esses foram os alicerces referenciais da in-
ventividade Muriliana, a descoberta da sua capacidade 
criativa para a literatura mágica se deveu, na verdade, a 
um amigo dileto: "Fernando Sabino descobriu minha vo-
cação pelo fantástico. Antes, os meus trabalhos giravam 
em torno da loucura, hospícios. Estávamos em 1940, eu 
com 24 anos e Sabino com 17". 

Os anos daquela década de 1940 seriam de fato 
marcantes na trajetória de Murilo Rubião. Embora for-
mado em Direito, dedica-se ao Jornalismo, tornando-se, 
em 1943, diretor da Rádio Inconfidência. Prossegue 
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também na militância social, integrando a diretoria da 
Associação de Jornalistas, entidade precursora do 
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. E, em 1945, 
Murilo Rubião estará também à frente da delegação 
mineira ao I Congresso Brasileiro de Escritores que, 
segundo ele, seria um marco decisivo para o fim da 
ditadura do Estado Novo. 

"O escritor é um cidadão com maiores responsa-
bilidades, porque a ele cabe orientar os menos esclare-
cidos e não se isolar jamais dos problemas políticos e so-
ciais. Ser escritor não é somente candidatar-se à Academia 
Brasileira de Letras", disse Murilo Rubião em entrevista 
publicada pelo Diário de Minas em 1955. Ex-oficial do 
gabinete do governador Juscelino Kubitschek e respon-
sável pela comunicação do governo, o escritor estava, à é-
poca, envolvido diretamente na sua campanha à Presi-
dência da República. 

"Não querem perder a situação privilegiada que 
desfrutam depois de 24 de agosto, mesmo que para tanto 
tenham de recorrer a mais um golpe de Estado", denun-
ciava Murilo Rubião na entrevista ao Diário de Minas, 
referindo-se às forças que chegaram ao poder com o sui-
cídio do presidente Getúlio Vargas em 1954 e tentavam 
então impugnar a candidatura de JK. Na célebre entre-
vista, ele profetizou: "Mas podem estar certos que nós, o 
povo e os intelectuais, reagiremos". 

Qualquer semelhança com os tempos sombrios 
que vivemos hoje, em que se afasta a Presidenta Dilma 
Rousseff do exercício de suas funções sem que tenha co-
metido crime de responsabilidade, não é mera coin-

190 



Afaio 2016 

cidência. Na verdade, o recurso ao golpismo faz parte, his-
toricamente, do modus operandi das elites conservadoras 
brasileiras, como advertia Murilo Rubião em 1955. 

Sempre transitando entre a cultura e a política, 
Murilo Rubião estaria de volta a Minas na década de 1960 
após chefiar o escritório de Propaganda e Expansão Co-
mercial do Brasil em Madri, na Espanha, durante o Gover-
no JK. E, na Imprensa Oficial, ele montaria uma verdadeira 
trincheira de resistência cultural ao regime militar, com a 
criação do Suplemento Literário, em 1966. 

"Discreto e eficiente, Murilo Rubião contribuiu, 
de modo extraordinário, para a organização da presença 
do Governo mineiro no campo da cultura", atestou o secre-
tário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswal-
do, lembrando que, além do Suplemento Literário, o escri-
tor esteve também à frente da criação da Escola Guignard 
e da Fundação de Artes de Ouro Preto e da modernização 
da Rádio Inconfidência na segunda metade da década de 
1960. 

Enfim, Rubião era um estrategista da cultura que, 
se estivesse hoje entre nós, certamente cerraria fileiras 
junto com os artistas que ocupam a Funarte, em Belo Ho-
rizonte, contra a ofensiva de desmonte do sistema nacio-
nal de cultura implementada pelo ilegítimo e gol pista Go-
verno Temer. 

Em pouco mais de cinco décadas de ofício literá-
rio, o autor do Ex-Mágico, da Estrela Vermelha, de Os Dra-
gões e Outros Contos e do Pirotécnico Zacarias escreveu 
pouco mais de 50 narrativas curtas, das quais selecionou 
apenas 33 textos como o seu maior legado. Mas, para o 
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jornalista e escritor Humberto Werneck, é essa economia 
de Rubião que explica o seu êxito. 

Artigo Publicado no si te Pautando Minas 

Dia 31 

O GOLPE E SEUS RETROCESSOS 

Importante discussão a realizada, nesta terça-
feira (31), em audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia, que teve como tema o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para o 
professor da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), José Luiz Quadros, trata-
se de um golpe similar aos que ocorreram em outros 
países latinos, como Honduras e Paraguai. "No Brasil, esse 
governo surreal de homens ricos, brancos e processados 
não vai se sustentar, e a tese das eleições começa a ganhar 
fôlego. Está no manual, é o próximo passo do golpe", disse. 
Para o professor, a única saída democrática para o Brasil é 
o retorno da presidente eleita, com a convocação de uma 
constituinte exclusiva para uma ampla reforma política. "E 
essa reforma só será positiva se o povo continuar nas 
ruas", considerou. 

Os participantes chamaram a atenção também 
para as propostas que têm sido apresentadas pelo 
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governo interino de Michel Temer. A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores em Minas Gerais (CUT-MG), 
Beatriz Cerqueira, disse que as medidas anunciadas vão 
piorar o desemprego e aumentar o desamparo da popu-
lação. Como exemplo, as propostas de flexibilização das 
leis trabalhistas, terceirização, reforma da previdência so-
cial e a vinculação da Controladoria Geral da União (CGU) 
a um ministério. Ressaltou, ainda, que os movimentos 
sociais já estão sendo criminalizados pelo governo inte-
rino. 

Já o presidente do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais de Minas Gerais, Kerison Lopes, avaliou que um 
erro dos Governos Lula e Dilma foi não terem regulamen-
tado dispositivos constitucionais para a democratização 
da comunicação, a fim de fazerem o enfrentamento dos 
conglomerados de mídia. A necessidade de democra-
tização de todas as instituições, especialmente o Judiciário 
e o Ministério Público, foi também defendida pelo procu-
rador de Justiça Afonso Henrique Miranda Teixeira. 

Membros de movimentos sociais defenderam a 
luta pela democracia: "O que vai ficar deste momento é a 
experiência de luta dessa geração, que está indo para as 
ruas sem medo do enfrentamento. Estamos nos fortale-
cendo", disse Júlia Louzada de Souza, integrante da Coor-
denação Nacional do Levante Popular da Juventude. 

Publicado na página Durval Angelo no Facebook 

193 



Tempos de Resistência- !:'se ritos l'oliticol' 2016 

jornalista e escritor Humberto Werneck, é essa economia 
de Rubião que explica o seu êxito. 

Artigo Publicado no si te Pautando Minas 

Dia 31 

O GOLPE E SEUS RETROCESSOS 

Importante discussão a realizada, nesta terça-
feira (31 ), em audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia, que teve como tema o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para o 
professor da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), José Luiz Quadros, trata-
se de um golpe similar aos que ocorreram em outros 
países latinos, como Honduras e Paraguai. "No Brasil, esse 
governo surreal de homens ricos, brancos e processados 
não vai se sustentar, e a tese das eleições começa a ganhar 
fôlego. Está no manual, é o próximo passo do golpe", disse. 
Para o professor, a única saída democrática para o Brasil é 
o retorno da presidente eleita, com a convocação de uma 
constituinte exclusiva para uma ampla reforma política. "E 
essa reforma só será positiva se o povo continuar nas 
ruas", considerou. 

Os participantes chamaram a atenção também 
para as propostas que têm sido apresentadas pelo 
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governo interino de Michel Temer. A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores em Minas Gerais (CUT-MG), 
Beatriz Cerqueira, disse que as medidas anunciadas vão 
piorar o desemprego e aumentar o desamparo da popu-
lação. Como exemplo, as propostas de flexibilização das 
leis trabalhistas, terceirização, reforma da previdência so-
cial e a vinculação da Controladoria Geral da União (CGU) 
a um ministério. Ressaltou, ainda, que os movimentos 
sociais já estão sendo criminalizados pelo governo inte-
rino. 

Já o presidente do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais de Minas Gerais, Kerison Lopes, avaliou que um 
erro dos Governos Lula e Dilma foi não terem regulamen-
tado dispositivos constitucionais para a democratização 
da comunicação, a fim de fazerem o enfrentamento dos 
conglomerados de mídia. A necessidade de democra-
tização de todas as instituições, especialmente o Judiciário 
e o Ministério Público, foi também defendida pelo procu- ~ 
radar de Justiça Afonso Henrique Miranda Teixeira. 

Membros de movimentos sociais defenderam a 
luta pela democracia: "O que vai ficar deste momento é a 
experiência de luta dessa geração, que está indo para as 
ruas sem medo do enfrentamento. Estamos nos fortale-
cendo", disse Júlia Louzada de Souza, integrante da Coor-
denação Nacional do Levante Popular da Juventude. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 2 

MURILO RUBIÃO E O GOLPE 

"O escritor é um cidadão com maiores responsa-
bilidades, porque a ele cabe orientar os menos esclareci-
dos e não se isolar jamais dos problemas políticos e soci-
ais. Ser escritor não é somente candidatar-se à Academia 
Brasileira de Letras". As palavras do genial contista mi-
neiro Murilo Eugênio Rubião, natural de Carmo de Minas, 
cujo centenário de nascimento comemora-se nesta sema-
na, revelam que o grande legado do precursor do realismo 
fantástico na prosa de ficção brasileira transcende a pró-
pria literatura, a arte e o ofício de escrever. 

"Não querem perder a situação privilegiada que 
desfrutam depois de 24 de agosto, mesmo que para tanto 
tenham de recorrer a mais um golpe de Estado", denuncia-
va o escritor em entrevista à imprensa mineira em 1955, 
referindo-se às forças que chegaram ao poder com o sui-
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cídio do presidente Getúlio Vargas em 1954 e que tenta-
vam, então, impugnar a candidatura do ex-governador 
Juscelino Kubitschek à Presidência da República. Na céle-
bre entrevista, Rubião, que fora responsável pela comuni-
cação do governo JK em Minas, profetizou: "Mas poden1 
estar certos que nós, o povo e os intelectuais, reagiremos". 

Qualquer semelhança com os tempos sombrios 
que vivemos hoje, em que se afasta a presidente Dilma. 
Rousseff do exercício de suas funções sem que tenha co-
metido crime de responsabilidade, não é mera coincidên-
cia. Na verdade, o recurso ao golpismo faz parte, histori-
camente, do modus operandi das elites conservadoras 
brasileiras, como já advertia Murilo Rubião em 1955. 

Sempre transitando entre a cultura, a comunica-
ção e a política, o escritor estaria de volta a Minas na dé-
cada de 60 após chefiar o escritório de Propaganda e Ex-
pansão Comercial do Brasil em Madri, na Espanha, duran-
te o governo JK. E, na Imprensa Oficial, ele montaria uma 
verdadeira trincheira de resistência cultural ao regime 
militar, com a criação do "Suplemento Literário", em 1966. 

"Discreto e eficiente, Murilo Rubião contribuiu, 
de modo extraordinário, para a organização da presença 
do governo mineiro no campo da cultura", atestou o 
secretário de Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo, durante 
reunião especial na Assembleia Legislativa em homena-
gem ao escritor, na última segunda-feira, 30, lembrando 
que esteve também à frente da criação da Escola Guignard 
e da Fundação de Artes de Ouro Preto, bem como da mo-
dernização da Rádio Inconfidência. Certamente, se esti-
vesse hoje entre nós, cerraria fileiras junto com os artistas 
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que ocupam a Funarte, em Belo Horizonte, contra a ofen-
siva de desmonte do sistema nacional de cultura imple-
mentada pelo ilegítimo e gol pista Governo Temer. 

Em pouco mais de cinco décadas de ofício lite-
rário, o autor de "Ex-Mágico", "Estrela Vermelha", "Os Dra-
gões e Outros Contos" e "Pirotécnico Zacarias" escreveu 
pouco mais de 50 narrativas curtas, das quais selecionou 
apenas 33 textos como seu maior legado. Mas, como de-
finiu o jornalista e escritor Humberto Werneck, é essa 
economia de Rubião que explica seu êxito. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia4 

GOVERNO RETOMA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA RURAL 

O governador Fernando Pimentel retomou, nesta 
sexta-feira (3), as ações do Programa Estadual de Regu-
larização Fundiária Rural, paralisado desde 2011 pelo 
governo passado. Em solenidade em Minas Novas, no Vale 
do Jequitinhonha, com a presença de mais de 300 agri-
cultores e posseiros, ele entregou 350 títulos de proprie-
dades rurais a famílias dos municípios de Minas Novas, 
Chapada do Norte, Turmalina, Frei Gaspar, Porteirinha e 
Serranópolis de Minas. Com o documento, as 350 famílias 
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beneficiadas passarão a ter o acesso a várias políticas pú, 
blicas, como acesso a crédito, à assistência técnica e me-
lhoria da produção e comercialização dos produtos. 

Em seu discurso, Pimentel destacou a importân-
cia não só dessa ação como também da proximidade entre 
o Governo do Estado e a população. Segundo diagnóstico 
do Executivo, ao assumir, a atual gestão encontrou um pas-
sivo de mais de 53 mil famílias com demandas de titulação 
de posse da terra e 16 mil processos engavetados, sendo 
que 37 mil famílias já haviam sido cadastradas. 

Desde o ano passado, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário investiu cerca de R$ 5 milhões 
para recadastrar 5,1 mil famílias nos territórios do Norte, 
Mucuri, Baixo e Médio Jequitinhonha, Alto Jequitinhonha, 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Aço e 
Caparaó. Para o recadastramento, foram realizadas 19 
audiências públicas e 20 mutirões. 

Durante o evento, Pimentel determinou que o se-
cretário interino de Estado de Desenvolvimento e Integra-
ção do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Gustavo Xavier 
Ferreira, sobrevoasse a região de Chapada do Norte a fim 
de estudar soluções para a seca no município. Uma das 
principais demandas da população é a construção da 
barragem Santa Rita. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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STF SUSPENDE PROCESSO CONTRA 
GOVERNADOR 

Como já era esperado, o Supremo Tribunal Fede-
ral suspendeu o processo contra o governador Fernando 
Pimentel. O ministro do STF Celso de Mello proferiu nesta 
sexta-feira (3) decisão sobre o habeas corpus impetrado 
pela defesa do governador de Minas, para que seja cum-
prida a Constituição Federal e somente seja aberta ação 
penal, se autorizada pela Assembleia Legislativa do 
Estado. 

Na avaliação de Mello, antes de dar continuidade 
ao processo, o relator do caso no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), ministro Herman Benjamim, terá que levar a 
questão à Corte Especial do STJ. Pedido que, acreditamos, 
será acatado, já que o STF sinalizou que exigirá a auto-
rização. 

"Não acreditamos em nenhuma surpresa negati-
va no julgamento da Corte Especial do STJ sobre a matéria, 
seja porque é esse também o entendimento daquela Casa, 
seja porque caberá ao STF a última palavra sobre o tema. 
Decisão mais que justa: nenhuma autoridade pública no 
Brasil pode ser afastada pelo simples fato da admissibili-
dade de denúncia contra ela. Recebimento de denúncia 
não é julgamento c nem apreciação dos fatos, mas mera 
admissibilidade formal da acusação", afirmou o advogado 
responsável pela defesa do governadm~ Eugênio Pacelli. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 6 

GOLPE EM MINAS, NÃO! 

A correta compreensão da tentativa de golpe que 
hoje vivemos também no âmbito estadual requer que re-
montemos a 2014, quando o PSDB e seus inúmeros "saté-
lites" davam como certa a vitória na eleição para o Gover-
no de Minas. Não tinham um Plano B. A estratégia era ga-
nhar, ganhar ou ganhar, a fim de manter o controle sobre o 
que os tucanos já consideravam sua capitania hereditária, 
sendo Aécio Neves o primeiro e único donatário. A con-
fiança era tal que chegaram ao ponto de trazer um turista 
para candidato, desprezando as lideranças locais. Só não 
contavam com a crescente insatisfação do povo, cansado 
das políticas neoliberais e do marketing enganoso. 

Os mineiros deram nas urnas seu recado: não vi-
viam no Estado das propagandas, mas sim no da corrup-
ção e do sucateamento da Educação, da Saúde e de todas as 
políticas públicas que beneficiassem a população de uma 
forma geral. Por isso, impuseram ao PSDB uma fragorosa e 
dupla derrota. Perderam feio em Minas, no primeiro tur-
no, para Fernando Pimentel e no primeiro e no segundo 
turnos, para Dilma Rousseff, ambos do PT. 

Foi um duro golpe, que tocou fundo no âmago do 
grupo e que mais do que a derrocada da farsa, dos privilé-
gios e dos mitos, significava a revelação de verdades es-
condidas durante 16 anos de "orgias" públicas e midiáti-
cas. Mas iludiu-se quem acreditou que os tucanos se con-
formariam. Se não havia sido pelas vias democráticas, 
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buscariam outros caminhos para recuperar a "capitania". 
Daí, a tentativa de golpe contra o Governo Pimentel, a 
qualquer preço, e as artimanhas para impedir que a nova 
gestão caminhe. 

Hoje, a vitória no "tapetão", por meio do Judiciá-
rio, representa a última trincheira deste grupo destrona-
do. A Ação Penal número 836 que tramita no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) é a arma dos gol pistas em Minas e 
caminha com uma rapidez nunca vista na Justiça brasi-
leira. Para coroar os planos dos tucanos, um juiz auxiliar 
de primeira instância - conhecido no Rio de Janeiro por 
suas posições anti-PT e de adesão aos atos contra a pre-
sidente Dilma- atua no processo e decide pelo juiz natural. 
Procedimento totalmente atípico, ilegal e arbitrário, que 
ocorreu também em fases anteriores do processo, quando 
outro juiz de primeira instância expediu mandados de 
busca e apreensão contra o então ministro. 

Tudo transcorre como em um jogo. Aécio Neves 
precisa ser retirado de campo, pois está "queimado" em 
Brasília e com viabilidade eleitoral praticamente nula em 
âmbito nacional, a exemplo do que demonstrou a gravação 
telefônica que derrubou o ex-ministro Romero ]ucá. Como 
prêmio de consolação, a capitania de Minas deve retornar 
às mãos de seu pseudodonatário. A partida terá prosse-
guimento, com a devolução da Presidência da República 
aos tucanos de São Paulo ... A estratégia para "vencer o 
jogo" inclui reprimir as manifestações sociais e populares, 
vender o resto do Brasil às multinacionais e cortar os di-
reitos sociais. Direitos estes conquistados nos governos 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente 
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Dilma, após séculos de dominação irrestrita ele uma elite 
privilegiada e cada vez mais beneficiada. E olha lá se não 
decidirem até mesmo revogar a Lei Áurea. 

Não previram, porém, que o acatamento de um 
recurso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pode ria 
ameaçar os planos, suspendendo o processo contra 
Fernando Pimentel, aberto irregularmente pelo STJ. O 
ministro Celso de Mello acatou o habeas corpus impetrado 
pela defesa do governador de Minas com o objetivo ele que 
seja cumprida a Constituição Federal e somente se instau· 
reação penal se autorizada pela Assembleia Legislativa do 
Estado. Mello avaliou que, antes de dar continuidade ao 
processo, o relator no ST], ministro Herman Benjamim, 
deve submeter a questão à Corte Especial daquele tri bu· 
nal. Esta, acreditamos, deverá decidir pela necessidade de 
apreciação do Legislativo, uma vez que o STF já sinalizou 
que exigirá a autorização para que seja instaurado o 
processo. 

Em sua decisão, Celso de Mello também apontou a 
irregularidade da atuação do juiz auxiliar. Segundo o mi· 
nistro do STF, ao interceptar o recurso e atuar no processo, 
o juiz promoveu uma "inesperada obstrução ritual", que 
deve ser corrigida, sob pena de Fernando Pimentel "vir a 
ser injustamente privado de seu legítimo direito - qne 
também assiste a qualquer pessoa- de acesso él jurisdição 
do Estado". 

Como afirmou o advogado responsável pela defe-
sa do governador, Eugênio Pacelli, não se espera "nenhu-
ma surpresa negativa no julgamento da Corte Especial do 
STJ sobre a matéria, seja porque é esse também o enten-
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dimento daquela Casa, seja porque caberá ao STF a última 
palavra sobre o tema". O advogado considerou a decisão 
"mais que justa': pois nenhuma autoridade pública no Bra-
sil pode ser afastada pelo simples fato da admissibilidade 
de denúncia contra ela. Afinal, recebimento de denúncia 
não é julgamento e nem apreciação dos fatos, mas mera 
admissibilidade formal da acusação 

Não obstante todos os argumentos jurídicos, se a 
oposição ainda insiste em fazer a discussão sobre a legiti-
midade e a ética do governador Fernando Pimentel, não 
nos furtaremos. Provaremos que ele é inocente em todas 
as acusações e que estas não são fundamentadas em pro-
vas reais. Ao argumento de que o governador foi citado em 
uma delação premiada - a qual não passa de uma farsa, 
como também será provado -, cabe contrapor: Aécio 
Neves, senador, ex-governador e presidente nacional do 
PSDB, já apareceu em 12 delações! Mesmo assim, posa na 
imprensa como a "virgem do prostíbulo': sob aplausos de 
um público cada vez mais restrito e visivelmente desapon-
tado e desconfiado. E não para por aí: outro ex-governador 
tucano e ex-presidente nacional elo PSDB, Eduardo Aze-
reclo, já foi condenado a mais ele 20 anos de cadeia e conti-
nua exercendo todas as funções partidárias, como se santo 
fosse e toda a corrupção em torno de seu nome simples-
mente não houvesse ocorrido. 

Para finalizar, lembramos que o ex-deputado fe-
deral e ex-presidente do PSDB mineiro, Nárcio Rodrigues, 
também foi parar atrás das grades, por determinação da 
Justiça, a pedido do Ministério Público. Secretário de Esta-
do na gestão de Antonio Anastasia, o tucano é apontado 
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como responsável por um esquema de desvio de verbas 
públicas destinadas à construção do Centro Internacional 
de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Água 
(Hidroex), obra orçada em mais de R$ 300 milhões e reali~ 
zada em Fruta!, no Triângulo Mineiro, base eleitoral do 
suspeito. 

A prisão de Nárcio ocorreu poucos dias após o 
filho do acusado, o deputado federal Caio Nárcio, dedicar 
seu voto pelo impeachmentà "honestidade" ensinada pelo 
pai. Os recursos desviados teriam sido destinados ao fi~ 
nanciamento de campanhas eleitorais, sendo que Nárcio 
atuou como coordenador das campanhas de Aécio Neves e 
Pimenta da Veiga. Paira, ainda, a dúvida sobre o destino da 
verba e o velho ditado "siga o dinheiro" pode jogar um 
pouco mais de luz sobre o caso e, possivelmente, sobre ou~ 
tros velhos conhecidos da política mineira. Quem viver 
verá. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 8 

PLANO ESTADUAL DE CULTURA 

Foi aberta, nesta quarta-feira (8), no Plenário da 
Assembleia Legislativa de Minas, a etapa final do Fórum 
Técnico do Plano Estadual de Cultura, que vai nortear o 
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setor nos próximos dez anos. Durante quatro meses de 
debates, em 12 encontros regionais, os mineiros puderam 
discutir as diretrizes que compõem o Plano, instituído no 
Projeto de Lei 2.805/25, enviado pelo governador à As-
sembleia. As propostas aprovadas serão incluídas no Pro-
jeto de Lei, de modo que represente a diversidade cultural 
do Estado. 

Um dos expositores da plenária foi o pesquisador 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e do Centro de Estudos Multidisci-
plinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia, 
Antônio Albino Canelas Rubim. Segundo ele, o novo mo-
delo de desenvolvimento de um país deve ir além da pers-
pectiva econômica, contemplando a dimensão cultural, 
cuja riqueza é medida pela promoção da diversidade. Já a 
doutora em História pela Universidade Federal Fluminen-
se e pesquisadora de Políticas Culturais da Fundação Casa 
de Rui Barbosa, Lia Calabre, apontou que, apesar de ser 
uma garantia constitucional, a cultura ainda é, para mui-
tos, uma área alheia à gestão pública. Ela defendeu que o 
setor seja efetivamente incorporado nas políticas públi-
cas. 

Também presente ao evento, o secretário de 
Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo, destacou a impor-
tância do Plano Estadual de Cultura como um instrumento 
que vai delimitar as ações governamentais para o setor. 
Ele também informou que será encaminhado à ALMG um 
projeto com a nova lei de incentivo e fomento à cultura. A 
intenção é reestruturar o Fundo Estadual de Cultura, de 
forma que receba recursos suficientes para a grande de-
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manda cultural do Estado. O governo também está tra ba-
lhando para que Minas Gerais tenha acesso a recursos do 
Fundo Nacional de Cultura. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 9 

SOBRE MONSTROS E UMA NOVA MENTALIDADE 

"O velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a 
nascer, e, nesse claro-escuro, irrompem os monstros." O 
aforismo do filósofo Antonio Gramsci, uma das referências 
do pensamento de esquerda no século XX, permanece 
atual e convida-nos a refletir sobre os muitos monstros 
que proliferam em nossa sociedade contemporânea. Não é 
preciso ser nenhum expert para reconhecê-los. Eles estão 
logo ali: nas ruas, esquinas, escolas; nas manchetes de jor·-
nais e nas redes sociais; nos governos c nas Casas legisla-
tivas. 

Nossos monstros irrompem a todo momento, ca-
da qual com seu trejeito. Um deles mostra a f~1ce horrenda 
no estupro coletivo de uma menina e nas imagens sórdi-
das divulgadas nas redes sociais. Já é velho conhecido, a 
nos acenar sempre que urna mulher é violada, o que, no 
Brasil, ocorre a cada 11 minutos. Outro monstro, parente 
daquele, deixa-se entrever nas acusações de homens e 
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mulheres: "Mas a vítima procurou!". Um terceiro é tão po-
pular quanto o outro e extravasa seus piores instintos em 
assédios, ameaças, espancamentos e assassinatos de mu-
lheres. 

Mas há muitos e muitos outros. Alguns menos evi-
dentes; disfarçados, até. Fantasiam-se de moral, bons cos-
tumes, defesa da ordem e da família. Travestidos do fascis-
mo de Bolsonaros, Mala faias e Felicianos, sentem-se fortes 
para discriminar. E tem aquele que esconde o próprio mal-
feito, denuncia a corrupção e, em nome do poder, sacrifica 
a democracia. Revela-se nos golpes e nas conspirações, 
nas investigações seletivas e no Judiciário parcial, na 
criminalização dos movimentos sociais e na violência da 
polícia contra manifestantes. 

Os monstros seguem a se multiplicarem: na pre-
carização do trabalho, nas guerras patrocinadas pelo capi-
talismo neoliberal, em populações inteiras que morrem de 
fome, nos milhares de apátridas afogados no Mediter-
râneo ou que vagueiam pelo mundo. Estão, ainda, na ins-
trumentalização do terrorismo, no fundamentalismo reli-
gioso, no neoconservadorismo, nas ideologias reacioná-
rias, no populismo de direita, na intolerância religiosa, no 
preconceito, homofobia, racismo e misoginia. 

Parece desolador, eu sei. Mas, como diz o velho di-
tado, nem tudo é o que aparenta. A proliferação dos mons-
tros não significa, necessariamente, sua hegemonia. É, na 
verdade, o reflexo do conflito com as novas visões de mun-
do que emergem; trata-se da velha mentalidade agonizan-
do. Se olharmos com atenção, veremos que as forças 
populares c os movimentos sociais nunca estiveram tão 
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vivos, sobretudo no Brasil. Exemplos não faltam: mani-
festações gigantescas em defesa da democracia; artistas 
mobilizados na ocupação das sedes do Ministério da Cul-
tura; levante da juventude nas ruas; protagonismo do mo-
vimento das mulheres; ressurgimento da militância da in-
telectualidade, ascensão do movimento estudantil de 
esquerda, entre tantas frentes. 

Sim. É a nova mentalidade que chega, ainda que 
demore. Um novo mundo, um novo olhar, a nos mobilizar 
em "trincheiras" de resistência e luta, para que sepulte-
mos de vez os velhos e retrógrados monstros. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 17 

RESPEITO À DIVERSIDADE 

Promete entrar noite adentro a plenária final do 
Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. Durante 
todo o dia, está sendo realizada na Assembleia Legislativa 
a plenária para a aprovação das propostas da sociedade 
que serão incluídas no Projeto de Lei do Executivo a ser 
votado pelo Legislativo. O Plano Estadual de Educação te-
rá vigência nos próximos dez anos. 

Ao todo, foram apresentadas mais de 100 propos-
tas, resultantes de um amplo processo de debates que 
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aconteceu durante 13 meses e incluiu reuniões prepara-
tórias, 12 encontros regionais do fórum em municípios do 
interior, dois debates públicos e uma consulta pública pela 
Internet. Durante três dias cerca de 700 pessoas, entre de-
legados regionais e inscritos, participaram do Fórum, que 
teve oito grupos de discussões. A realização do Fórum Téc-
nico para que houvesse ampla participação social na ela-
boração do plano vai ao encontro do novo modelo de go-
vernança adotado pelo Governo Pimentel, coerente com o 
lema "ouvir para governar". 

O evento foi marcado por embates. Participantes 
representantes do movimento de direita Patriotas tenta-
ram impedir que fossem incluídas no plano diretrizes de 
inclusão, referentes a questões de gênero, sexuais, raciais 
e religiosas. Outra tentativa do movimento foi no sentido 
de impedir a discussão na escola de temas referentes a 
ideologias, com a proposta de responsabilizar o professor 
por debates de cunho político. As propostas foram derro-
tadas por ampla maioria dos participantes, que reafir-
maram o respeito à diversidade como uma importante di-
retriz do Plano Estadual da Educação. 

"Eu diria que essa questão democrática e a inte-
riorização foram fundamentais para garantir que nossas 
airetrizes de fato representem a escola mineira. As polê-
micas, no que diz respeito a contemplar temas como gêne-
ro, orientação sexual, questão racial, mostraram uma von-
tade grande de que nossa escola não discrimine ninguém, 
não tenha preconceito. A maioria que compõe o plenário 
quer uma escola que respeite a diversidade", destacou a 
deputada Marília Campos (PT), membro da Comissão de 
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Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, que coor-
denou a realização do Fórum Técnico. 

Por sua vez, a coordenadora do Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Educação (SindUTE-MG) e presi-
dente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG), Bea-
triz Cerqueira, ressaltou como importante contribuição 
do Fórum fazer o debate sobre temas que precisam ser 
desmistificados. "A escola é um lugar para todo mundo e 
precisa, como política pública, corrigir as distorções his-
toricamente acumuladas. Nós não somos todos iguais. O 
jovem negro da periferia da cidade não teve as mesmas 
oportunidades do jovem branco que mora na zona sul da 
nossa capital. Então, é necessário que o Estado invista em 
políticas públicas para possibilitar a correção e garantir o 
direito a todas as pessoas", afirmou. 

Beatriz Cerqueira também ressaltou a importân-
cia das políticas de respeito à diversidade. "Existe um mito 
que precisa ser desfeito, de que, ao discutir a questão da 
sexualidade na escola, nós, professores, estaríamos fa-
zendo uma ideologia de gênero, dando uma falsa ideia de 
que induzimos as crianças à erotização, ou à opção sexual. 
As crianças e adolescentes já vêm de casa com sua orien-
tação sexual. O que a escola precisa fazer é discutir situa-
ções para que homens não achem que têm direito de estu-
prar uma adolescente, como os 33 que estupraram uma 
adolescente no Rio de Janeiro". 

Para a secretária de Estado da Educação, Macaé 
Evariste, o Plano Estadual da Educação ganha maior im-
portância, ao conseguir alcançar o maior número de pes-
soas possível em seu processo de construção e finalização. 
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"Eu acho que há questões polêmicas, que mostram a 
complexidade da sociedade em que nós vivemos. Mas uma 
questão fundamental é que o nosso Plano Estadual da 
Educação precisa, primeiro, reafirmar os princípios cons-
titucionais e, segundo, contribuir para o desenvolvimento 
da educação no nosso Estado, garantindo o acesso de to-
das as pessoas à escola, mas, mais do que isso, garantindo 
uma educação de qualidade, respeitosa, que contribua 
para um projeto de sociedade onde a convivência, o valor 
do ser humano, o amor e a alegria, sejam valores priori-
tários", avaliou a secretária. 

Publícado na página Durva/Ânge/o no Facebook 

Dia 20 

CORRUPÇÃO, CRISE POLÍTICA E FALÊNCIA DE 
MODELOS: O CASO BRASILEIRO 

Que o Brasil vive uma das piores crises políticas 
da sua história, é inegável, como tem sido amplamente ex-
plorado, "para o bem e para o mal". Mas ainda carecem de 
maiores debates as reais razões de tamanho colapso. Há 
que se ter a coragem de "colocar o dedo na ferida" parare-
conhecer que a crise é sinal claro da falência de modelos 
que sustentaram a gestão do Estado brasileiro desde os 
seus primórdios. 
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Começa a ruir, por exemplo, a lógica patrimonia-
lista com que as elites sempre governaram este país, desde 
1500, na qual público e privado se confundem e são colo-
cados a serviço de uma minoria. Trata-se de um pacto de 
poder, ou melhor, de poderes. Nele, o poder político - do 
Legislativo e Executivo - mescla-se e coaduna-se com o 
judiciário e o econômico, bem como - por que não dizer -
com o poder religioso. Essa foi a nossa matriz política: um 
modelo de sociedade de classes no qual o povo representa 
mero detalhe. 

Tal pacto passou a ser fortemente questionado 
nas últimas décadas, vindo a sofrer grande golpe, com a 
eleição de dois presidentes da República que não tinham 
compromisso com as elites. Em 14 anos, Lula e Dilma im-
plantariam um amplo projeto de inclusão social, no qual 
40 milhões de excluídos ascenderiam à classe média. 
Reverteriam, assim, uma triste realidade em que um terço 
da população não tinha sequer o que comer, como denun-
ciava Betinho na campanha Brasil Sem Fome, alguns anos 
antes. Entre os muitos avanços, formariam-se no país sete 
milhões de doutores, em pouco mais de uma década, sen-
do que em 500 anos, haviam se formado apenas 3,5 mi-
lhões. 

Aliada aos avanços sociais e até como condição 
para que ocorressem, implementou-se uma política de 
autonomia dos instrumentos de fiscalização e investiga-
ção, criando-se, inclusive, uma legislação específica para 
que fosse garantida. Esta, talvez, tenha sido a ruptura mais 
significativa: foram deslocadas dos núcleos do poder par-
celas das elites políticas, econômicas e do Judiciário que 
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sempre haviam estado no comando, bem como de órgãos 
agregados, a exemplo do Ministério Público e da Polícia 
Federal. Neste processo, também a grande mídia, sempre 
silenciosa e conivente com os abusos - como aqui em Mi-
nas, nos tempos de Aécio e companhia-, viu-se privada do 
financiamento governamental e das elites, passando a 
enfrentar uma crise profunda. 

Nesta convulsão política, o que emerge de mais 
agudo é a corrupção, que de novo nada tem. Fato é que o 
esquema de propinas pagas por empreiteiras é conhecido 
de longa data no exterior como a "Caixinha dos 20%" e 
tornou-se, por assim dizer, uma espécie de tradição. A 
novidade é que o rompimento do pacto, finalmente, trouxe 
à tona a corrupção, ao revelar e implodir seus esquemas. 

Resta-nos, agora, indicar novos caminhos, com a 
compreensão de que somente a apuração e a judicializa-
ção da política não são a solução definitiva. As experiên-
cias de nações que seguiram este rumo, como a Itália, com 
a operação Mãos Limpas, servem-nos de exemplo. Lá, a 
saída foi a extrema direita de Berlusconi, um dos repre-
sentantes da mídia. Já nos Estados Unidos, a relação do 
público e privado é das mais corruptas do mundo, ainda 
que haja um silêncio tácito em relação ao problema. 

A meu ver, a saída para o fim da corrupção é uma 
só: a reforma política. Trata-se da "mãe" de todas as refor-
mas, como já constatou boa parte de nossas instituições, 
unidas na Coalizão pela Reforma Política Democrática e 
Eleições Limpas. O movimento é composto por 115 enti-
dades da sociedade civil, dentre as quais, Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados 
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do Brasil (OAB), União Nacional dos Estudantes (UNE) ~ 
Central Única dos Trabalhadores (CUT). Entre as suas 
reivindicações, estão o financiamento público de carn~ 
panha, voto em lista partidária, combate ao Caixa 2 e forta~ 
lecimento dos mecanismos de democracia direta: plebis~ 
cito, referendo e projetos de iniciativa popular. 

Há que se compreender que a proibição do finan~ 
ciamento privado de campanha, enquanto medida isolada_, 
não ataca o cerne do problema. Primeiro, porque decorr~ 
de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), não 
havendo, ainda, uma legislação clara neste sentido. Segun~ 
do, porque não extingue as campanhas milionárias, o que 
só pode ser feito por meio do financiamento público pro~ 
porcional aos partidos e do voto em lista partidária fecha~ 
da. Tais medidas poderão evitar que cada candidato gere 
um processo de despesas na campanha, garantindo maior 
equidade e transparência. Ressalte-se que sem elas, o fim 
do financiamento privado acabará por levar ao aumento 
da prática do Caixa 2, o que já deve ocorrer nas próximas 
eleições municipais. 

Também ainda precisam ser introduzidas medi-
das saneadoras, como o recai/, que permite ao eleitor pe-
dir a cassação de um mandato legislativo, e mecanismos 
que tornem mais efetivos e dinâmicos os sites de trans-
parência, sequer implantados por muitas prefeituras. 
Acrescente-se a necessária redução do número de par-
tidos. Para se ter uma ideia, o Brasil tem, hoje, nada menos 
que 35 legendas. É muito partido para pouca ideologia! A 
maior parte é de siglas de alugueL que se vendem para 
acordos políticos. 
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São medidas imprescindíveis, se queremos 
construir uma democracia sólida e superar um sistema 
político falido e corrupto, responsável pela crise que se 
arrasta ano após ano. Sobretudo, a reforma política trará 
como grande ruptura a mudança da fonte originária dopo-
der em nosso país, concedendo ao povo maior e mais 
efetiva participação nas decisões. Se não encararmos de 
frente este desafio, de nada adiantará denunciar, pro-
testar, investigar, cassar e prender. A corrupção persistirá, 
enraizada nos velhos modelos, a comprometer a estabi-
lidade econômica e consumir as riquezas do nosso país. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 22 

SOBRE A HIPOCRISIA DA OPOSIÇÃO 

Senhoras deputadas, senhores deputados, estra-
nhei muito alguns discursos que ouvi hoje neste Plenário. 
Como criticar o regime de urgência de um projeto - esse 
que discutimos tramita há 50 dias -, pertencendo a um 
partido cujo governo, durante 12 anos, fez 268 leis dele-
gadas, mais de 90% delas acerca de situações de servi-
dores públicos? 

E o que é uma lei delegada? É um projeto feito a 
portas fechadas, no ar refrigerado da Cidade Administra-
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tiva, sem debater com a sociedade, sem que ninguém seja 
ouvido. E mais ainda: a lei delegada cassa o funcionamento 
do Poder Legislativo, porque o projeto não vem para a 
Assembleia; não tem transparência. Pois é. Foram nada 
menos que 268leis delegadas nos governos passados, e o 
deputado vem criticar regime de urgência, que é uma for-
ma legal e correta de se agilizar o processo? 

Criticam a unificação das duas secretarias - de 
Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia -, di-
zendo que não houve debate sobre isso. Ora, este parla-
mentar participou de um debate no Teatro da Assembleia 
cheio de servidores e com entidades sindicais e empresa-
riais presentes. Durante quatro horas, o projeto foi deba-
tido; e, mais ainda, a sugestão da não extinção, mas de uni-
ficação das duas secretarias foi feita no Palácio da Liber-
dade por cerca de dez entidades sindicais ligadas ao setor 
patronal. O governador ouviu atentamente e acolheu essa 
sugestão. 

Das dez entidades, todas disseram que o modelo 
hoje da secretaria é um modelo falido. Se queremos desen-
volvimento econômico, muitos estados e cidades do Brasil 
o alcançaram por meio de agências de desenvolvimento. 
Eu me pergunto: importa o nome? É aquela velha máxima 
do adágio chinês: "Não importa a cor do gato, o importante 
é que cace rato". Não é o desenvolvimento que queremos? 

Respeito muito o líder da oposição, Gustavo Cor-
rêa, mas estranho esse discurso, pois não era a prática no 
governo anterior. No máximo, eles podiam dizer: "O 
governo atual está fazendo como nós. Fazíamos com leis 
delegadas, e eles fazem com projeto de regime de urgên-
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cia". No mínimo, deveriam ter um pouquinho de auto-
crítica. Neste sentido, acredito que nosso esforço deve ser 
para deixar tudo bem claro para as entidades sindicais. 

Eu e o presidente da Assembleia, deputado Adal-
clever Lopes, fomos convidados pelo governador para es-
se encontro com as entidades. O deputado João Magalhães 
e o deputado Leonídio Bouças também participaram, e lá 
ouvimos que o pedido de unificação foi feito pelas enti-
dades. Assim, acho que, no mínimo, a oposição poderia 
chegar e dizer: "O governo atual erra como nós". Fica pare-
cendo aquele velho discurso da virgem no prostíbulo que 
permanece em seu estado virginal. 

Senhor Presidente, nenhum servidor efetivo ou 
de função pública será demitido. Nenhum perderá vanta-
gens da carreira. O projeto atinge servidores de recruta- 1 
menta amplo. Sim, na junção dos órgãos, recrutamento \ 
amplo não teria utilidade. Digo como servidor concursado 
do Estado há 38 anos: a forma de ingresso é o concurso 
público e qualquer coisa fora disso não confere com o que 
a Constituição Federal estabelece. 

Ouvi todos com atenção, ontem e hoje. Na posição 
de líder, é minha obrigação. E posso dizer: há muita hipo-
crisia. Poderiam dizer que este governo erra como o ante-
rior; mas deveriam, no mínimo, admitir que um fundo de 
previdência com muitos bilhões foi extinto pela gestão 
passada e seus recursos destinados ao caixa único do Es-
tado para pagamento de 13º salário e de empreiteiros. Po-
deriam, no mínimo, dizer que o governo Aécio Neves 
acabou com os nossos quinquênios e com todos os direitos 
dos servidores. 
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Um servidor com consciência e que não se deixa 
influenciar pela questão ideológica pode vir aqui, sim, cri-
ticar este governo. Isso é democracia. Mas elogiar o ante-
rior ou aplaudir aqueles que no passado o defendiam é, no 
mínimo, contradição. É o que eu gostaria de dizer, respei-
tando todas as opiniões e todas as manifestações. Muito 
obrigado. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 

Dia 23 

QUE A DOR NÃO NOS SEJA INDIFERENTE 

Eu só peço a Deus que a dor nela me seja indiferente( .. .) 
Que o futuro não me seja indiferente 
Sem ter que fugir desenganado 
Pra viver uma cultura diferente 

O trecho da bela música da cantora argentina 
Mercedes Sosa ajuda-nos a refletir sobre uma antiga "cha-
ga" da humanidade: a situação dos desterrados; dos bani-
dos, exilados e refugiados que deixam suas pátrias rumo a 
terras desconhecidas c, muitas vezes, hostis. 

Ao longo da história, a maioria das nações, sobre-
tudo as prósperas, preferiu se omitir sobre o problema. 
Mas, nos últimos anos, o mundo se viu obrigado a encarar 
a calamidade dos refugiados que, diariamente, lutam para 
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cruzar as fronteiras. Como fechar os olhos a homens, mu-
lheres e crianças que morrem afogados em travessias de-
sesperadas, ou de fome, nos campos de refugiados sírios, 
curdos e africanos? 

O Brasil já figurou entre os países que mais rece-
biam refugiados. Eu mesmo, na Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia de Minas, pude atuar nesse sentido: 
recebemos e apoiamos refugiados africanos, colombianos 
e lideranças indígenas chilenas qlle se abrigaram em nos-
so Estado. Também atuamos em parceria com a Federação 
das Entidades Árabes do Brasil em prol de refugiados do 
Oriente Médio. 

A situação dos imigrantes será discutida, nesta 
sexta-feira, 24, no Ministério Público de Minas Gerais, no 
debate "Constituição cidadã e a condição do estrangeiro 
no Brasil". Entre os temas a serem tratados, estão o Esta-
tuto do Estrangeiro e a iniciativa da Polícia Federal de 
abrir inquérito para expulsar do país a italiana Maria Ra-
saria Barba to, professora concursada de Direito da UFMG. 

A justificativa foi que Maria Rasaria integrou um 
movimento de juristas contra o golpe, sendo proibida pelo 
estatuto a participação de estrangeiros em atividades po-
líticas e manifestações. É ponto pacífico entre juristas, no 
entanto, que a lei em questão contraria a Constituição de 
1988, a qual garante igualdade de direitos entre brasilei-
ros e estrangeiros residentes no país. Trata-se, na verdade, 
de mais uma das muitas leis ultrapassadas, remanescen-
tes da ditadura e de sua ideologia fascista. 

A questão é: haverá vontade política para mudar o 
Estatuto do Estrangeiro? A contar pela postura do gover-
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no golpista de Michel Temer, que suspendeu a entrada de 
imigrantes sírios no país, tudo indica que não. Além do 
retrocesso, há que se registrar a contradição, já que o inte-
rino descende de libaneses e seus ancestrais também imi-
graram para o Brasil. Sem contar que o "mentor da ideia", 0 
ministro das Relações Exteriores, José Serra- aquele que 
quer entregar o nosso pré-sal -, já foi exilado político no 
Chile. 

Infelizmente, na proporção em que se amplia o 
número de refugiados e imigrantes no mundo, aumentam 
a rejeição, o preconceito e a insensibilidade para com a 
questão. Há que se ter a compreensão de que a verdadeira 
pátria não tem fronteiras e a todos acolhe. Fazemos nosso 
o apelo de Mercedes Sosa: "que a dor não nos seja indife-
rente". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 27 

SOLIDARIEDADE AO POVO BRASILEIRO 

O ator norte-americano Danny Glover, conhecido 
por trabalhos em produções como "Máquina mortífera", 
participa amanhã (28/06) de um ato em defesa da demo-
cracia, em Belo Horizonte. Organizado pela Frente Brasil 
Popular, o ato será em frente à sede do CREA MG. 

Desde o início do processo de golpe, Glover tem 
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manifestado sua solidariedade para com os brasileiros 
que lutam em defesa da democracia e contra um processo 
de impeachment ilegítimo, sem que tivesse havido crime 
de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma 
Rousseff. Processo este que tem configurado um instru-
mento para a instalação no país de medidas de desmonte 
das conquistas sociais. 

Em um vídeo aos "amigos brasileiros", o ator re-
força que a democracia brasileira está mais uma vez amea-
çada, "dessa vez por setores da sociedade que se recusam 
a aceitar que foram eleitoralmente derrotados e buscam 
lacunas legais que possam levá-los à Presidência". 

Publicado na página DurvalÂngelo no Facebook 

A MORTE DA JUSTIÇA, DA DEMOCRACIA 
E DOS AVANÇOS SOCIAIS 

Participei, na última semana, do lançamento do li-
vro A Resistência ao Golpe de 2016, no auditório da Facul-
dade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte. A obra, cujos 
autores são professores, advogados, intelectuais, artistas, 
lideranças políticas, sociais e sindicais, denuncia a quebra 
da institucionalidade democrática que está ocorrendo no 
Brasil. Ao discursar durante o ato, que foi marcado pelas 
palavras de ordem "Fora Temer" e "Volta Querida", lembrei 
do texto lido pelo escritor José Sara mago no encerramento 
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do Fórum Social Mundial em 2002, em Porto Alegre. 
No texto, que tem o título de "Da Justiça à Demo-

cracia, passando pelos sinos", José Saramago conta uma 
história que se passa na Idade Média, no tempo em que o 
sino da igreja ainda regulava a vida da comunidade. Na-
quela época, por volta do século XVI, os sinos tocavam vá-
rias vezes ao longo do dia, e por isso, não deveria haver 
motivos de estranheza. Porém, certa vez, aquele sino do-
brava melancolicamente, anunciando a morte de alguém, 
e isso, sim, era surpreendente, uma vez que não constava 
que alguma pessoa da aldeia se encontrasse doente. 

"Saíram portanto as mulheres à rua, juntaram-se 
as crianças, deixaram os homens as lavouras e os mes-
teres, e em pouco tempo estavam todos reunidos no adro 
da igreja, à espera de que lhes dissessem a quem deveriam 
chorar. O sino ainda tocou por alguns minutos mais, final-
mente calou-se. Instantes depois a porta abria-se e um 
camponês aparecia no limiar. Ora, não sendo este o ho-
mem encarregado de tocar habitualmente o sino, compre-
ende-se que os vizinhos lhe tenham perguntado onde se 
encontrava o sineiro e quem era o morto. 'O sineiro não 
está aqui, eu é que toquei o sino", foi a resposta do cam-
ponês. 'Mas então não morreu ninguém?', tornaram os vi-
zinhos, e o camponês respondeu: 'Ninguém que tivesse 
nome e figura de gente, toquei a finados pela Justiça por-
que a Justiça est{l morta"'. 

Sim, a Justiça estava morta. Por diversas vezes 
aquele camponês havia procurado ajuda para denunciar o 
roubo de suas terras por um latifundiário. Após suplicai~ 
protestar e bater em todas as portas, sem nada conseguir 
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mudar, o seu último recurso foi propagar a morte da Jus-
tiça. 

A metáfora usada por Saramago e que põe em 
evidência a morte da Justiça também pode ser aplicada 
para esse triste capítulo da história brasileira, no qual ve-
mos uma presidenta eleita democraticamente ser afas-
tada. Como já denunciamos inúmeras vezes, qualquer 
análise mais atenta é capaz de reconhecer a inconsistência 
da justificativa do impedimento de Dilma Rousseff. O que 
testemunhamos com a admissão do processo de impea-
chment pelo Senado Federal é a morte da Justiça e da de-
mocracia brasileira, que também resultará na morte dos 
avanços sociais. Muito se engana quem acredita que o gol-
pe é apenas contra a presidente Dilma Rousseff ou o Par-
tido dos Trabalhadores. O golpe é contra a população, que 
já assiste ao retrocesso nas transformações sociais que 
ocorreram no Brasil durante os governos petistas; o povo 
perde a universalização do acesso à educação; perde o 
atendimento do programa Mais Médicos; perde a luta pela 
terra dos quilombolas e indígenas; dentre tantas outras 
perdas. 

A mobilização social é o nosso maior ativo para 
revertermos o golpe e evitarmos as mortes definitivas da 
justiça, da democracia e dos avanços sociais no Brasil. Só é 
derrotado quem não luta. Quem luta não sofre derrota. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia4 

NAVEGAR É PRECISO 

Encerramos, no último sábado (2), na região de 
Fátima, em Portugal, o III Encontro Ourém-Minas Gerais, 
aberto em 29 de junho. Realizada no Centro de Negócios 
da cidade de Ourém, a iniciativa contou com o apoio direto 
do Governo de Minas, que participou, inclusive, da organi-
zação, juntamente com a Federação das Indústrias do Es-
tado de Minas Gerais (Fiemg) e a Câmara do Comércio Bra-
sil-Portugal. 

Desde o ano passado, quando representei o go-
vernador Fernando Pimentel em um encontro empresa-
rial de internacionalização do turismo em Ourém, tenho 
me dedicado ao estreitamento das relações entre o nosso 
Estado e aquela região. Nossa compreensão é de que ela 
representa uma importante rota para a entrada dos pro-
dutos mineiros no mercado consumidor europeu e do 
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Norte da África. Nesta perspectiva, o encontro possibilitou 
a apresentação a empresários portugueses de produtos 
mineiros variados, desde o tradicional pão de queijo, até 
doces e cachaças, bem como do know how de nossas em-
presas em setores diversos, como engenharia, construção 
civil e geração de energia. 

Além de abrir novas oportunidades de negócios, o 
evento possibilitou aos envolvidos o acesso a informações 
importantes para a ampliação deste intercâmbio. Foram 
discutidos, por exemplo, a dinâmica do comércio interna-
cional na Comunidade Europeia, o processo de abertura 
de empresas em Portugal e os avanços das práticas alfan-
degárias entre as duas nações. Também em pauta o pro-
jeto da União Europeia "Portugal2020", para a destinação 
de US$ 25 bilhões a financiamentos de empresas nacio-
nais ou internacionais que queiram se instalar no país. 

Além das oportunidades comerciais com as quais 
aquele país nos acena, há que se levar em conta os fortes 
laços que ligam Minas Gerais a Portugal: históricos, cul-
turais de origens familiares, tradições, religiosidade e, é 
claro, por comungarem da mesma língua. Como ressaltei 
em meu pronunciamento, ao ser homenageado pela as-
sembleia municipal da Câmara de Ourém, as identidades 
entre o Brasil e Portugal se entrelaçam ao longo dos tem-
pos, desde a era dos descobrimentos, inaugurada por in-
trépidos navegadores portugueses há mais de 500 anos. 

Identidades estas enraizadas em todas as dimen-
sões da nossa cultura; do patrimônio arquitetônico e artís-
tico a uma expressão sui generis do barroco português 
que, adaptado aos trópicos, ganhou novas formas e cores 
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pelas mãos geniais do mestre Alejadinho nas Minas Ge-
rais. E estão presentes, ainda, na fé e na esperança, na sin-
gularidade da cultura religiosa e cristã forjada pelos nos-
sos povos. Identidades que foram e são embaladas tam-
bém pelos sonhos de liberdade e justiça que criaram raí-
zes e cresceram na resistência e na luta contra regimes 
opressores e ditaduras. 

Hoje, ao comemorar o fortalecimento destes 
laços, vêm-me à lembrança as palavras do genial Chico 
Buarque de Holanda, que em 1974, celebrando o levante 
vitorioso da Revolução dos Cravos, cantou: 

Foi bonita a festa, pá 
Fico contente 
Guarda um cravo para mim 
Eu queria estar na festa, pá 
Com a tua gente 
E colher pessoalmente 
Uma f/orno teu jardim 
Sei que há léguas a nos separar 
Tanto mar, tanto mar 
Sei, também, que é preciso, pá 
Navegar, navegar. 

Que naveguemos, então, em múltiplas relações 
comerciais, culturais e de trocas de conhecimentos, unin-
do esforços com nosso país-irmão na superação de uma 
crise econômica, social, política e de valores que, de for-
mas diversas, afeta, na atualidade, todas as nações. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 7 

NOVO CONCEITO DE GOVERNANÇA RECEBE 
AVAL DA ASSEMBLEIA 

Com 35 votos favoráveis e somente 15 contrários, 
o Governo Pimentel aprovou, na última terça-feira (5), na 
Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 3.503/2016, con-
siderado o projeto-mãe da reestruturação administrativa 
proposta pelo Executivo. Apesar da larga vantagem, foi 
uma votação difícil, pois a oposição apresentou cerca de 
40 destaques, cada um votado separadamente. A vitória 
demonstrou, portanto, a solidez do bloco de sustentação 
ao governador. 

Não nos cabe condenar a postura da oposição, 
que está em seu papel e, caso não critique o atual governo, 
corre o risco de admitir a incompetência das gestões pas-
sadas, as quais apoiou. Incomodam, porém, poucas vozes 
irresponsáveis que, mesmo com a atual crise econômica e 
política, insistem na oposição burra do quanto pior, 
melhor, sem se preocuparem com os interesses de Minas 
Gerais. 

Mais do que a demarcação ideológica, importa 
destacar que a proposição aprovada fundamenta toda a 
reestruturação administrativa- prevista em 13 projetos e 
uma proposta de emenda à Constituição-, ao estabelecer 
um novo modelo de gestão, cunhado no conceito da boa 
governança. Um dos principais focos é a eficácia do go-
verno, buscando-se o melhor desempenho com o menor 
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custo. Mas outro pilar tem igual relevância: o da participa-
ção social, que começou a ser erguido com a implantação 
dos Fóruns Regionais de Governo. 

Coerente com as lógicas contemporâneas, a rees-
truturação também prevê uma atuação governamental 
em rede, por meio de ações integradas entre diferentes 
pastas e órgãos do governo e na qual as diretrizes serão 
definidas por colegiados de secretários. Da mesma forma, 
busca-se a coesão do processo de participação social, ao se 
vincularem os dez conselhos estaduais à Secretaria de 
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. 

Apesar de todo o barulho, o que a oposição não 
consegue esconder é que, durante os 12 anos do choque de 
gestão tucano, deixou-se de realizar as adequações 
necessárias à estrutura do Estado, o que só fez acumular 
uma montanha de problemas: órgãos com funções 
sobrepostas e até concorrentes; outros, sucateados, que 
perderam boa parte das atribuições, mas mantiveram 
uma estrutura inchada de cargos de confiança; institui-
ções com mais servidores de recrutamento amplo que de 
carreira. 

É para corrigir tais distorções que a reestrutu-
ração administrativa prevê nos projetos ainda em trami-
tação a extinção e a fusão de pastas e órgãos, bem como a 
extinção de mais de 60 mil cargos hoje vagos e sem con-
curso em andamento. Ressalte-se que nenhum servidor 
concursado será prejudicado nem perderá qualquer 
direito, sendo todos integrados a outros órgãos estaduais. 

Enfim, o que se busca é uma reorganização da 
administração direta e indireta, para que corresponda à 
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realidade estrutural, econômica e de arrecadação de Mi-
nas Gerais. É o governo Pimentel abrindo caminhos para, 
em médio e longo prazo, repensar o Estado e tentar estan-
car o deficit público de R$ 8 bilhões herdado das gestões 
passadas. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

SOBRE PREJULGAMENTOS E HIPOCRISIA 

Presidente em exercício, deputado Hely Tarqüí-
nio, demais deputados e deputadas presentes, há um ano 
e oito meses, fui indicado como líder do governo na As-
sembleia Legislativa - oficialmente, há um ano e seis me-
ses -, e hoje, ao terminamos mais um período legislativo 
para entrar em recesso, gostaria de agradecer aos depu-
tados da base de apoio e da oposição pelo nível riquíssimo 
dos debates nesta Casa. 

Foi um semestre com uma produção legislativa 
muito grande, com a condução firme da Mesa (Diretora), 
tendo à frente pessoas tão distintas e respeitáveis, como o 
deputado Adalclever Lopes, o deputado HelyTarqüínio e o 
deputado Ulysses Gomes. 

Os projetos encaminhados pelo Governo Pimen-
tel foram enriquecidos, e tivemos diálogo para acolher 
emendas, diferentemente do que ocorria no passado, 
quando quase tudo era feito por leis delegadas - só o ex-
governador Aécio (Neves) fez mais de 200 delas. Agora 
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não. A Assembleia Legislativa participa, os servidores pú-
blicos estão presentes e participam dos debates, e os pro-
jetos são enriquecidos. É uma dinâmica nova, um novo 
conceito de governança. 

Mas gostaria aqui de responder algumas ques-
tões ao deputado Sargento Rodrigues e acho até bom que 
ele fale depois de mim. Deputado, tanto no Parlamento 
quanto na vida pública e na vida pessoal, temos de ter um 
certo equilíbrio e observar o nível das críticas. Não usei a 
tribuna, em momento algum, para dizer que há um ex-
presidente de um partido da oposição condenado a 20 
anos de cadeia, ou que há um ex-presidente de um partido 
de oposição preso na Nelson Hungria. E não o faço não por 
não querer o debate, mas porque há um princípio no 
Direito que é o trânsito em julgado. 

Mesmo esse presidente condenado a 20 anos foi 
em primeira instância, o que lhe dá o direito de recorrer. 
Na dúvida, vale o velho princípio do direito romano: "in 
dubio pro reo'; na dúvida, pro réu. Mesmo aquele que está 
preso na Nelson Hungria e hoje ameaça delatar deve ter o 
nosso respeito e consideração, porque ainda não foi jul-
gado em nenhuma instância. Isso vale até para o senador 
do PSDB nacional, que completou esta semana 15 citações 
em delações premiadas; porque delação não é prova. Deve 
haver o trânsito em julgado. 

O deputado Sargento Rodrigues, parlamentar 
desta Casa, a quem respeito muito, dirige-se de forma de-
preciativa ao governador Fernando Pimentel. Isso não o 
diminui. A resposta foi dada no primeiro turno das elei-
ções, com a derrota do candidato que o parlamentar 
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apoiava: Pimenta da Veiga. Em 2018, teremos outro em-
bate e o governador Fernando Pimentel vai ganhar nova-
mente, porque esse nível de debate não chega até o elei-
torado. 

Quero deixar bem claro que não vou retrucar ao 
deputado Sargento Rodrigues usando os mesmos argu-
mentos utilizados por ele. Acho que ele se esquece de que 
há um princípio na Justiça. Se há uma delação premiada 
que envolve o governador Fernando Pimentel - e ele vai 
provar que é inocente-, há também um senador de Minas 
Gerais que tem 15 citações em delações premiadas. E nem 
por isso eu usei a tribuna da Assembleia para fazer um 
ataque. Se ele levanta questões do Partido dos Trabalha-
dores, do qual tenho orgulho de fazer parte, eu poderia 
falar de prisões de deputados da oposição, a qual ele 
integra. Mas não vou fazer isso. 

Acho que o nível do debate foi bom; obtivemos um 
resultado positivo. O próprio deputado Sargento Rodri-
gues contribuiu com muitas emendas e sugestões. E esta 
liderança, que não se move, em hipótese alguma, por uma 
questão de fígado, e, sim, pela racionalidade, fez questão 
de acolhê-las, pessoalmente, por entender que eram 
importantes. Então, quero deixar bem claro que todas as 
intervenções do deputado Sargento Rodrigues, hoje, aqui, 
destoam, porque ele faz prejulgamento. 

Eu acho que a vida da caserna hoje é mais demo-
crática. Não é a da ditadura iniciada em abril de 1964. Mas 
o deputado, acredito, não está bebendo da vida da demo-
cracia, que é diferente da época da ditadura militai: De 
qualquer maneira, penso que cada um coloca o chapéu 
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que lhe serve ou calça o sapato que cabe nos seus pés. Não 
sou eu quem vai fazer julgamento. 

Pronunciamento no Plenário daALMG 

Dia 14 

E A DELAÇÃO DE MARCOS VALÉRIO? 

"Pois nada há de oculto que não venha a ser reve-
lado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia" 
(Marcos 4, 22). Lembrei-me dessa frase do Evangelho, ou-
tro dia, quando, "em conversa com meus botões", indaga-
va: mas, afinal, o que foi feito da tão esperada delação pre-
miada do operador dos mensalões mineiro e nacional, 
Marcos Valéria? Não deixava de ser estranho que, passa-
dos cerca de 20 dias desde que ele formalizou ao Ministé-
rio Público estadual sua disposição em fazer novas revela-
ções, as autoridades nada mais tivessem dito sobre o as-
sunto. 

Estaria tal delação sendo mantida sob o mais ab-
soluto sigilo, mesmo após tamanho alarde da imprensa, 
com divulgação até em rede nacional? Não sei, não. Tem 
sido algo incomum, em tempos de vazamentos de dela-
ções, telefonemas, mensagens, imagens e sabe-se lá o que 
mais. "Já sei! Deve haver algum impasse na negociação dos 
termos da delação, uma vez que o publicitário reivindica, 
em troca, redução e progressão de pena para o regime 
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semiaberto", pensei. 
Em uma daquelas coincidências do destino - ou, 

talvez, nem tanto -,um dia após cogitar que a delação es~ 
tivesse sendo "levada em banho-maria", deparei-me, neste 
mesmo jornal, com uma notícia inquietante. Ela dava con~ 
ta de que Marcos Valéria estaria sendo assediado, dentro 
da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, onde 
cumpre pena, por advogados e lobistas ligados a políticos 
e autoridades que temem ver seus nomes citados. 

Não me surpreendeu. Era de se esperar, tratando~ 
se de uma delação tão bombástica quanto fez parecer o 
advogado do publicitário, Jean Kobayashi, ao afirmar: "A 
sociedade vai se escandalizar". Valéria já teria adiantado a 
promotores possuir provas que envolvem cerca de 20 no~ 
mes, de diferentes partidos políticos, dentre os quais in te~ 
grantes do governo interino de Michel Temer. Estariam na 
berlinda deputados estaduais, federais, senadores, ex~ 
senadores e ex-governadores, que, supostamente, teriam 
ligações não somente com o chamado "mensalão mineiro", 
mas com esquemas criminosos investigados na Lava Jato. 

O que me causou maior incômodo, contudo, foi a 
informação de que a delação ainda não ocorreu por falta 
do aval do Ministério Público. É que como, possivelmente, 
envolverá autoridades com foro privilegiado, ela precisará 
ser ouvida, também, pelo Ministério Público Federal. Para 
tanto, é necessário que o Ministério Público mineiro oficie 
o procurador da República, Rodrigo Janot, a fim de que 
designe um procurador federal. Não pude deixar de me 
perguntar: será que Janot já foi oficiado pelo procurador 
de Minas, Carlos André Mariani? E, se foi, o que respon~ 
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deu? A sociedade merece essa satisfação. 
Assim como no Evangelho, creio que tudo o que 

estiver oculto virá à luz. Já como cidadão que ainda acre-
dita nas instituições democráticas - apesar dos tropeços 
dos últimos tempos -, confio no empenho de seus repre-
sentantes para fazer com que a verdade venha à tona, sem 
distinções partidárias e doa a quem doer. Que assim seja! 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 18 

O OCULTO SERÁ REVELADO 

Em artigo publicado em outro espaço, na semana 
passada, questionei sobre o que teria sido feito da delação 
premiada do publicitário Marcos Valéria, aguardada por 
muitos com expectativa e, por alguns, com temor. Ela foi 
anunciada pela imprensa no dia 21 de junho, quando o 
operador do "mensalão", em depoimento ao Ministério 
Público estadual, confirmou sua disposição em fazer no-
vas revelações, em troca de redução de pena e transfe-
rência de presídio. 

O que me intrigava, então, era que passados cerca 
de 20 dias, nada mais tivesse sido dito pela Procuradoria 
de Justiça acerca da tal delação. Cogitei que estivesse 
sendo mantida em sigilo. Mas logo descartei a ideia, lem-
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brando que vivemos tempos de vazamentos de delações, 
telefonemas, mensagens, imagens e tudo o mais que puder 
ser levado a público, mesmo sendo de acesso restrito. 
Também levantei a hipótese de impasse nos termos da 
delação. Mas não considerei muito provável, já que as con-
dições colocadas pelo delator são comuns neste tipo de 
acordo. 

Tudo levava a crer que, por algum motivo, o acor-
do estava sendo postergado. O mais preocupante era que, 
conforme noticiado na mídia, Valéria estaria sendo asse-
diado na penitenciária onde cumpre pena, por advogados 
e lobistas ligados a autoridades que temiam ser citadas. 
Faz sentido. Afinal, em depoimento prévio, ele teria adian-
tado possuir documentos que comprovariam o envolvi-
mento de cerca de 20 políticos de diferentes partidos. São 
deputados estaduais, federais, senadores, ex-senadores e 
ex-governadores, que teriam algum tipo de participação 
não somente nos "Mensalões" mineiro e nacional, mas nos 
crimes investigados pela Operação Lava Jato. 

Uma informação importante que poderia explicar 
a demora foi a de que o Ministério Público (MP) mineiro 
precisaria, ainda, do aval do Ministério Público Federal, 
uma vez que as novas revelações envolvem autoridades 
com foro privilegiado. Seria necessário, portanto, que o 
procurador-geral de Justiça de Minas, Carlos André Maria-
ni, oficiasse o procurador da República, Rodrigo Janot, a 
fim de que designasse um procurador federal para acom-
panhar o depoimento. Obviamente, me perguntei: "Será 
que Mariani já oficiou Janot? E o que disse o procurador da 
República'?" 
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Também a imprensa quis saber em que pé estava 
a delação. Ao questionarem membros do MP, jornalistas 
de diferentes veículos obtiveram a informação de que a 
Procuradoria da República já havia sido informada, mas 
ainda não tinha se manifestado. Segundo um promotor 
consultado, devem ser consideradas três possibilidades: o 
procurador da República pode dizer que não tem inte-
resse nas informações; pode solicitar o envio do processo 
a Brasília e, neste caso, somente depois o MP de Minas 
apuraria os fatos de sua alçada; ou pode, ainda, concordar 
em que os dois órgãos apurem simultaneamente. 

Independentemente do que decida o procurador 
da República, se pode trazer à tona novos fatos da Lava 
Jato, é fundamental que a delação ocorra o mais breve 
possível. Isso, porque, por mais de uma vez, o juiz Sérgio 
Moro já sinalizou sua intenção de encerrar a operação, 
como voltou a reafirmar há alguns dias. Sem contar que, 
segundo informações prévias, a delação envolve gente 
"graúda", tanto do governo interino de Michel Temer, 
quanto do metiê político mineiro. 

Marcos Valéria teria antecipado, por exemplo, 
sobre o relacionamento de suas empresas com o governo 
federal, por meio de contratos firmados com o Banco do 
Brasil e os Correios, em 1996, durante o Governo de Fer-
nando Henrique Cardoso. Teria indicado, ainda, um es-
quema para o repasse de recursos de suas empresas para 
as campanhas de candidatos a deputados federais em Mi-
nas, em 1998. O caminho do dinheiro envolveria um 
shopping center de Belo Horizonte e uma empresa de 
propriedade da irmã de um senador. 

241 



Tempos de Resistência - Escritos Políticos 2016 

Há que se apurar, é claro, e estou certo de que as 
instituições democráticas brasileiras - apesar dos 
tropeços dos últimos tempos- saberão cumprir seu papel; 
sem distinções partidárias e doa a quem doer. Como dito 
no Evangelho: "nada há de oculto que não venha a ser 
revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do 
dia" (Marcos: 4, 22). 

Publicado no si te Pautando Minas 

Dia 21 

NO VELHO, A SEMENTE DO NOVO 

"Toda ordem traz uma semente de desordem, a 
clareza, uma semente de obscuridade, não é por outro 
motivo que falo como falo". As palavras são do personagem 
André, do romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, 
em diálogo com seu pai, após sair de casa e romper com 
valores morais, religiosos e familiares de um modelo rural 
tradicional. Ele evidencia o conflito entre duas visões de 
mundo: a que prevalecia no lar e a que o filho buscou, 
longe da família. 

Podemos fazer um paralelo com a atual crise 
política. Mais uma vez na história do Brasil, partidos e 
agentes políticos são colocados no centro do problema, 
quando a origem está na matriz de nosso sistema político, 
de lógica patrimonialista, agravada pelo modelo de 
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financiamento privado das campanhas eleitorais: milio-
nárias, espetacularizadas e midiáticas. Nesse jogo, poucos 
ganham, e quase todos perdem, com a crescente corrup-
ção e a privatização do Estado. 

Faz-se urgente encontrar nesse velho a semente 
do novo; na desordem, uma nova ordem; no obscuro, a luz 
para iluminar a busca de um novo modelo político no país. 
Foi com essa compreensão que propus a realização, pela 
Assembleia Legislativa, de um ciclo de debates sobre are-
forma política, a "mãe" de todas as reformas. 

Obviamente, trata-se de uma questão de âmbito 
federal, cabendo ao Congresso Nacional colocar o tema na 
ordem do dia. Mas deve ser compromisso de todos nós, 
agentes públicos, pautar a discussão na sociedade, mos-
trando que a reforma política é fundamental para garantir 
transparência e mecanismos de controle sobre parlamen-
tos e governos. 

Tem meu apoio a proposta apresentada pela Coa-
lização pela Reforma Política, integrada por 115 entidades 
da sociedade civil, dentre as quais CNBB, OAB, UNE e CUT. 
Ela inclui, além do fim do financiamento privado de cam-
panha, a redução do número de mandatos legislativos e a 
criação do reca/1, que dá ao eleitor a possibilidade de cas-
sar e trocar eleitos. 

Outro ponto importante é a criação de cláusulas 
de barreiras para a redução do número de partidos. Há, no 
Brasil, nada menos que 35 legendas, muitas das quais de 
aluguel, o que fragiliza nosso sistema político. Não se trata 
de proibir a criação de partidos, mas de condicionar sua 
existência a um desempenho eleitoral mínimo. Defendo, 

243 



Tempos de Resisténcia- Escritos Políticos 20/fí 

ainda, a votação por lista fechada instituída pelos parti-
dos, podendo o eleitor influenciar na ordem das relações. 
Impede-se, assim, que as candidaturas individuais se so-
breponham à ideologia partidária, o que leva a campanhas 
milionárias e conluios com doadores. 

Sobretudo, para que a "semente" do novo germi-
ne, é preciso garantir a isenção do processo. Isso só se dará 
com uma Constituinte exclusiva para a reforma política. 
Afinal, como alertou o ex-presidente Lula, ninguém é tão 
inocente a ponto de acreditar que o Congresso atual pro-
moverá mudanças para alterar o próprio status quo. Mui-
tas são as transformações necessárias, e ainda há pela 
frente um longo trajeto. Com o ciclo de debates na Assem-
bleia de Minas, avançaremos na caminhada. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 25 

SOBRE BARRAGENS E O LOBBY DA MINERAÇÃO 

Gravei, há alguns dias, depoimento para um docu-
mentário sobre a tragédia ambiental de Mariana, que está 
sendo produzido em uma parceria com o Ministério Públi-
co de Minas Gerais. Provisoriamente chamado de "Mar de 
Lama", o longa-mctragcm tem a direção de André D'elia, 
que também dirigiu "13clo Monte, anúncio de uma guerra", 
sobre a Usina de 13elo Monte, c "A lei da água", sobre o novo 
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Código Florestal Brasileiro. O filme deverá entrar em exi-
bição em 2017, mas em novembro, será lançado um trailer 
promocional. 

Destaquei em meu depoimento que grande parte 
das tragédias ambientais ocorridas em Minas Gerais está 
relacionada à atividade minerária e poderia ter sido evi-
tada, caso houvesse maior restrição à mineração preda-
tória. Não há como negar a forte influência do setor na es-
fera política e junto aos poderes públicos em Minas Gerais, 
o que se deve muito à importância econômica da mine-
ração para o Estado. Não sem motivos, parcela significa-
tiva dos municípios mineiros surgiu em razão da mine-
ração, sendo que muitos deles têm nomes relacionados a 
minerais e pedras preciosas. 

Para se ter uma ideia, a atividade de mineração 
está presente em mais de 250 dos 853 municípios do 
Estado, que de acordo com a revista Minérios e Minerales-
referência no setor-, concentra 64 das 200 maiores minas 
existentes no Brasil. Já segundo a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sede), Minas Gerais possui 
mais da metade das minas do Brasil com produção 
superior a três milhões de toneladas/ano, sendo que as 
indústrias de transformação e de extração, somadas, 
representam 21% do seu Produto Interno Bruto (PIB). Em 
2015, somente com a Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), Minas 
arrecadou mais de R$ 675,4 milhões, o que representa 
44,4% do total nacional. Conforme dados da Exporta-
minas, os minérios metalúrgicos - grupo composto 
majoritariamente por minérios de ferro - responderam, 
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no ano passado, por 42,1% da pauta de exportação de Mi-
nas Gerais. 

Além do peso econômico, as grandes minera-
doras desenvolveram no país uma relação perniciosa com 
o meio político, ao figurarem entre os principais doadores 
das campanhas eleitorais. Trata-se de uma distorção gera-
da pelo modelo equivocado de financiamento privado de 
campanha, que leva a uma relação de conluio, de compro-
metimento ou, para usar a linguagem popular, "de rabo 
preso" com os financiadores. 

Pude constatar o poderio político das minerado-
ras nos 16 anos em que presidi a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia, onde acabavam sendo discu-
tidas todas as denúncias de irregularidades praticadas 
por mineradoras, fossem ambientais, trabalhistas, ou de 
violação de direitos. É que os movimentos que lutavam em 
defesa do povo atingido por barragens tinham naquele 
fórum um de seus poucos espaços de interlocução, uma 
vez que outras comissões, como a de Meio Ambiente, 
acabavam sofrendo forte lobby empresarial. 

Não era diferente no Executivo. Nos 12 anos do 
governo do PSDB em Minas, foram muitas as omissões nas 
fiscalizações e concessões irregulares de licenciamentos, 
sem contar a ocupação de cargos estratégicos no 
Executivo por representantes do setor. A forte influência 
repercutia até no Judiciário. Lembro-me, por exemplo, 
que o valoroso desembargador José Nepomuceno sofreu 
forte reação no Tribunal de Justiça por conceder liminar 
que barrou a mineração no terreno onde está situado o 
santuário da Serra da Piedade. Acreditem: até alguns se to-
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res da Igreja defendiam que se explorasse o minério na-
quele local. 

Obviamente, o peso econômico da mineração não 
pode ser desprezado pelo Estado, independentemente do 
governo. Mas há que se fazer mudanças que impeçam uma 
exploração tão predatória. Foi com esta visão que o Go-
verno Pimentel encaminhou para a Assembleia Legisla-
tiva o projeto aprovado em 2015 que criou uma lei mais 
restritiva de licenciamento ambiental. Ainda não é a 
legislação ideal, é verdade - eu, pessoalmente, defendi o 
fim das barragens de mineração -, mas o governo tem 
limites, sobretudo, em função do cenário econômico do 
Estado. De qualquer forma, a nova lei já foi um passo im-
portante, o qual precisa ser complementado por outras 
ações. 

Uma das medidas necessárias consta do Projeto 
de Lei de autoria do Executivo que institui a "Política Esta-
dual dos Atingidos por Barragens e Outros Empreendi-
mentos (Peabe )".Ele foi elaborado em parceria com o Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e sua apro-
vação é fundamental para evitarmos novas tragédias. Vale 
lembrar que, segundo inventário da Federação Estadual 
de Meio Ambiente (Feam), das 710 barragens avaliadas no 
Estado em 2015, 35 não foram consideradas seguras: 19 
apresentavam risco de rompimento e 16 tiveram avalia-
ção "inconclusiva", por falta de repasse de dados pelas 
empresas. 

O Projeto de Lei do Governo estabelece, por exem-
plo, a exigência de um laudo social para a aprovação do 
empreendimento; o que significa que a comunidade terá 
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que ser ouvida. Também cria uma petição que possibilita à 
comunidade solicitar a paralisação da barragem, comu-
nicando que há risco de acidente. Mas apesar de sua im-
portância, a proposição, enviada pelo governador à As-
sembleia em março deste ano, ainda não foi votada. Isso, 
porque assim que começou a tramitar, iniciou-se forte rea-
ção dos empresários do setor, com o argumento de que a 
lei inviabilizaria a atividade minerária no Estado. Cabe, 
agora, aos movimentos sociais e comunidades atingidas 
por barragens e pela mineração se mobilizarem e pressio-
narem os deputados para que a lei seja aprovada. Do 
contrário, corre-se o risco de arquivamento do projeto. 
Trata-se do jogo de forças e contraforças inerente à demo-
cracia. 

Acima de tudo, precisamos ampliar a luta para 
instituir em Minas um programa "barragem zero", como 
foi feito em outros países. É imprescindível que empresá-
rios, poderes públicos e a sociedade em geral se conscien-
tizem de que é possível e viável adotar uma tecnologia 
mais moderna, de mineração por peneiramento, que não 
utiliza barragens. O custo é mais alto, mas pode ser 
compensado pelo maior aproveitamento do minério. E o 
mais importante: preserva o meio ambiente e a vida. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

248 



Julho 2016 

Dia 28 

ÀS RUAS PELA DEMOCRACIA 

No próximo dia 31, milhares de pessoas vão to-
mar as ruas em diversas cidades de todo o país em mais 
um protesto contra o golpe perpetrado contra a presi-
dente Dilma Rousseff, eleita democraticamente pelos 
votos de mais de 54 milhões de eleitores. Esse tipo de ato é 
de uma importância crucial e deveria se intensificar nos 
próximos dias, diante da iminência da votação definitiva 
do pedido de impedimento pelo plenário do Senado. 

Independentemente de preferências partidárias 
ou ideológicas, o que está em jogo no momento é simples-
mente a manutenção de nossa jovem democracia, que, 
bem antes de chegar à chamada "idade da loba", já se 
encontra novamente ameaçada por forças alinhadas ao 
retrocesso. Está claro o objetivo de retomada do patrimo-
nialismo exacerbado que imperou no Brasil nos últimos 
séculos e contra os interesses de mulheres, negros, indí-
genas, pessoas carentes, população LGBT e todos aqueles 
que finalmente começaram a conquistar seus direitos com 
os governos progressistas de Lula e Dilma. 

A pressão popular, uma das principais formas do 
pleno exercício da cidadania, torna-se ainda mais crucial 
neste momento em que é necessário o retorno da norma-
lidade democrática. isso, porque a pressão do capital e das 
forças conservadoras, com auxílio de parte da grande mí-
dia, mesmo que não seja visível, permanece constante 
sobre os 81 integrantes do Senado que decidirão quem 

249 



Tempos de Resistência- Escritos Políticos 2016 

comandará o país e principalmente sobre aqueles que se 
declaram "indecisos". 

Há poucos dias, o mundo assistiu a uma explícita 
demonstração do poder dessa pressão popular, quando 
parte da população turca tomou as ruas e enfrentou tan-
ques e caças para pôr abaixo um golpe militar. Mesmo com 
controvérsias em torno da gestão do presidente Recep 
Tayyip Erdogan, que governa o país com mão de ferro des-
de 2002, o povo turco não admitiu a deposição do líder 
eleito pelo voto direto no ano passado. 

Por aqui, o golpe é um pouco mais sutil. Não se vê 
ocupação de aeroportos por milit:1.res com fuzis, nem 
blindados nas ruas. As artimanhas usadas foram mais en-
genhosas. Uma, posta em andamento por parte da mídia, 
foi alardear uma crise econômica que, pelo que parecia, 
seria extinta no dia seguinte à saída de Dilma- e, claro, não 
foi. Outra foi acusar a presidente das chamadas "pedala-
das fiscais", caso que o Ministério Público Federal (MPF) 
pediu à Justiça para ser arquivado por entender não haver 
crime de responsabilidade. 

Mas a questão jurídica tem relevância apenas 
num Estado Democrático de Direito. Norberto Bobbio opi· 
na, em O Futuro da Democracia, que um governo das leis 
tem vantagens sobre um governo dos homens, pois a pró· 
pria democracia pressupõe um conjunto de regras, e o 
bom governo democrático consiste, "acima de tudo, no ri· 
goroso respeito a essas regras". 

Na atual conjuntura brasileira, porém, as leis pa· 
recem ser destinadas apenas à parte da população que se 
opõe ao esfacelamento da própria normalidade demo· 
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crática. Com tal cenário, resta a esses a força incontestável 
da pressão das ruas. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 1º 

ESCOLA SEM PARTIDO: A LEI DA MORDAÇA 

O educador e filósofo espanhol José Ortega y 
Gasset (1883/1955), considerado um dos grandes pen-
sadores do século XX, dizia a respeito do mister do pro-
fessor: "sempre que ensinares, ensine a duvidares do que 
estiver ensinando". Acredito ser esta a missão do educador 
em sua ação docente: estimular a crítica, levar o aluno a 
relacionar as situações, a fazer perguntas do lido e do 
vivido e, principalmente, fazer o aluno pensar por conta 
própria. O conhecimento nada mais é do que uma cadeia 
de perguntas e respostas. Bem antes, o filósofo Sócrates 
( 469-399 a.C.) já concluía: "não posso ensinar nada a 
ninguém, só posso fazê-los pensar". 

Como professor há quase quatro décadas nas 
redes pública e privada de ensino, acredito que a escola 
deve ser um ambiente de prática libertadora, onde todos 
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podem se colocar, se contrapor, a partir da pluralidade de 
temas, com respeito às minorias e combate a todo tipo de 
discriminação, seja de etnia, gênero, orientação sexual, re-
ligião, estilo de vida. Só que não é o que estabelece um Pro-
jeto de Lei intitulado "Escola Sem Partido", ao qual prefiro 
chamar de "Lei da Mordaça", pois tenta usurpar o pensa-
mento crítico do ambiente escolar. 

A proposta tramita em várias casas legisladoras 
do País e tem como autores, na maioria esmagadora, líde, 
res fundamentalistas. Na Câmara, há três projetos trami, 
tando baseados no Escola sem Partido. O Projeto de Let 
(PL) 7180/2014, do deputado Erivelton Santanq 
(PSC/BA), o PL 867/2015, de Izalci Lucas (PSDB-DF) e CJ 

PL 1411/2015, de Rogério Marinho (PSDB/RN), o (mie() 
dos autores que não é ligado a alguma igreja. No Senado,() 
pastor evangélico Magno Malta (PR-ES) é autor de text() 
semelhante, apresentado como PLS 193/2016. 

Os projetos são baseados no Movimento Escola 
Sem Partido, criado em 2004 para combater a "doutrina.-
ção ideológica". O próprio nome deste movimento é eng<\-
nador, pois coloca uma dicotomia entre uma escola setn 
partido ou uma escola com partido. Mas, não se enganen1, 
não é isso que está em jogo. O Escola Sem Partido defende 
que professores não são educadores e que "formar o 
cidadão crítico" é sinônimo de "fazer a cabeça dos alunos". 
É um projeto de escola que remove o seu caráter educa-
cional, preconizando que os professores apenas instruam 
para formar trabalhadores sem capacidade de ret1exào 
crítica. 

Na prática, ternas corno homossexualidade ou 
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ideologia de gênero não poderão ser discutidos em salas 
de aula, pois poderão ser considerados conteúdos con-
flituosos com as convicções religiosas ou morais dos pais e 
responsáveis, o que é vedado pelos projetos. Assuntos so-
bre a conjuntura política e econômica do país também não 
poderão ser trabalhados em sala de aula. Segundo o pro-
grama, o professor só deve abordar a matéria de forma 
isolada, sem tratar da realidade do aluno e do que está 
acontecendo no mundo, sem discutir o que acontece no 
noticiário ou na comunidade em torno da escola. Ele tam-
bém proíbe a apresentação de conteúdo ideológico para 
os estudantes - nesse caso, há uma evidente partidari-
zação, pois somente conteúdos considerados de esquerda 
são citados, como se não houvesse uma ideologia de di-
reita para manter a dominação e as injustiças. O projeto 
ainda prevê a afixação de cartazes nas salas de aula com 
uma lista de "Deveres dos Professores", como na época da 
Alemanha nazista, onde a educação se transformou em 
um instrumento de doutrinação e massificação da socie-
dade. 

O Escola Sem Partido é tanto arbitrário como ab-
surdo e tem como embaixador o ator pornô Alexandre 
Frota. A proposta é tema, inclusive, de uma nota técnica do 
Ministério Público Federal, encaminhada ao Congresso 
Nacional no dia 22 de julho, na qual aponta a inconstitu-
cionalidade de um dos projetos, o PL 867/2015. O docu-
mento afirma que, sob o pretexto de defender princípios 
como a "neutralidade política, ideológica e religiosa do 
Estado", assim como o "pluralismo de ideias no ambiente 
acadêmico", o Programa Escola sem Partido coloca o pro-
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fessor em constante vigilância, principalmente para evitar 
que afronte as convicções morais dos pais. "O proj~to 
subverte a atual ordem constitucional por inúmeras l'a· 
zões: confunde a educação escolar com aquela fornecida 
pelos pais e, com isso, os espaços público e privado, im'()e-
de o pluralismo de ideias e de concepções pedagógic~:ts, 
nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla tie 
aprendizagem e contraria o princípio da laicidade tlo 
Estado- todos esses direitos previstos na Constituição ti e 
88", destaca a nota. 

Acredito que a escola deve ter clara a missão tie 
levar o aluno a pensar e refletir. Hoje, mais do que nunca,, é 
preciso reencantar a educação, que se configura com() a 
mais avançada tarefa emancipatória. Todos os pov0 s 
mostram na sua história que a educação só tem sentido se 
emancipar. Ela tem papel determinante na criação da 
sensibilidade social, tão necessária para reorientar a 
sociedade. Uma sociedade onde caibam todos só é P()s-
sível em um mundo no qual caibam muitos mundos. 

Nesse sentindo, lembro-me da carta deixada Por 
uma das vítimas da Segunda Guerra Mundial, dirigindo 
uma mensagem aos educadores: "Prezado Professor, sou 
sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos 
viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás 
construídas por engenheiros formados. Crianças envene-
nadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos 
por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e 
queimados por graduados de colégios e universidades. 
Assim, tenho minhas suspeitas sobre a Educação. Meu pe-
dido é: ajudem seus alunos a tornarem-se humanos. Seus 
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esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou 
psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só se-
rão importantes se fizerem nossas crianças mais huma-
nas." 

Essa carta se faz ainda atual, principalmente se 
considerarmos a conjuntura de propagação de ódio e da 
intolerância que vivemos. O papel da escola deve ser de 
superar o preconceito e dar espaço para a pluralidade do 
pensamento. É preciso ter claro que, como afirmou Galileu 
Galilei ( 1564/1642), a educação é limitada: "não se pode 
ensinar tudo a alguém, só se pode ajudá-lo a encontrar por 
si mesmo". Mesmo assim, a escola não deve se furtar ao 
papel de preparar alunos para o exercício da cidadania. 
Que a nossa escola seja uma escola de busca de saberes, 
que reencante o mundo, a vida, as pessoas. 

Artigo publicado nos sítes Pautando Minas e Brasíl247 

Dia 8 

A OLIMPÍADA É NOSSA E 
GOLPISTA NENHUM TASCA 

"Para conquistar coisas importantes, devemos 
não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar 
mas também acreditar." A frase é do renomado escritor 
francês Anatole France, vencedor do Nobel de Literatura, 
em 1921. Ele era conhecido por ser um crítico feroz dos 
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costumes e instituições de seu tempo, mas também pel9 
paixão por seu país. Tanto, que adotou o pseudônimQ 
"France", em substituição ao nome verdadeiro, AnatolE1 
Jacques Thibault. 

Recordei-me desta citação, ao assistir a abertur9 
das Olimpíadas Rio-2016, na última sexta-feira (5). DiantE1 
de tanta beleza, que retratava a rica cultura e a diversidadE1 
do povo brasileiro em suas múltiplas representações, pen, 
sei: "não é que Lula sonhou, acreditou, planejou e o Brasil 
realizou?" Assim como Anatole France, o ex-presidente ~ 
um apaixonado por sua terra e foi este sentimento que o 
impulsionou a lutar e nadar contra a correnteza, a fim de 
trazer para o país a maior festa mundial de confraterni, 
zação entre os povos. 

Em 2 de outubro de 2009, em Copenhague, na Di, 
namarca, após mais de 70 anos sendo preterido, o Brasil 
conquistava o direito de sediar os Jogos Olímpicos. A pri, 
meira candidatura frustrada foi para as Olimpíadas de 
1936, quando não obtivemos nenhum voto. Depois, ainda, 
vieram outras duas derrotas, para os Jogos de 2004 e 
2012. Agora, além de sediar a primeira Olimpíada reali, 
zada na América do Sul, entramos para o seleto grupo dos 
países que, em um prazo de dois anos, receberam a Copa 
do Mundo e os Jogos Olímpicos, junto com o México e a 
Alemanha. 

Não que fechemos os olhos para os problemas, 
como a criminalidade, blhas na infraestrutura e crise 
financeira - mesmo porque a grande mídia não deixa de 
ressaltá-los. Mas "atire a primeira pedra" a nação que não 
os tem, não é mesmo'? Aqui, assaltos, arrastões e goteiras 
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em alojamentos. Acolá, guerras civis, atentados terroris-
tas e atiradores insanos. Problemas à parte, não há como 
negar que, contrariando os prognósticos da "turma do 
quanto pior melhor': os Jogos Olímpicos estão sendo um 
sucesso, em diferentes aspectos. 

Os frutos já estão sendo colhidos e ainda o serão 
por muito tempo. Melhorias nos meios de transporte do 
Rio de Janeiro, movimentação da economia, com o grande 
afluxo de turistas e um "boom" na área da construção civil, 
aumento do aparato de segurança; mais investimentos no 
esporte e valorização dos atletas, entre muitos outros. Os 
benefícios foram apontados pela agência internacional de 
classificação de risco Moody's, cujo estudo divulgado em 
maio considerou que o evento acarretará melhorias dura-
douras na infraestrutura, bem como um aumento tempo-
rário na arrecadação de impostos. 

A maior das conquistas, porém, não está na área 
econômica, mas na divulgação e reconhecimento interna-
cional de nosso país, bem como no aumento da autoestima 
do povo brasileiro. Lula já vislumbrava isso, quando, após 
a vitória na disputa com Tóquio, Chicago e Madri, afirmou 
que as Olimpíadas seriam importantes para que o povo 
brasileiro superasse o "complexo de inferioridade". 

Lula se referia ao chamado "complexo de vira-
latas", termo usado para designar o hábito de muitos 
brasileiros de achar melhor o que vem de fora. Mas nestas 
Olimpíadas, provamos o contrário: que nos orgulhamos 
de nossa nação e somos capazes de fazer igual ou ainda 
com mais maestria. E, assim, encantamos o mundo. 

Sim, devemos esta conquista a Lula. Além da 
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habilidade para "vender" aos membros do Comitê Olím-
pico Internacional (COI) as qualidades do Rio e do Brasil, 
pesou muito para a vitória o cenário favorável do país na-
quele período. O então presidente tinha a popularidade 
em alta, com 84% de aprovação, o clima era de estabili-
dade política e econômica e vivíamos grandes avanços so-
ciais. Outro fator fundamental foi o reconhecimento da 
liderança internacional do Brasil, sob a presidência de 
Lula, sobretudo na América Latina, mas também mundial-
mente, com a consolidação do G20, grupo que reúne as 20 
maiores economias do planeta. 

Após a vitória em Copenhague, o Governo Lula 
cuidou de todo o planejamento e deu início às obras de 
infraestrutura, cujo projeto teve a devida continuidade no 
Governo Dilma. Desde o início, foram inúmeras as previ-
sões de que o evento seria um fiasco, assim como fizeram 
na Copa 2014. Quem não se lembra do "não vai ter Copa"? 
A culpa, é claro, era do PT. 

Pois eis que deu certo. E não é que agora o gover-
no golpista do interino se arvora em receber os louros? 
Não vai conseguir. Brasileiros e estrangeiros já mostraram 
que não se deixam enganar. Nos jogos e disputas de prati-
camente todas as modalidades, não faltou criatividade 
para dizer em alto e bom som: "Fora Temer!" Alguns foram 
até presos por isso, em atos arbitrários, dignos de gover-
nos de exceção. 

Por sinal, outro importante ganho com o evento 
foi que os brasileiros puderam enviar ao mundo um reca-
do: não compactuam com o golpe. Ficou evidente, tam-
bém, que Michel Temer está cada vez mais acuado. 
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Fugindo dos protestos, ele discursou por míseros dez se-
gundos na cerimônia de abertura, sem sequer ser anun-
ciado. Nem assim pôde evitar as vaias. 

Não adianta, Temer. A Rio-2016 é uma conquista 
que usurpador nenhum poderá roubar. Conquista do ex-
presidente Lula, que sonhou, acreditou, planejou e reali-
zou. Da presidente afastada, Dilma Rousseff, que deu pros-
seguimento aos preparativos. De todos aqueles que traba-
lharam e trabalham para que o evento seja realizado; dos 
operários, aos atletas. 

Sobretudo, esta é uma conquista dos brasileiros. 
Mais do que shows de luzes, pirotecnia e música, são eles 
que abrilhantam estas Olimpíadas, com sua dignidade, 
alegria, simpatia, talento e criatividade. Como declarou 
Lula, recentemente, "a medalha mais importante que po-
demos ganhar é mostrar ao mundo que somos cidadãos de 
primeira classe, que gostamos de respeito e que não 
devemos nada a ninguém." Parabéns, Brasil! 

Publicado no site Pautando Minas 

Dia 11 

RESISTÊNCIA E MOBILIZAÇÃO 

Lideranças e militantes de movimentos dos Direi-
tos Humanos lotam, esta tarde, o Teatro daAssembleia, em 
um ato público em defesa da democracia. A atividade, uma 
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iniciativa conjunta das Comissões de Direitos Humanos ~a 
Câmara Federal e da Assembleia Legislativa de Minas, vi~a 
alertar e mobilizar os trabalhadores acerca de um pr()-
cesso de perda de direitos e conquistas sociais ocorrido no 
governo interino de Michel Temer. 

Participam do ato, entre outros convidados, os~
cretário de Estado de Direitos Humanos, Participação SCJ-
cial e Cidadania, Nilmário Miranda, o presidente da Comi%-
são de Direitos Humanos da Câmara Federal, deputado 
Padre João (PT), o deputado federal Adelmo Carneiro Leão 
(PT), a ex-ministra das Mulheres, da Igualdade Social e das 
Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, a presidente d0 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos 
(Conedh), Cirlene Lima Ferreira, a presidente da CUT-Mi-
nas, Beatriz Cerqueira, além dos deputados estaduais R()-
gério Correia, Doutor Jean e Cristiano Silveira, do PT. 

Em suas considerações, os convidados ressaltatn 
a necessidade de resistência e mobilização dos trabalhél-
dores, bem como dos movimentos sociais e populares, a 
fim de impedir o retrocesso. "Estamos promovendo esta 
discussão também em outros estados. É um ato de resi~
tência e denúncia do desmonte das políticas públicas, 
programas sociais e conquistas históricas de direitos da 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que está ocm·-
rendo desde o primeiro dia desse governo e que atinge 
mais os pobres", afirmou o presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos ela Câmara Federal, Padre João. 

O secretúrio Nilmúrio Miranda ressaltou que 
Minas pode dar grande contribuição para a resistência, 
uma vez que tem um governo de esquerda. '1\lém da fé e 
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resistência dos movimentos e organizações, há aqui um 
governo que está construindo políticas no sentido inverso 
ao desmonte, em áreas como participação social, direitos 
humanos, direitos da mulher, de LGBTs, pessoas idosas e 
com deficiência. É um trabalho ainda inicial, de pouco 
mais de um ano, mas que tem objetivo", disse. Para o secre-
tário, é a resistência que vai fazer diferença neste momen-
to: "Quando não houve resistência, em 64, foi desastroso. 
Vinte anos de ditadura. Agora não, a começar pela pre-
sidenta Dilma, que, com dignidade, está defendendo a de-
mocracia." 

Por sua vez, o presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia, Cristiano Silveira, frisou a imi-
nência da perda de conquistas importantes para os traba-
lhadores e pequenos empreendedores, com a ameaça de 
flexibilização da legislação trabalhista, aumento da 
jornada de trabalho, fim da política de reajuste do salário-
mínimo, entre outros. "Espanta que a classe trabalhadora 
ainda não tenha tomado conhecimento destas ameaças e 
lançado mão de seu poder de mobilização", lembrou. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

CEMIG PODE PERDER CONCESSÕES DE USINAS 

Pouco tem sido dito sobre o assunto, mas uma 
decisão do Governo Federal poderá afetar significativa-
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mente a atuação da Companhia Energética de Minas Ge-
rais (Cemig), empresa de capital aberto, controlada pelo 
Governo de Minas. Um dos mais sólidos grupos do seg-
mento no Brasil e referência mundial, ela atende 774 dos 
853 municípios mineiros, além de atuar em outros 22 es-
tados e no Distrito Federal, bem como no Chile. 

Apesar de tamanha expressão, a Cemig corre o 
risco de perder o controle de suas três principais usinas: 
São Simão (rio Paranaíba), Jaguara (rio Grande) e Miranda 
(rio Araguari), que respondem por 53% de toda a energia 
gerada pela empresa. Isso porque ainda está pendente a 
prorrogação das concessões pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia. E o pior: o Governo Federal sinalizou a intenção 
de oferecer as usinas em leilão aberto, a fim de fazer caixa 
para o tesouro da União. A decisão pode ser desastrosa 
para Minas, sobretudo neste momento em que a retomada 
do crescimento econômico é crucial para o enfrentamento 
da crise financeira herdada dos governos tucanos. Explico 
o porquê. 

Com a prorrogação das concessões, a Cemig ga-
rantiria a continuidade do serviço prestado com excelên-
cia nos últimos 60 anos. Já para vencer o leilão aberto, uma 
empresa precisaria ofertar um lance muito superior ao 
valor da outorga, desembolsando algo em torno de R$ 10 
bilhões. Esse montante seria compensado pelo grupo que 
arrematasse as usinas, é claro. E não é preciso ser nenhum 
expcrt para imaginar de que forma: elevação das tarifas 
pagas pelos consumidores ejou redução dos custos 
operacionais, com deterioração da qualidade do serviço. 
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Ressalte-se, ainda, que a perda das concessões 
acarretará a redução dos recursos para financiamento de 
importantes programas sociais hoje executados pela 
Cemig em Minas. Serão prejudicados- ou, até mesmo, en-
cerrados - ações e projetos, como: Campos de Luz, para 
iluminação de campos de futebol amador e em comunida-
des carentes; Eficiência Energética, para convênios de 
redução do valor da energia; Energia do Bem, para troca 
de geladeiras, doação de equipamentos para hospitais, 
etc.; extensão de redes elétricas, em parceria com muni-
cípios; Programa Peixe Vivo, de conservação dos peixes 
dos rios em comunidades do entorno de usinas; parcerias 
com prefeituras para aquisição de ambulâncias e carros 
de bombeiros. 

Com imensa riqueza hídrica, Minas é reconhecida 
como a "caixa-d'água do Brasil". Desse reservatório pro-
vém seu grande potencial hidrelétrico, direcionado à me-
lhoria de vida do povo mineiro, por meio das usinas cons-
truídas pela Cemig. Portanto, a renovação das concessões 
deve ser uma bandeira de todos, mobilizando não somen-
te a empresa e o Governo de Minas, mas prefeitos, verea-
dores, deputados federais, senadores, entidades empresa-
riais e sindicais, movimentos sociais e cada cidadão e 
cidadã de nosso Estado. Somente assim poderemos 
impedir que - muito mais do que usinas - levem a leilão 
parte de nosso patrimônio. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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mente a atuação da Companhia Energética de Minas G~
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cia nos últimos 60 anos. Já para vencer o leilão aberto, un1a 
empresa precisaria ofertar um lance muito superior ao 
valor da outorga, desembolsando algo em torno de R$ 10 
bilhões. Esse montante seria compensado pelo grupo qtle 
arrematasse as usinas, é claro. E não é preciso ser nenhum 
expert para imaginar de que forma: elevação das tarifas 
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Ressalte-se, ainda, que a perda das concessões 
acarretará a redução dos recursos para financiamento de 
importantes programas sociais hoje executados pela 
Cemig em Minas. Serão prejudicados -ou, até mesmo, en-
cerrados - ações e projetos, como: Campos de Luz, para 
iluminação de campos de futebol amador e em comunida-
des carentes; Eficiência Energética, para convênios de 
redução do valor da energia; Energia do Bem, para troca 
de geladeiras, doação de equipamentos para hospitais, 
etc.; extensão de redes elétricas, em parceria com muni-
cípios; Programa Peixe Vivo, de conservação dos peixes 
dos rios em comunidades do entorno de usinas; parcerias 
com prefeituras para aquisição de ambulâncias e carros 
de bombeiros. 

Com imensa riqueza hídrica, Minas é reconhecida 
como a "caixa-d'água do Brasil". Desse reservatório pro-
vém seu grande potencial hidrelétrico, direcionado à me-
lhoria de vida do povo mineiro, por meio das usinas cons-
truídas pela Cemig. Portanto, a renovação das concessões 
deve ser uma bandeira de todos, mobilizando não somen-
te a empresa e o Governo de Minas, mas prefeitos, verea-
dores, deputados federais, senadores, entidades empresa-
riais e sindicais, movimentos sociais e cada cidadão e 
cidadã de nosso Estado. Somente assim poderemos 
impedir que - muito mais do que usinas - levem a leilão 
parte de nosso patrimônio. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 18 

MINAS DEU EXEMPLO DE GESTÃO NAS 
OLIMPÍADAS 

Está chegando ao fim a maior festa mundial de 
confraternização entre os povos, e o balanço da realização 
das Olimpíadas no Brasil é mais do que positivo, não so-
mente para o Rio de Janeiro, sede dos jogos, mas também 
para outros estados, que souberam capitalizar o evento. É 
o caso de Minas Gerais. As delegações olímpicas e para-
límpicas que escolheram cidades mineiras como base fo-
ram só elogios, enaltecendo tanto a hospitalidade dos mi-
neiros quanto o clima ameno e a boa infraestrutura para 
treinos. 

Delegações de 18 países, de quatro continentes-
América, Europa, África e Ásia - escolheram Minas para 
aclimatação e preparação. Somente por Belo Horizonte 
passaram 190 atletas, de 17 modalidades, sendo 58 da de-
legação britânica. Outras cidades mineiras também rece-
beram delegações, entre elas, Juiz de Fora, Lagoa Santa e 
Uberlândia. 

Os benefícios para o Estado foram muitos, a co-
meçar pela divulgação internacional de Minas, tanto de 
suas competências esportivas, como de seu potencial tu-
rístico: belezas naturais, cultura e gastronomia. Outros le-
gados são o incentivo à prática esportiva, a melhoria da 
infraestrutura dos centros de treinamento c a troca de 
experiência entres atletas estrangeiros e locais. 

A aproximação com o Reino Unido é um exemplo 
desse intercâmbio. Desde 2015, vinham sendo promovi-

268 



,Jgosto 2016 

dos encontros para a troca de conhecimentos entre téc-
nicos e atletas. Agora, o Consulado Britânico e o Governo 
de Minas preparam um termo de cooperação para promo-
ver o intercâmbio de pesquisadores brasileiros em univer-
sidades inglesas. 

O sucesso não foi por acaso. Para atrair delega-
ções, sediar o Torneio Olímpico de Futebol e o Tour da To-
cha, o governo montou, em abril de 2015, o Núcleo de Arti-
culação Minas 2016, integrado por várias secretarias de 
Estado. A captação das delegações começou com o mapea-
mento de estruturas esportivas no estado com padrão 
olímpico, sendo 16 delas visitadas pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) e pela Rio 2016. O levantamento foi 
incluído em uma cartilha, distribuída a autoridades em 
eventos esportivos internacionais. O resultado foi tão 
positivo que a província japonesa de Yamanashi, vizinha 
da cidade de Tóquio - sede das Olimpíadas de 2020 -
buscou conhecer melhor a experiência para adotá-la como 
referência. 

Além das delegações, destaca-se, ainda, a movi-
mentação da economia, com o afluxo de turistas, em de-
corrência dos jogos no Mineirão. Por sinal, a infraestru-
tura montada em BH para receber os visitantes foi outro 
aspecto muito elogiado. Além das melhorias no trânsito, 
no transporte e na logística, merece destaque o aparato de 
segurança planejado com antecedência e com treina-
mento especial dos policiais para atuarem nesse período. 

"O mundo pode morrer de inveja, mas nós enxer-
gamos e reservamos primeiro", disse Paul Ford, chefe da 
delegação britânica. A declaração demonstra que, nestas 
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Olimpíadas, Minas provou ao Brasil e ao mundo que telt). 
potencial, know-how e gestão para receber os grandes 
eventos internacionais. 

Parabéns, mineiros! Parabéns, governador 
Fernando Pimentel! 

Publicado no jornal O Tempo e no si te Brasi/24 7 

Dia22 

"O TEMPO DIRÁ TUDO À POSTERIDADE" 

Faltam poucos dias para que o Senado Federal de~ 
cida os destinos do país, julgando o impeachment da pre~ 
sidente Dilma Rousseff. Os nobres parlamentares estarão 
diante de uma bifurcação, na qual deverão optar entre 
dois caminhos totalmente diversos: a retomada da demo~ 
cracia ou a confirmação do golpe. 

Ainda que possa parecer simples, para muitos, 
esta será uma espécie de "escolha de Sofia", pois o rumo 
que seguirem desnudará suas reais motivações: lutar 
pelos interesses da nação ou salvar a própria pele. E o 
constrangimento dos que são movidos por causas não tão 
nobres assim será ainda maior~ em decorrência da decisão 
da presidente Dilma de ir ao Senado se defender pessoal-
mente. Sim, vários parlamentares estão, simplesmente, 
apavorados com a possibilidade de serem confrontados, 
por sua hipocrisia. 
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Em carta enviada ao Senado, na terça-feira (16), a 
presidente afastada deu uma amostra de como conduzirá 
sua defesa no próximo dia 25. Ao reafirmar a necessidade 
de superação do atual impasse político que está levando o 
país para o buraco, ela voltou a defender um plebiscito 
para a realização de novas eleições. Está certa: caso os 
senadores recuem, diante da confirmação do golpe e do 
desastre do governo interino, esta será uma medida que 
dará governabilidade e legitimidade à condução da nação 
de volta aos caminhos democráticos. 

Dilma voltou a assumir os erros cometidos por 
seu governo, o que é salutar. Mas não arredou pé de sua 
inocência, a qual, é bom lembrar, foi confirmada pelo 
Ministério Público Federal. Em recente despacho, o órgão 
considerou que os atrasos nos repasses da União ao 
BNDES, referentes ao Plano Safra- principal alegação do 
processo de impeachment- não constituem ilícito penal, e 
sim ato de improbidade administrativa. Não há, portanto, 
qualquer sustentação para a tese do crime de responsabi-
lidade, o que torna o afastamento um claro e flagrante gol-
pe de Estado. Ademais, conforme ressaltou a presidente, 
somente o povo, por meio do voto, pode afastar o chefe de 
Estado pelo "conjunto da obra". 

Se nossos governantes, parlamentares e institui-
ções não temem o julgamento das urnas, por que não 
reconduzir Dilma ao governo e realizar o plebiscito? Além 
da consulta à população sobre o desejo de novas eleições, 
ele seria instrumento para a convocação da Constituinte 
exclusiva, com vistas à reforma política. Aí, sim, nossos 
representantes provariam que estão comprometidos com 
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a mudança de um sistema político f~1lido, que propicia a 
corrupção e os conchavos, e não com um a cordão na lógica 
do "salve-se quem puder". 

Como destacou o senador Roberto Requião 
(PMDB), há alguns dias, nada menos que 35 dos 81 sena-
dores foram citados na delação da Odebrecht. Que legi-
ti midade teria esse colégio eleitoral para reverter a deci-
são de 110 milhões de eleitores? É bom que os brasileiros 
atentem para isso. 

A presidente Dilma, em sua carta, convida, ainda, 
à construção de um amplo pacto nacional, em prol da uni-
dade, do desenvolvimento e da justiça social e que possi-
bilite a pacificação do país. Esta deve ser mais uma das ra-
zões a levarem os senadores a refletir, antes de consuma-
rem o impeachment e assumirem a responsabilidade por 
uma divisão sem precedentes em nossa história, cujas 
consequências não se pode prever. 

Mas se todos os motivos expostos ainda não fo-
rem suficientes, rogo aos senadores que avaliem o retro-
cesso absurdo com que nos acena o governo interino, de 
retirada de direitos históricos dos trabalhadores e de 
conquistas sociais que mudaram a realidade brasileira. É 
no colo destes que querem jogar nossa nação? 

O inferno mora ao lado, não duvidem, e a história 
há de cobrar-lhes a conta. Corno bem disse o poeta trúgico 
grego Eurípedes, nos idos do Século V antes de Cristo, "O 
tempo dirá tudo <1 posteridade. Í~ um f~1lador. Fala mesmo 
quando nada se pergunta." 

Arl(qo publicado nosile Pautando Minas 
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Dia 29 

DEMOCRACIA, VERDADE E JUSTIÇA 

"Não esperem de mim o silêncio dos covardes. No 
passado, com as armas, e hoje com a retórica jurídica, 
pretendem acabar com o estado de direito ( ... ). Não luto 
pelo meu mandato por vaidade ou por apego ao poder, luto 
pela democracia, pela verdade e a justiça". 

Dilma Rousseff 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

EMC INAUGURA NOVO PARADIGMA DE 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA EM MINAS 

O conceito de comunicaçâo pública é indissociável 
dos agentes envolvidos no processo comunicacional. Se 
historicamente este ou aquele agente possam ter se 
conjimdido com o processo mesmo da comunicaçâo pública, 
como foi e continua sendo o caso do governo e da mídia, é 
preciso superar esse estágio corn a proposiçâo de um novo 
paradigma: a comunicaçâo pública exige a participaçâo da 
sociedade e de seus segrnentos'; nâo apenas como receptores 
da comunicaçtío proveniente do governo e de seus poderes, 
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mas também como produtores ativos do processo. 

Heloíza Matos 
Doutora em Ciências da Comunicação e pesquisadoré\ 
daUSP 

Com a aprovação da reestruturação administrai 
tiva pela Assembleia Legislativa, demos, na semana pas'"' 
sada, importantes passos para a efetivação de uma gestão 
mais enxuta, eficiente e participativa do Estado. Muitos se-
rão os avanços, mas entre os dez projetos de lei do Gover-
no aprovados, um merece especial atenção, por represen-
tar um salto na construção em Minas de uma comunicação 
pública, de fato, que tenha como foco central o interesse 
público. Trata-se do PL 3.513/16, que cria a Empresa Mi-
neira de Comunicação (EMC). 

Com a nova lei, a razão social da Rádio Inconfidên-
cia passa a ser denominada Empresa Mineira de Comu-
nicação. Já a Fundação TV Minas será extinta, tornando-se 
Rede Minas, subordinada à nova empresa, assim como a 
rádio. Os dois veículos manterão suas marcas para servi-
ços de radiodifusão e a Empresa Mineira de Comunicação 
será vinculada à Secretaria de Estado de Cultura (SEC), 
órgão no qual estarão lotados todos os servidores da TV, 
após a extinção da fundação. 

E o que representará essa junção'? Para início de 
conversa, possibilitará às duas emissoras a otimização dos 
recursos e a redução de gastos, já que poderão partilhar 
instalações e recursos materiais, quando possível e neces-
sário. Para se ter uma ideia, hoje, mesmo que equipes dos 
dois veículos tenham uma pauta jornalística em comum, 
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não podem utilizar o mesmo carro para se deslocar. A EMC 
garantirá, portanto, maior agilidade e eficiência na gestão, 
acarretando o fortalecimento dos dois veículos. Possibili-
tará, ainda, o acesso a recursos federais, como do Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), que está sen-
do depositado em juízo e deverá ser repassado a empresas 
públicas de comunicação. 

Além das melhorias para as duas emissoras, a no-
va lei ganha maior importância pelo processo participa-
tivo e democrático de construção de seu texto final. Após o 
envio do projeto original à Assembleia, fizemos intensa 
discussão com a sociedade civiL especialmente, o Sindi-
cato dos Jornalistas e o Fórum Nacional pela Democrati-
zação da Comunicação (FNDC-MG). Também deram valio-
sa contribuição as direções dos dois veículos e lideranças 
de seus servidores. Eu mesmo participei de várias reu-
niões desses setores com o Governo. Interlocução quere-
sultou no aprimoramento da proposição, com alterações 
que garantiram, por exemplo, uma estrutura mais repre-
sentativa e democrática da EM C. 

Sobretudo, há que se destacar como importante 
fruto desse diálogo a inserção no projeto de emendas fun-
damentais. Uma delas prevê um Conselho Curador paritá-
rio da EMC, com representantes dos servidores das emis-
soras e da sociedade civil organizada. O conselho terá en-
tre suas competências deliberar sobre as diretrizes edu-
cativas, artísticas, culturais e informativas da empresa. 

Outra emenda altera a composição do Conselho 
Estadual de Comunicação Social (CECS), que passa a ter 
participação da sociedade civil e o poder de elaborar e 
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aprovar o Plano Estadual de Comunicação. Previsto pela 
Constituição Estadual de 1989, o CECS nunca foi imple-
mentado. Agora, após a regulamentação, será um fórum 
democrático para a definição de políticas de planejamento 
da comunicação pública. 

Merece menção - já que foi motivo de preocu-
pação- a manutenção das outorgas da TV Minas, que para 
alguns, poderiam ser comprometidas. Como fruto da 
discussão, foi inserida no projeto emenda que visa garan-
tir as concessões. Ela estabelece que a extinção da funda-
ção somente terá efeito a partir da data de transferência 
para o Estado das outorgas e autorizações concedidas à TV 
Minas. 

É claro que nem tudo são flores e a criação da EMC 
também enfrentou resistência, como é comum a toda mu-
dança. A mais contundente veio dos trabalhadores da TV 
Minas, que reivindicam a equiparação salarial e de jor-
nada de trabalho com os da Rádio Inconfidência. É com-
preensível, tendo em vista os baixos salários destes servi-
dores, estabelecidos no edital do concurso realizado por 
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) criada pelo governo tucano e cujas irregularida-
des e desvios já foram denunciados. 

No entanto, como esclarecemos em várias opor-
tunidades, esta não foi uma alternativa possível, por não 
se tratar de um projeto de plano de cargos c salários. Ade-
mais, há decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de que as categorias têm ordenamentos jurídicos 
próprios c prevalecem os termos previstos no edital do 
concurso. Não vamos vender ilusões, como fizeram nas 
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gestões passadas. O atual governo, no entanto, é sensível à 
situação desses servidores e já sinalizou a disposição de 
continuar negociando para, no futuro, propor um plano de 
cargos e salários. 

Ressalte-se, por outro lado, que não haverá qual-
quer perda salarial, de direitos ou vantagens para os tra-
balhadores da TV. Eles terão, ainda, a possibilidade de 
optar por trabalhar em outras secretarias do Governo- se 
houver vaga -, caso não queiram integrar os quadros da 
EMC. E vale lembrar que empresa realizará concurso pú-
blico, com melhores salários, o qual poderá ser prestado 
pelos profissionais da Rede Minas. Ou seja, haverá mais 
campo de trabalho e fortalecimento da área e com certeza, 
os profissionais da comunicação vão apostar nesse novo 
projeto. 

Finalmente, deve ficar claro que a proposta de 
criação da Empresa Mineira de Comunicação não nasceu 
dentro do Governo. Ela é fruto de uma discussão que, há 
muito, vinha sendo feita por movimentos sociais, popu-
lares e sindicais, no sentido de que o Estado fortaleça e 
ressignifique a comunicação institucional, de modo a 
estabelecer uma interlocução efetiva com a sociedade mi-
neira. Fato é que já tramitava na Assembleia um projeto 
neste sentido, discutido pela Conferência Estadual de 
Comunicação Social e apresentado pelo deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB). Ao encampar a ideia, o governador 
Fernando Pimentel toma como ponto de partida a escuta 
da sociedade, sempre coerente com seu slogan de 
campanha: "ouvir para governar". 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 30 

COHAB COMPLETA 51 ANOS 

Meus senhores, minhas senhoras, telespectado-
res, boa noite. 

Excelentíssimo Senhor Deputado Cristiano Silvei-
ra, que neste ato representa o presidente da Assembleia-
Cristiano preside a Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa, que tem a questão da moradia co-
mo uma das bandeiras; Excelentíssimo Senhor Alessan-
dro Marques, meu amigo, presidente da Companhia de 
Habitação de Minas Gerais (Cohab); Excelentíssimo Se-
nhor Jorge Elias de Souza Lemos, presidente da Câmara 
Municipal de Baependi, representando as demais autori-
dades municipais; desde que ocorreu o fenômeno que o 
arqueólogo Gordon Childe batizou de Revolução Neolítica, 
quando o ser humano deixou a vida nômade para se fixar 
em um local, há cerca de 10 mil anos, a necessidade de 
moradia tornou-se imperativa. Nos países ibér1cos, há um 
ditado que traduz isso muito bem: quem casa quer casa. 

Mas, apesar de a habitação ser uma garantia ins-
crita no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, o fim do deficit habitacional no mundo está longe 
de se tornar realidade. A ONU estima que, em 2030, 40% 
da população mundial, ou três bilhões de pessoas, vão 
precisar de moradias. 

No Brasil, em 2012, o deficit habitacional supera-
va cinco milhões de unidades. Dessas, quase 500 mil eram 
em Minas Gerais. Mas a situação aqui já foi bem pim: Na 
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década de 1960, mais da metade da população brasileira 
vivia no campo. De lá para cá, o cenário se inverteu com-
pletamente. As cidades hoje abrigam mais de 84% da cres-
cente população, engrossando as fileiras de sem-teto. Há 
poucos anos, o problema estava restrito às grandes cida-
des. Hoje, se alastra por municípios médios e até por algu-
mas cidades menores. 

É nesse cenário que a Cohab chega aos seus 51 
anos. O programa Minha Casa Minha Vida, dos Governos 
Lula e Dilma, começou a reduzir o deficit habitacional, mas 
os desafios ainda são muitos e as ocupações proliferam no 
campo e nas cidades, repletas de cidadãos que nada mais 
querem além da oportunidade de ter uma vida decente. 

Hoje mesmo recebi um telefonema de Brasília, da 
procuradora Ivana Farina, que já foi procuradora de Justi-
ça de Goiás e atualmente preside o Conselho Nacional de 
Direitos Humanos. Ela disse que, nos últimos meses, o 
Conselho tem debatido muito a questão da ocupação do 
Isidoro, em Belo Horizonte, e pediu uma intervenção para 
sensibilizar o prefeito (Márcio Lacerda) e o governador 
(Fernando Pimentel) na busca de uma solução para o 
problema. Eu disse: "O primeiro é impossível; o segundo é 
possível, porque a própria Cohab, que é a Companhia Ha-

s: , I" bitacional de Minas Gerais, já fez uma proposta .active · 
Eu disse isso à presidente do Conselho Nacional de Direi-
tos Humanos. 

Sob o comando do governador Fernando Pimen-
tel, a Cohab mostrou que está pronta para enfrentar esses 
desafios e fazer muito mais. E a missão não é apenas 
entregar uma casa qualquer. O que nossa Cohab faz atual-

279 



J 
I 

Tempos de Resistência- Escritos !'o/íticos 211/fí 

mente é garantir aos que precisam uma moradia digna, 
bem diferente daquelas construídas de acordo com o ul-
trapassado conceito de que casa popular pode ser de qua-
lidade inferior. 

Acho que hoje alguns servidores presenciaram, 
apesar dos 51 respeitáveis anos da Cohab, a primeira vez 
na história que um governador visitou o órgão e pôde 
conversar e se encontrar com os seus funcionários, ouvi-
los e intercambiar um pouco. Para nós, foi alvissareira a 
presença do governador Fernando Pimentel na comemo-
ração do aniversário da Cohab nesta manhã. 

A companhia agora passa por um momento de 
forte revitalização. A presença aqui de dezenas e dezenas 
de servidores da Cohab demonstra isso. Vocês são a alma 
desse trabalho e mostram a disposição e o carinho que 
têm pela Cohab. Essa era uma das discussões que eu fazia, 
como líder do governo, acerca da extinção de alguns ór-
gãos proposta pelo Governo e encaminhada a esta Casa. E, 
particularmente, disse isso aos trabalhadores do Departa-
mento de Obras Públicas (Deop ), hoje com menos de 200 
servidores, sendo que já teve mais de quatro mil. Disse 
isso também aos servidores da Prominas, com 53 ou 54 
trabalhadores, aos da Ruralminas, que já teve mais de dois 
mil servidores, mas hoje tem 7 4. 

Eu disse: "Houve esvaziamento desses órgãos no 
decorrer dos anos". Tudo bem que são políticas públicas, 
mas, de qualquer maneira, precisava-se, de garra. Dizia 
isso a servidores com 20, 30, 40 anos de carreira. A pre-
sença de vocês aqui é um sinal claro da revitalização do 
órgão c dessa garra que cobrei. Acho que toda e qualquer 
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instituição, e a Cohab em particular; tem o jeito, a cara e o 
modo dos servidores que ali estão trabalhando. 

A Cohab, hoje, desenvolve novos projetos para a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, que 
concentra um deficit habitacional de quase 200 mil 
moradias. Todo o trabalho de moradia popular de Patrus 
(Ananias), Célio de Castro e Fernando Pimentel ficou in-
terrompido. Na gestão do atual prefeito (Márcio Lacerda), 
praticamente não se construiu moradia em Belo Hori-
zonte, apesar de toda a linha de investimento do Minha 
Casa Minha Vida. 

Mas não vou aqui atropelar o presidente Alessan-
dro Marques, que vem desenvolvendo um grande trabalho 
à frente da Cohab e mostrará os planos futuros dessa com-
panhia, também para comunidades indígenas, quilom-
bolas e área rural. 

No entanto, ninguém consegue acabar com um 
problema histórico sozinho e de uma hora para outra. 
Mesmo com uma equipe repleta de bravos servidores co-
mo a da nossa Cohab, para enfrentar a questão é neces-
sário um esforço conjunto e coordenado da União, do 
Estado e dos municípios, onde o problema da falta de mo-
radia deságua. Isso só é possível com um diálogo perma-
nente. 

Nós estamos assistindo a um momento histórico 
no Brasil, de golpe contra a nossa tênue democracia. Com 
toda a certeza, já estão vindo cortes no Minha Casa Minha 
Vida pelo governo interino e gol pista. Temo que, depois de 
amanhã, tenhamos dificuldade de executar muitos dos 
investimentos necessários. 
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Pelo que conheço, e conheço bem, disposição pa-
ra trabalhar, e trabalhar cada vez melhor, é o que não falta 
a essa equipe. Foi assim que a companhia conseguiu en-
tregar mais de 38 mil unidades habitacionais em mais de 
400 cidades espalhadas por todas as regiões do Estado. E 
os projetos para a construção de milhares de outras já es-
tão saindo do forno. 

Temos ainda moradias prontas para serem entre-
gues, mas que aguardam o fim das obras de infraestrutura 
feitas pelas prefeituras, pois os projetos da Cohab não são 
apenas para pôr a população beneficiada em um conjunto 
habitacional isolado. Agora, quem vai viver em uma mo-
radia feita pela Companhia tem garantido também acesso 
a escola, posto de saúde e transporte público. 

Como todos sabem, os recursos são escassos. Par-
ticularmente para nós, em Minas Gerais, que recebemos 
uma herança terrível e estamos vivendo grandes dificul-
dades de um deficit hoje superior a R$10 bilhões. Mas, 
com um pouco de boa vontade dos parceiros, a companhia 
continuará a executar com primazia sua bela missão: 
viabilizar a oferta de moradias de qualidade para aquela 
camada da população mais necessitada. 

Num dia de aniversário, o que podemos dizer: 
parabéns à Cohab e muitos e muitos anos de vida mais, que 
possam resolver o sério e grave problema de direitos hu-
manos que é a questão da moradia. Por isso, estamos nos 
unindo, enquanto Poder Legislativo, para, com vocês, can-
tar parabéns para a Cohab. 

Pronunciamento feito no Plenário da ALMG 
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Dia 1º 

O GOLPE E O RETORNO DO VELHO SIMBÓLICO 

"É assim que o mundo termina. Não como um es-
trondo, mas como um lamento" (T. S. Eliot). Quando lancei, 
em dezembro passado, o livro Tempos Sombrios: Escritos 
Políticos 2015, fui interpelado por leitores e amigos que 
questionavam meu pessimismo em relação à realidade 
brasileira. Já estava em curso o golpe com roupagem de 
impeachment constitucional, e causou estranheza que eu 
o relacionasse à conjuntura internacional. Alertava, então, 
para um conluio da CIA e da Agência de Segurança Norte-
Americana (NSA) com setores empresariais e políticos na-
cionais contra o nosso regime democrático, o que levaria, 
inevitavelmente, à deposição de uma presidente eleita 
com mais de 54 milhões de votos. "Teoria da conspiração", 
disseram alguns. 

Fui também criticado, de forma fraterna, por cha-
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mar a atenção para o simbolismo implícito na organização 
de setores conservadores da sociedade contra avanços 
sociais e de direitos, sobretudo os relativos à diversidade, 
à igualdade e à liberdade. A todos respondi que o ano de 
2016 provaria, ou não, a minha tese. Infelizmente, eu esta-
vacerto. 

"O que é expulso do simbólico retorna no real", 
afirmou o psicanalista Jacques Lacan. Fazia referência aos 
psicóticos, mas a formulação bem pode ser aplicada ao 
atual momento no Brasil. O que foi a farsa nonsense do jul-
gamento da presidente Dilma Rousseff senão um retorno 
trágico e patológico a uma realidade social e política de 40 
ou 50 anos atrás? 

Não é de estranhar que setores da sociedade de-
fendam ideias ou ideais semelhantes aos daqueles tem-
pos: volta dos militares ao poder; validade da tortura, se 
for para salvar vidas; escola sem partido; homofobia; mi-
soginia (ódio às mulheres)- pasmem, há mais de 60 de 
projetos no Congresso para alterar a Lei Maria da Penha; 
racismo- vide as medidas do governo usurpador para mu-
dar critérios da política de cotas; ódio aos pobres, espe-
cialmente nordestinos e imigrantes; criminalização dos 
movimentos sociais; e tantos outros. 

Pois bem. Em uma "liberdade psicanalítica", pode-
mos dizer que os 14 anos exitosos de um governo que 
priorizou a inclusão social mexeram com o simbólico bra-
sileiro ao colocarem em xeque realidades praticamente 
arraigadas em nossa tradição, como o preconceito e a desi-
gualdade. O grande pecado desse projeto, talvez, tenha 
sido não se preocupar em formar, conscientizar, para a 

286 



Setembro 2016 

construção de um novo sistema de valores. Com a lacuna, o 
velho e carcomido simbólico, que permanecia latente, re-
torna agora mais real do que nunca. 

É golpe, e a maioria sabe disso. Mas, para boa par-
te da sociedade, não é o que importa. Tanto faz se não hou-
ve crime de responsabilidade. Importa é trazer de volta o 
simbólico, para que tudo fique onde sempre esteve. Con-
sumado, o espetáculo se encerra, "não com um estrondo, 
mas como um lamento". Sim, são tempos sombrios- e que 
venham as críticas. De tudo, ficam o exemplo de dignidade 
e resistência da presidente Dilma e a certeza de que a luta 
pela democracia não terminou. Pelo contrário, está ape-
nas recomeçando. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 5 

O QUE DIREMOS AOS NOSSOS JOVENS? 

Recebi, na última quarta-feira (31), logo após a 
consumação do golpe, uma imagem que me chocou. Não 
apenas pela triste realidade que representava, mas por 
uma questão de proximidade afetiva. Meu filho postou 
uma foto do próprio título de eleitor rasgado em muitos 
pedaços. Não foi só ele. Muitas imagens semelhantes cir-
cularam nas redes sociais. Mas aquela me assustou singu-
larmente, por conhecer bem a história de seu autor. 
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Nascido no período pós-ditadura militar) meu fi-
lho cresceu em tempos de democracia. Tempos em que as 
liberdades individuais e coletivas não eram censuradas. 
Nos quais eram inimagináveis violações explícitas aos di-
reitos humanos, e particularmente, em que não se institu-
cionalizara a tortura como método de repressão e conten-
ção de movimentos sociais e manifestações legítimas. Sim, 
acostumara-se a uma democracia plena e vinha daí sua 
grande desilusão. 

Não pude deixar de questionar: o que leva jovens 
que exerceram o primeiro ou segundo voto a um processo 
de descrença tão grande, a ponto de rasgarem seus títulos 
eleitorais? Ponderei que, talvez, o documento ali destruí-
do tivesse um simbolismo maior do que a simples indig-
nação. E refleti: em uma esfera mais ampliada, o que um 
título de eleitor simboliza? Cidadania, respondi. Era isso! 
Aquela foto me incomodava tanto, pelo simbólico que 
carregava: o da cidadania despedaçada. 

Comecei a compreender o sentimento daqueles 
jovens. Afinal, se a minha geração, que já teve a cidadania 
negada de todas as formas durante o regime de exceção, 
estava desolada ao ver o Brasil revisitar essa triste página 
de sua história, imagine como não era difícil para quem 
sempre viveu em uma democracia! Muitos estão sendo 
apresentados pela primeira vez aos "tempos sombrios". "O 
que diremos aos nossos jovens?", indaguei-me. 

Buscando explicações, deparei-me com a se-
guinte formulação do psicanalista Jacques Lacan: "O que é 
expulso do simbólico retorna no real". Ele se referia aos 
psicóticos, mas o conceito se aplica bem ao atual momento 
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brasileiro. O que foi a farsa do impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff senão um retorno trágico e. patológico a 
uma realidade social e política de 40 ou 50 anos atrás?! 
Não sem motivos parcela da sociedade é, hoje, simpática a 
ideias e ideais ultraconservadores, como: volta da ditadu-
ra militar; validade da tortura para salvar vidas; escola 
sem pensamento crítico; homofobia; misoginia (ódio às 
mulheres); racismo; ódio aos pobres, especialmente nor-
destinos e imigrantes; criminalização dos movimentos so-
ciais, entre tantos outros. 

Voltando a Lacan, podemos dizer que os 14 anos 
de um governo de inclusão social mexeram com o sim-
bólico brasileiro, ao colocarem em xeque realidades prati-
camente arraigadas em nossa tradição, como o precon-
ceito e a desigualdade. Falo do simbólico na dimensão da 
cultura, do entendimento de si mesmo e dos outros. E nes-
te sentido, talvez, o grande pecado desse projeto tenha si-
do não se preocupar em formar, conscientizar, provocar a 
reflexão para a construção de um novo sistema de valores. 
Com a lacuna deixada, o velho simbólico, que permanecia 
latente, retoma mais real do que nunca. 

Fica o aprendizado. Sem mudanças culturais pro-
fundas, que substituam a noção de sucesso pela de felici-
dade, a ideia de massa de consumo de manobras políticas 
por indivíduos inteligentes e solidários, que alimentam a 
sociedade e são amparados por ela, qualquer projeto de 
justiça social naufragadt. Esse é o real que temos pela 
frente e ele é cruel. 

Que houve um golpe de Estado a maioria já sabe. A 
evidência está na decisão do Senado de não cassar os 
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direitos políticos de Dilma Rousseff, ou seja, não foi dada a 
pena acessória. Isso mostra a vergonha dos que validaram 
o golpe. Processo semelhante aconteceu com o ex-presi-
dente do Paraguai, Fernando Lugo, cassado em 2012 e 
eleito senador no ano seguinte. 

A farsa ocorrida no Brasil foi denunciada nos qua-
tro cantos do planeta. "Dilma é vítima de um 'golpe' ence-
nado por seus adversários", disse o jornal francês Le 
Monde. Já o britânico The Guardian estampou: "Senadores 
conspiram para tirar Dilma e matar Lava Jato". Mesma 
linha seguida pelo The Washington Post, dos Estados 
Unidos: "Se uniram pela retirada de Dilma sabendo que 
seria injusta". Mas para parcela significativa da sociedade 
brasileira, isso não importa. Tanto faz se não houve crime 
que justificasse a condenação. O que importa é resgatar o 
velho simbólico e voltar à zona de conforto. 

De novo, me vem a pergunta: o que diremos aos 
nossos jovens? Digamos a eles, primeiro, que a luta pela 
democracia não terminou. Pelo contrário, está apenas 
recomeçando, como lembrou Dilma em seu pronuncia-
mento, em um exemplo de resistência: "Espero que sai-
bamos nos unir em defesa de causas comuns a todos os 
progressistas, independentemente de filiação partidária 
ou posição política. Proponho que lutemos, todos juntos, 
contra o retrocesso, contra a agenda conservadora, contra 
a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo 
restabelecimento pleno da democracia." 

Por fim, digamos aos nossos jovens que neles 
reside nossa esperança de reconstrução. Ela está em cada 
adolescente, moça ou rapaz que sai às ruas c enfrenta a 

290 



Setembro 2016 

truculência policial em nome da liberdade e contra a reti-
rada de direitos; está na organização de novos movimen-
tos de resistência, como o Levante Popular da Juventude, 
na proposta alternativa de uma comunicação comprome-
tida com a verdade, trazida pelo Mídia Ninja e nas ban-
deiras levantadas ontem e hoje pela União Nacional dos 
Estudantes (UNE). Está na garra, disposição e confiança de 
cada um deles. 

Como cantou o grande Gonzaguinha, "Eu acredito 
é na rapaziada/ Que segue em frente e segura o rojão/ Eu 
ponho fé é na fé da moçada/ Que não foge da fera, enfrenta 
o leão/ Eu vou à luta com essa juventude/ Que não corre 
da raia a troco de nada/ Eu vou no bloco dessa mocidade/ 
Que não tá na saudade e constrói f A manhã desejada". 

Artigos publicados no si te Pautando Minas e Brasi/247 

Dia 8 
NO LUTO, A LUTA QUE NOS IMPULSIONA A 

SEGUIR EM FRENTE 

Segundo a psicologia, o luto é essencial para que 
possamos nos reconstruir e nos reorganizar diante do 
rompimento de um vínculo. Representa um desafio emo-
cional, psíquico e cognitivo, com vista à transformação e à 
ressignificação da relação com o que foi perdido. A perda a 
ele associada pode ser de alguém ou de algo, real ou sim-
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bólico, como um ideal ou uma competência. Define-se c:o-
mo um processo, e não um estado, e inclui cinco estági()s: 
negação, raiva, negociação, depressão e aceitaç~0 . 

Acredito ser isso o que muitos de nós estamos passancto 
hoje, em decorrência do golpe ocorrido neste país. 

Em um vídeo postado na internet, o ator Beln-
vindo Sequeira fala desse momento de luto atravessado 
por parcela da população brasileira, sobretudo as esqu~r
das. Fazendo referência ao lema-jargão "a luta continua", 
ele lembra que devemos seguir em frente, mas temos o 
direito e a necessidade de vivenciar o luto pela imensa 
perda que sofremos. Não somente a perda de um mandato 
presidencial - e de forma ilegítima -, mas de conquistas 
sociais, de direitos, de um projeto e de um sonho acalen-
tado por décadas. É natural, portanto, o sentimento inicial 
de tristeza, decepção e até desânimo. 

O ator ressalta, porém, que não devemos encarar 
essa perda como uma derrota, mas como uma mudança. 
Ou seja, não se trata de um ponto final, mas de uma meta-
morfose. É como se estivéssemos nos desfazendo dos 
pertences daquele- ou daquilo - que se foi, arrumando a 
casa, ou mudando para outro lugar. "E se a gente muda, a 
gente é progressista. Está indo para a frente", considera. 
Sem dúvida, o período de luto é importante, não somente 
para chorar; mas para recobrar as forças, "digerir" a perda, 
refletir e avaliar, para, então, seguir em frente. Não signi-
fica conformismo ou acomodação, mas relaciona-se ao 
crescimento e à renovação. 

Outro alerta de Uemvindo é para o risco de "re-
moer o passado". i\ aceitação da perda implica voltar os 
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olhos para o horizonte e não admite que carreguemos má-
goas e sejamos "reacionários"- não apenas no sentido de 
"acionar de novo", mas no de revisitar e ficar preso às a-
ções passadas. Evitemos o "ranger de dentes" e apren-
damos a perdoar os fascistas e reacionários que protago-
nizaram ou compactuaram com o golpe. Isso não quer di-
zer desculpar, esquecer ou caminhar com eles, mas sig-
nifica deixar para trás um peso que não nos cabe. Devemos 
seguir leves para reconstruir o futuro. 

Esse luto tem, assim, também uma dimensão polí-
tica: nos impulsiona, organiza e mobiliza, como pudemos 
ver nas grandes manifestações dos últimos dias. Será, por-
tanto, importante para que nas próximas eleições pos-
samos dar uma resposta concreta aos golpistas, votando 
em candidatos comprometidos com as bandeiras dos 
direitos e das causas populares. 

Sim. Ainda que de luto, permanecemos na luta, 
pois, como disse o poeta Thiago de Mello: "A luz que me 
abriu os olhos/ para a dor dos deserdados/ e os feridos de 
injustiça,/ não me permite fechá-los/nunca mais, enquan-
toviva". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 12 

RETÓRICA E REALIDADE NA EDUCAÇÃO 

Os estragos causados pelos 12 anos de gestão uo 
PSDB no Governo de Minas são cada dia mais evidentes ~a 
chamada herança maldita deixada pelos tucanos se rev~Ja 
a cada novo indicador, expondo os problemas resultantes 
de uma administração totalmente descompromissaua 
com o bem da população. Foi o que ocorreu com o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgado 
semana passada pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep ), do Ministério da Educaç~o 
(MEC). 

A pesquisa revela, pelo terceiro levantamento se-
guido, uma queda da avaliação do Ensino Médio no Esta-
do, que caiu da 3ª posição no país, em 2009, para a 12ª no 
ano passado. O levantamento mostra ainda que houve ~s
tagnação dos dados no início da década, seguida Por 
quedas progressivas a partir de então. A pesquisa é reali-
zada a cada dois anos e leva em conta tanto o desempenho 
dos estudantes em testes padronizados de português e 
matemática, quanto a taxa de aprovação das escolas. 

Esta é mais uma prova de corno a gestão tu cana tto 
Executivo mineiro relegou totalmente o setor; que chegou 
a registrar no período a greve mais longa da história do 
país. Como bem observou a secretária de Estado de 
Educação, Macaé Evaristo, os dados do Ideb são resultado 
da falta de investimentos, além da adoção, a partir de 
2007, de uma metodologia que falseava o levantamento. 
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Isto porque os alunos reprovados em um ano 
podiam fazer a recuperação no ano seguinte, sistema que 
começou a ser alterado no ano passado a pedido das pró-
prias escolas. "Recebemos, em 2015, a taxa de reprovação 
que vinha de 2014", afirmou a secretária em entrevista 
coletiva. Além disso, a gestão tucana ainda foi responsável 
por uma evasão recorde, que resultou na triste realidade 
de mais de 160 mil jovens entre 15 e 17 anos fora da escola 
e, entre os que estudam, 40% ainda estão no ensino 
fundamental. 

O descaso com o setor e a mentira nos discursos 
oficiais foram tantos que o hoje senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG) alterou sua campanha para o governo 
estadual, retirando o "professor" que adotava antes de seu 
prenome no início da disputa. 

Este nefasto 'cenário na Educação, porém, come-
çou a ser alterado com a administração do governador 
Fernando Pimentel (PT). No último sábado, por exemplo, 
o Executivo publicou as nomeações de 2,5 mil professores 
e técnicos administrativos para atuarem nas escolas do 
Estado, nas superintendências regionais de ensino (SREs) 
e no Órgão Central da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE). Com estas, o governo mineiro já soma 17,5 mil no-
meações este ano e um total de 32,5 mil novos servidores, 
entre técnicos e professores, desde que Pimentel assumiu. 

Parte destes profissionais havia sido aprovada 
em concurso público de 2011, mas nunca havia sido 
chamada para os cargos. Pelo contrário. A tática tu cana foi 
escancarada pelo também senador Aécio Neves (PSDB-
MG), que numa atitude populista, nomeou sem concurso 
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cerca de 100 mil trabalhadores para a Educação. Ato con-
siderado ilegal e revertido pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), a pedido a Procuradoria da República em Minas. 

Mais uma vez, coube a Pimentel- que já havia ado-
tado o piso nacional para os salários da Educação, aten-
dendo antiga reivindicação da categoria- resolver a situa-
ção. O que foi feito com leis que dão amparo inclusive mé-
dico-hospitalar aos trabalhadores demitidos por ordem 
do Judiciário. 

Artigo publicado nosite Pautando Minas 

Dia 19 

SOBRE POLÍTICA, CIDADANIA E ELEIÇÕES 

Faltam poucos dias para as eleições municipais. 
Mas, para boa parte dos eleitores, o assunto desperta pou-
co interesse. O sentimento é de descrença, decepção, de-
sencanto e apatia em relação à política de forma generali-
zada e, por consequência, quanto ao pleito que se apro-
xima. Tal contexto me lembra uma citação da filósofa Mari-
lena Chauí, que alerta: ''As pessoas que, desgostosas e 
decepcionadas, não querem ouvir falar em política, 
recusam-se a participar de atividades sociais que possam 
ter finalidade ou cunho políticos, afastam-se de tudo 
quanto lembre atividades políticas. Mesmo tais pessoas, 
com seu isolamento e sua recusa, estão fazendo política, 
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pois estão deixando que as coisas fiquem como estão e, 
portanto, que a política existente continue tal qual é. A 
apatia social é, pois, uma forma passiva de fazer política." 

É verdade que vivenciamos no Brasil uma aguda 
crise política, a qual evidencia a falência do sistema ado-
tado no país. Mas não podemos desconsiderar que as elei-
ções são um espaço, por excelência, de exercício da cida-
dania. Trata-se de importante instrumento para a conso-
lidação da participação social e com vistas a uma socie-
dade cada vez mais consciente, crítica e exigente. 

As eleições municipais são, sobretudo, uma 
oportunidade de nos posicionarmos quanto à cidade que 
queremos para viver. Possibilidade que por muito tempo 
nos foi negada e, portanto, uma conquista, obtida à custa 
de muita luta que incluiu a resistência à ditadura, a cam-
panha Diretas Já e a construção da Constituição Federal de 
1988. Denominada Constituição Cidadã, ela trouxe o 
reconhecimento do município como ente federativo, 
conferindo-lhe autonomia política, administrativa e 
financeira para o atendimento dos interesses públicos 
locais. 

Daí a importância de nos envolvermos na defini-
ção dos rumos políticos de nossa cidade. É nos municípios 
que se dá o cotidiano das pessoas e são eles os protago-
nistas na formulação e aplicação das políticas públicas, 
bem como no desenvolvimento dos programas federais e 
estaduais de geração de emprego e renda, justiça social, 
educação, saúde, qualidade de vida, etc. E é também na 
cidade que o cidadão exerce efetivamente a democracia, 
uma vez que a proximidade com os eleitos - prefeitos e 
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vereadores - permite uma participação direta, com o 
acompanhamento e a cobrança da execução dos serviços e 
políticas públicas. 

Por isso, os eleitores precisam ter a clareza de que 
o ponto central para a definição do voto nas próximas elei-
ções deve ser a política local; a situação do município, suas 
carências, dificuldades e demandas, principalmente em 
áreas essenciais, como saúde, segurança e educação. "O 
que o candidato apresenta como soluções para os proble-
mas?" Esta é a pergunta que o eleitor deve fazer. Para obter 
a resposta, precisa conhecer o plano de governo e as po-
líticas de gestão dos que pleiteiam governar o município. 
Terá algumas surpresas, pois muitos candidatos são, pra-
ticamente, "franco-atiradores": desconhecem a realidade 
local e sequer têm um plano de governo, de fato, limitan-
do-se a algumas propostas genéricas que copiaram por aí. 

É, desta forma, fundamental que nos preparemos 
para votar. Nesta lógica, temos que estar atentos a outro 
aspecto muito explorado nas eleições: o combate à cor-
rupção. Obviamente, todos os candidatos levantam tal 
bandeira, muitos como verdadeiros baluartes da ética e da 
moral. Mas até que ponto seus posicionamentos têm 
consistência? Apresentam propostas concretas e plausí-
veis para evitar os desvios no meu município ou são meras 
palavras ao vento? O candidato tem uma trajetória que o 
credencia a combater a corrupção'? E as lideranças que o 
apoiam'? Precisamos questionar. 

Não sem motivos, o sociólogo Mareio Pochmann 
afirmou em um artigo recente: "O descrédito atual da polí-
tica no Brasil resulta justamente disso. Ou seja, a 
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constatação acerca da lacuna entre o descompromisso das 
promessas com suas realizações possíveis". Não sejamos 
ingênuos. Operações da Polícia Federal e ações do 
Ministério Público são relevantes, principalmente para o 
combate à impunidade. Mas há que se ter a dimensão de 
que ações midiáticas não trazem soluções definitivas, 
além de, possivelmente, terem motivações políticas que 
comprometem sua isenção. 

Precisamos compreender a corrupção como uma 
questão sistêmica, gerada por uma sociedade capitalista 
regida pelo mercado. Em nome da hegemonia desse mer-
cado, e para que ele seja a única instituição válida, desva-
loriza-se, via corrupção, a própria estrutura do agir polí-
tico. 

Somente uma ampla reforma política pode rever-
ter esta lógica. Ela deverá, por exemplo, acabar com uma 
das principais fontes de corrupção, que é o financiamento 
privado, ou particular, de campanha, bem como criar o 
instrumento do recai/, para que o eleitor possa cassar o 
mandato do eleito, em caso de desvio. Outra medida im-
portante é a limitação, por lei, de cargos de recrutamento 
amplo nas administrações, evitando-se, assim, que sejam 
usados como moeda de troca em barganhas políticas. 

Por fim, não podemos nos esquecer de um 
componente diferenciado nas próximas eleições: a defesa 
da democracia. Ao definir nossos candidatos, é impor-
tante avaliarmos se foi conivente ou não com o golpe que 
depôs uma presidente legitimamente eleita, jogou no lixo 
nossa Constituição e com ela, os votos de mais de 54 
milhões de brasileiros. Neste sentido, devemos analisar 
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não apenas o candidato, mas sua aliança partidária, quem 
são seus parceiros e as lideranças que com ele caminham. 

Desta feita, as próximas eleições serão também 
um momento para a defesa da soberania popular. Desde a 
antiguidade, sabe-se que o desejo da população precisa 
ser respeitado, como condição sine qua non da democra-
cia, mas, infelizmente, a judicialização da política tem su-
primido esse princípio em nome de um suposto combate à 
corrupção que já se revelou totalmente ineficaz. 

Somente a vontade popular, nas ruas e nas urnas, 
poderá reverter este cenário e evitar tamanho retrocesso 
em nossa democracia. O que me lembra a colocação de um 
outro conhecido filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella: 
"Muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é 
outra, como garfo e faca, e não é. Política e cidadania 
significam a mesma coisa." 

Artigo publicado nossites Pautando Minas e Brasi/247 

Dia 22 

NÃOÀ PEC 241 

Milhares de manifestantes tomararn hoje à tarde 
o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira e boa 
parte da Praça da Assembleia Legislativa de Minas, mesmo 
debaixo de forte sol, para participar de audiência pública 
da Comissão de Direitos Humanos que discutiu a Proposta 
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de Emenda Constitucional (PEC) 241, que tramita no Con-
gresso. A medida, proposta pelo governo golpista de 
Michel Temer e apoiada por partidos como PSDB, DEM e 
outros, congela por 20 anos os investimentos em áreas 
essenciais para a população, como educação e saúde. A 
PEC praticamente inviabiliza estes setores, protegidos por 
cláusula pétrea da Constituição Federal. Trata-se de mais 
um ataque do atual governo a direitos e garantias 
fundamentais conquistados pela população a partir do 
governo do presidente Lula. Além dos milhares de mani-
festantes, que transformaram a audiência em um ato con-
tra o governo gol pista, participaram do evento o ex-minis-
tro e deputado federal Patrus Ananias, companheiros da 
própria Assembleia e representantes de diversas 
entidades, sindicatos e movimentos sociais. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

DELENDA EST LULA 

Frase célebre de Catão, O Velho, no Senado da Ro-
ma Antiga: "Defenda est Carthago" ("Cartago deve serdes-
truída"). No contexto das Guerras Púnicas, travadas entre 
a República romana e a cidade-Estado de Cartago, no Nor-
te da África, a expressão sintetizava uma política de ani-
quilação dos inimigos. Simbolizava, ainda, a rejeição às 
normas legais e a qualquer acordo de paz, em nome da 
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preservação de Roma, dos privilégios de seus ditos cida-
dãos e de seu domínio no Mediterrâneo. 

Na "terra brasilis", na semana passada, o Minis-
tério Público Federal (MPF), tal e qual um Catão moderno, 
desferiu o golpe final em sua guerra unilateral: "Delenda 
est Lula" foi a ordem. Sem subterfúgios, os representantes 
do Parquet deixaram claro a que vieram: para aniquilar e 
extirpar da vida pública Luiz Inácio Lula da Silva. 

Em um espetáculo digno de uma tragédia grega-
ou seria comédia? -, procuradores religiosa e ideologica-
mente fundamentalistas apresentaram as "conclusões" 
finais de sua cantilena contra Lula. "Não teremos provas 
cabais", afirmou um deles. "Temos convicções", disse ou-
tro. Como se fossem messias, acusavam por convicções 
pessoais, decretando o fim do processo legal no Estado 
Democrático de Direito. 

Se buscava aniquilar o inimigo, o MPF errou a 
mira. Atingiu o próprio Direito, alvejou a democracia e 
mandou a Justiça para as "calendas gregas"; para a esfera 
do impraticável. Como protestou o jurista Lenio Luiz 
Streck, "o direito foi invadido (e, quiçá, já substituído) pela 
moral e, pior: pelo moralismo, sua vulgata que contém 
tudo o que devemos afastar de uma análise jurídica na de-
mocracia- os desejos pessoais, a visão pessoal de mundo, 
as ideologizações etc." 

Lula, de fato, cometeu um crime: apeou do poder 
as elites, e vêm daí as "convicções" do Catão tupiniquim. 
Gravíssimo, pois permitiu que filhos de trabalhadores se 
tornassem doutores, acabou com a fome no país e inaugu-
rou a era dos direitos para os inquilinos da senzala e do 
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apartheid social. Acrescente-se o agravante de ter feito o 
Brasil levantar a cabeça no cenário internacional, 
inclusive nas relações com os EUA e a União Europeia. 

Por isso, a perseguição a Lula tornou-se uma ob-
sessão daqueles que sempre estiveram no controle do 
país, não somente na política, mas nos mais diferentes 
campos, como a mídia, setores do Judiciário, da Polícia Fe-
deral e do Ministério Público, empresariado e elites. Por-
que eles sabem que o governo golpista não tem legitimi-
dade e estão em pânico com a possibilidade cada vez mais 
concreta de serem novamente alijados do poder, com 
retorno de Lula à Presidência, pelas vias democráticas, 
como deve ser. 

Não é preciso ser jurista para constatar o absurdo 
dessa situação "kafkiana", nem historiador para iden-
tificar nela fortes traços nazifascistas. A melhor definição, 
a meu ver, veio do teólogo e escritor Leonardo Boff: "A fala 
do procurador Deltan Dallagnol fez recordar os tribunais 
nazistas.( ... ) Não importavam as provas, só as convicções 
dos acusadores e juízes". 

Artigo publicado no jornal O Tempo e nosite Brasi/247 
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Dia 26 

O FIM DA ERA DOS DIREITOS 

O projeto das elites revela-se agora sem disfarces: 
promover o desmonte do novo modelo de sociedade, cen-
tralizado nos direitos sociais, construído nos 14 anos dos 
Governos Lula e Dilma. Sim, tivemos no Brasil uma era dos 
direitos, ou, como dizem alguns, a era da inclusão social e é 
isso que, nos planos da direita conservadora, precisa ser 
destruído. 

Para se ter uma ideia das inúmeras conquistas so-
ciais neste período, sobretudo das classes menos favore-
cidas, vale lembrar que o Brasil deixou o Mapa da Fome da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) e milhões e milhões foram retirados da 
linha da miséria. Em números mais precisos, 50 milhões 
de pessoas ascenderam social e economicamente, sendo 
10 milhões para as classes A e B e outros 40 milhões para a 
classe C. Os exemplos são inúmeros. O salário-mínimo 
teve um aumento real de 91%, saltando de R$ 200, em 
2002, para R$ 880, em 2016 e cerca de 21 milhões de 
empregos formais foram criados no país, entre 2003 e 
2014. Nada menos que 2,5 milhões de famílias puderam, 
finalmente, ter a casa própria, por meio do Minha Casa 
Minha Vida e o Programa Luz Para Todos, criado em 2003, 
até o final de 2015, havia beneficiado 3,2 milhões de 
f~unílias. 

Destaque também para as políticas voltadas à 
agricultura f~uniliat~ que se tornou um setor estratégico 
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para o desenvolvimento do país, responsável por 70% dos 
alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. O Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) teve o crédito significativamente ampliado, dis-
ponibilizando somente no período de 2014/2015 R$ 24,1 
bilhões, maior volume de recursos da história do progra-
ma. Por sua vez, a Agência N acionai de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Anater), criada no Governo Dilma, pos-
sibilitou que os agricultores tivessem apoio para incorpo-
rarem novas tecnologias e aumentarem a produtividade. 
Merecem destaque, ainda, o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), para a compra direta pelos governos de 
produtos da agricultura familiar, destinados à merenda 
escolar e a políticas de segurança alimentar. 

Na educação, os governos do PT iniciaram uma 
verdadeira revolução. O orçamento do Ministério da Edu-
cação passou de R$18 bilhões para R$115,7 bilhões, entre 
2002 e 2014 e com a expansão das universidades federais 
e programas como o Prouni e o Fies, o número de estu-
dantes universitários mais do que dobrou, passando de 
3,5 milhões para 7,3 milhões. Nas universidades federais, 
os estudantes das classes O e E passaram a representar 
2/3 dos alunos, o que só foi possível graças a programas de 
inclusão universitária, como as leis de cotas e o Plano Na-
cional de Assistência Estudantil (PNAES), de concessão de 
bolsa mensal para estudantes de baixa renda. Já o número 
de escolas técnicas passou de 11 para 420 unidades e mais 
de 12 milhões de jovens tiveram acesso ao Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
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Sem contar a instituição do Piso Salarial Nacional do Ma-
gistério, buscando corrigir uma injustiça de décadas com 
os professores. 

Os avanços dos direitos sociais ficaram registra-
dos na legislação brasileira, como uma espécie de marco 
legal desta era de inclusão. Foi fruto de uma iniciativa de 
Lula, por exemplo, a criação da Lei Maria da Penha, que 
pune a violência contra a mulher e completou dez anos em 
agosto. Outro legado deste governo é o Estatuto do Idoso, 
aprovado em 2003, após ficar parado no Congresso por 
cinco anos e que amplia os direitos e garantias para os 
cidadãos acima de 60 anos. Lembremos, ainda, do 
Estatuto da Igualdade Racial, sancionado por Lula em 
2010 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujo projeto 
foi aprese.ntado e discutido no Governo Lula e sancionado 
por Dilma, assim como Estatuto da Juventude, instituído 
porleiem2013. 

Também os direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) foram 
ampliados. Em 2004, foi criado o programa "Brasil sem 
Homofobia", de equiparação dos direitos e combate à 
violência e discriminação, e em 2009, a estrutura do Go-
verno Federal passou a contar com uma Coordenação Ge-
ral de Promoção dos Direitos de LGBT, subordinada à Se-
cretaria de Direitos Humanos. Em 2010, foi instituído o 
Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos LGB'[ Já em 2013, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) passou a contemplar o atendimento completo para 
travestis, transexuais e transgêneros, como terapia hor-
monal e cirurgias. No mesmo ano, o Brasil criou o Sistema 
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Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Vio-
lência contra LGBT. 

Todo este amplo conjunto de direitos e políticas 
sociais gerou uma nova realidade no Brasil - a "era dos 
direitos" - e elevou o país a um lugar de destaque e lide-
rança no cenário internacional. Tal protagonismo, não te-
nham dúvidas, feriu muitos interesses e incomodou aque-
les que sempre estiveram no poder. Era previsível que 
houvesse forte reação das elites, que sempre haviam se 
recusado a "partilhar esta mesa". 

Lembro-me que há cerca de um ano, em conversa 
com um grande amigo - padre e poeta -, considerei que a 
crise política em curso no país havia sido cuidadosamente 
planejada para culminar em um golpe cujo objetivo maior 
seria o desmonte da "era dos direitos". Para tanto, precisa-
riam, em primeiro lugar, tirar Dilma da presidência e em 
segundo, desmoralizar e enfraquecer Lula, até com sua 
prisão, se necessário fosse. Por fim, inviabilizariam a exis-
tência do PT e de outros partidos de esquerda. 

Minha análise, então, era de que o golpe protago-
nizado pela direita conservadora, as elites, a Fiesp e os 
grandes empresários contava com a participação efetiva 
da CIA e da Agência de Segurança Nacional dos Estados 
Unidos (NSA), inclusive como mentoras do plano ma-
cabro. Os americanos visavam enfraquecer a liderança 
brasileira e cobiçavam nosso pré-sal, entre outros 
interesses nada louváveis. Meu amigo achou um absurdo, 
fruto de teorias conspiratórias ... Infelizmente, minhas pre-
visões se confirmaram e o script do golpe vem sendo se-
guido à risca. 
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Como afirmei na semana passada em outro éll·-
tigo, a situação brasileira remete-nos, de certa forma, \\o 
contexto das Guerras Púnicas travadas entre a Repúbli~a 
romana e a cidade-Estado de Cartago. Para manter Cls 
privilégios de seus ditos cidadãos e garantir o domínio 
crescente no Mediterrâneo, a política de Roma era a tte 
aniquilação dos inimigos, a qualquer preço, inclusive o tta 
rejeição às normas legais e a qualquer acordo de paz. o 
imperialismo romano foi simbolizado pela frase célebl·e 
de Catão, O Velho, em seus discursos no Senado: "Delencta 
est Carthago" ("Cartago deve ser destruída"). Hoje, llo 
Brasil, entre os que alijaram do poder um goverl) 0 
democrático e legítimo, a palavra de ordem é "defenda est 
Lula", e com ele, a ameaça concreta à continuidade llo 
projeto golpista. Não se trata apenas de inviabillizar Ull)a 
candidatura. O plano é estrutural: "defenda est Pl"', 
"defenda estesquerda", "defenda estdireitos". Eis o objetivo 
final. 

O projeto destrutivo está expresso nas medid~1s 
aventadas pelo governo ilegítimo de Michel Temer, télis 
como: reforma da Previdência, com aumento da idade 
mínima para 65 ou 70 anos, como defendem alguns 
ministros; corte de benefícios, a exemplo do auxílio-
doença; aumento da jornada de trabalho e fim de direitos 
históricos, incluindo o décimo terceiro salário; reforma do 
ensino médio, com retirada de conteúdos essenciais ao 
pensamento crítico; teto para as despesas com serviços 
essenciais, como educação e saúde, o que vai incidir 
diretamente na remuneração de servidores, dentre tantas 
outras. 
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A questão a ser respondida é: aceitará o povo 
brasileiro, passivamente, tamanho retrocesso? Acredito 
que não. A reação dos trabalhadores, de movimentos 
sociais e intelectuais já fez com que o governo ilegítimo 
recuasse ou adiasse muitas das medidas absurdas 
anunciadas. Tanto é que a reforma da Previdência foi dei-
xada para o ano que vem. Mas isso vem demonstrar que 
precisamos permanecer vigilantes e mobilizados, pois a 
intenção é fatiar o desmonte de direitos, a fim de reduzir o 
impacto. Que ninguém se iluda: o golpe ainda está em 
curso. Somente um amplo movimento nacional de 
resistência popular poderá barrar o avanço das elites e 
impedir o fim da "era dos direitos". 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 29 

VOTO CONSCIENTE: UM DEVER CRISTÃO 

Quem acompanha minha trajetória política sabe 
que foi nos movimentos de base da Igreja Católica que 
iniciei a militância. Não tinha, então, qualquer pretensão 
eleitoral, mas já naquela época fazia política ao lutar por 
uma sociedade mais justa e igualitária, com a compreen-
são de ser este um dever cristão e cidadão. Participei de 
pastorais sociais e há décadas, atuo nas Comunidades 
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Eclesiais de Base (CEBs), movimento inspirado na Teolo-
gia da Libertação, voltado à evangelização e à mobilização 
das comunidades para um protagonismo transformador 
de sua realidade. 

Católico praticante, muitas vezes divergi daque-
les que pregavam a separação total entre Igreja e política. 
Tal ideia resulta de uma visão equivocada da política, 
quase sempre confundida com o próprio Estado, com 
mandatos e ideologias partidárias. Reverter essa concep-
ção sempre foi para mim um imperativo, o que me motivou 
a integrar o Movimento Nacional de Fé e Política. Surgido 
na década de 1980, ele reúne grupos cristãos engajados na 
política à luz da fé cristã. 

Frutos desse movimento, outras iniciativas surgi-
ram pelo país, a exemplo da fundação, há 14 anos, do Cen-
tro Nacional de Fé e Política (Cefep ), para a qual contribuí. 
Uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), a instituição, da qual ainda sou assessor, 
destina-se à formação política dos cristãos leigos e tem, 
entre seus objetivos, contribuir para a formação de 
lideranças inseridas na política, a partir de uma reflexão 
bíblica, e fomentar no país um pensamento social-cristão 
à luz do ensino social da Igreja e dos valores evangélicos. 

Sim, a política tem uma dimensão evangéli-
ca/profética. Pensei nisso ao refletir sobre o aparente 
desinteresse dos eleitores acerca das eleições municipais 
do próximo domingo. Perguntei-me se a maioria tem 
consciência de que o engajamento político é também um 
compromisso cristão. Vindo do grego- "pólis" (cidade)-, 
o termo "política" refere-se, originalmente, à gestão da ci-
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dade, da comunidade, da vida em sociedade, com foco no 
bem comum. Representa o exercício do poder de decisão, 
e nesse sentido, todo ser humano é um ser político, mesmo 
quando não participa, pois decide delegar ao outro a sua 
escolha. 

Quem bem definiu essa questão foi o Papa Fran-
cisco. Ao ser questionado sobre o compromisso evangé-
lico no tocante à sociedade e à vida política, ele assim 
respondeu: "Envolver-se na política é uma obrigação para 
um cristão. Nós, cristãos, não podemos nos fazer de Pila-
tos e lavar as mãos. Não podemos! Devemos nos envolver 
na política porque a política é uma das formas mais 
elevadas da caridade, porque ela procura o bem comum. 
Os leigos cristãos devem trabalhar na política. A política 
está muito suja, mas eu me pergunto: está suja por quê? 
Porque os cristãos não se envolveram nela com espírito 
evangélico? É uma pergunta que eu faço. É fácil dizer que a 
culpa é dos outros ... Mas eu, o que eu faço? Isto é um dever! 
Trabalhar pelo bem comum é um dever do cristão". 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia4 

AS ELEIÇÕES PÓS-GOLPE 

Já dizia o velho Marx: "A história se repete, a 
primeira vez como tragédia e a segunda como farsa:' 
Assertiva mais do que atual, quando analisamos o cenário 
político brasileiro. A tragédia nós conhecemos: o golpe 
institucional que depôs uma presidente constitucional-
mente eleita e cassou os votos de 54 milhões de eleitores. 
Situação surreal, comparável apenas à que vivenciamos 
em 1 º de abril de 1964, em um dos mais tristes capítulos 
de nossa história. 

Por falar em 1 ºde abril, eis que assistimos, agora, 
à grande mentira. Hoje, como farsa, o golpe segue seu 
curso, tendo sido as últimas eleições municipais parte 
integrante desse desenrolar. O objetivo final também já 
sabemos: o fim da "era dos direitos", construída nos quase 
14 anos dos Governos de Lula e Dilma. Infelizmente, por 
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desconhecimento ou desinteresse, o resultado eleitoral 
ainda não sinalizou a reação ao imenso retrocesso. Mas 
que ela virá, virá, com toda a certeza. 

As reações virão, quando o pré-sal for entregue a 
multinacionais e quando privatizarem o que restou das 
empresas nacionais, a preço de banana, como já ocorreu 
antes. Virão, é claro, quando a jornada de trabalho 
aumentar de oito para 12 horas, quando a idade mínima 
para a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras 
for elevada para 65 ou 70 anos e na medida em que for 
aprofundada a privatização da Previdência Social. 

O enredo não é inédito. Assistimos a este filme, 
recentemente, na Argentina, onde a história se repetiu 
como farsa e hoje, a popularidade do presidente eleito 
despenca, em função das medidas anti povo e entreguistas 
para o capital internacional. Aqui no Brasil, já começamos 
a ensaiar. Vide o possível retorno ao FMI, com suas 
políticas de austeridade recessivas, os índices de 
desemprego crescentes, o teto para os gastos públicos, 
que implica em pelo menos, dez anos sem reajustes 
salariais para os servidores, inclusive os referentes às 
promoções obrigatórias nas carreiras militares. Por fim, a 
farsa atingirá seu ápice, com o total desmonte dos direitos 
sociais conquistados nos últimos anos e até dos direitos 
trabalhistas, considerados "sagrados", até há bem pouco 
tempo. 

Onde entram, nesta história, as eleições do último 
domingo? É o que deve estar se perguntando o leitor. Elas 
refletem este cenário, de diferentes maneiras. É bem 
verdade que há avaliações eleitorais para todos os gostos e 
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propósitos, como se a realidade fosse um elástico que se 
pode esticar para todos os lados. Mas o golpe se repete 
novamente como farsa na tentativa da direita e da mídia 
golpista de utilizar o resultado eleitoral como prova do 
apoio popular ao projeto das elites de retorno ao poder e 
de extermínio do Partido dos Trabalhadores. 

Não por acaso, o candidato derrotado nas 
eleições presidenciais - o grão-vizir tucano nas Gerais -
afirmou em entrevista ter sido esta a maior vitória do 
PSDB no Brasil e em Minas Gerais. Mentira! É inegável que 
houve um grande recuo do Partido dos Trabalhadores em 
todo o país, com a perda de administrações importantes, 
mas a queda reflete muito mais a onda conservadora que 
tomou conta do mundo do que a suposta popularidade do 
PSDB. O resultado eleitoral em São Paulo, "a república do 
Tucanistão" - e qualquer semelhança com o Afeganistão 
não é mera coincidência - foi um exemplo claro do 
"xiitismo" que se alastra na sociedade; uma cegueira 
ideológica muito bem demonstrada no post de um 
professor nas redes sociais: 

"Meu filho tem 11 anos e estuda numa escola 
particular de um dos bairros mais coxinhas de SP. Hoje, foi 
feita uma simulação da eleição paulistana lá. Na primeira 
etapa, as crianças votavam no escuro, ou seja, baseadas 
nos resumos das propostas feitos por crianças maiores, 
mas não sabiam quem eram os candidatos. Deu Haddad 
disparado, seguido de longe por Erundina. Dólar Jr. (João 
Daria Jr.) não teve um único voto. Na escolha aberta, 
quando eram apresentados os nomes, deu Dólar na cabeça 
com 29 apoios. Haddad só teve um. 'As crianças só ouvem 
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dos pais que o PT só tem ladrão', diz o meu menino. Achei 
ilustrativo demais do que rola entre os idiotas esclare-
cidos." 

Com o discurso do anti político, o PSDB venceu em 
São Paulo e saiu fortalecido naquele estado. Tanto que os 
tucanos paulistas já reivindicaram a realização de prévias 
para definição do candidato do partido à presidência da 
República, sinalizando que Alckmin voltará a bater de 
frente com o grão-vizir mineiro. Mas vitória em Minas? Al-
to lá! Que grande vitória é essa, se o PSDB recuou de 137 
prefeitos eleitos, em 2012 para 134, este ano? Sem contar 
que entre as maiores cidades do Estado, os tucanos só ven-
ceram em Governador Valadares e vão disputar um difícil 
segundo turno em Belo Horizonte. 

Por outro lado, quem sai fortalecida das eleições 
em Minas é a base do Governo Fernando Pimentel na As-
sembleia Legislativa, cujo conjunto de partidos elegeu 456 
prefeitos; 40 a mais que em 2012. Já o bloco de oposição 
registrou queda de 315 para 272 prefeituras. Portanto, a 
suposta vitória tucana em Minas não passa de mais uma 
faceta da grande farsa. 

Uma nova configuração da esquerda 

Um aspecto relevante foi a evolução eleitoral de 
partidos, até então, fora do leque de referência de poder. 
Foi o caso do PSOL, que disputa o segundo turno no Rio de 
Janeiro, com Marcelo Freixo e em Belo Horizonte, se reve-
lou a grande novidade na eleição proporcional, elegendo 
duas vereadoras. Uma delas, Áurea Carolina, teve 17.420 
votos, registrando a maior votação da história da Câmara 
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Municipal. Sua eleição é simbólica. Ligada aos movimen-
tos negro, feminista e de hip hop, a candidatura da cientis-
ta política representou a cultura e a resistência da perife-
ria e teve grande identidade com a juventude, além de uma 
postura engajada contra o golpe e no movimento Fora 
Temer. 

Por sinal, a resistência ao golpe, especificamente, 
ao fim do Ministério da Cultura, com a ocupação da 
Funarte, em Belo Horizonte, foi um dos fatores responsá-
veis pelo crescimento da "bancada da cultura" na Câmara, 
que passa a contar com cinco vereadores. São luzes que 
brilham no final do túnel, a demonstrarem que as esquer-
das permanecem vivas, mas com uma nova configuração. 

A terceira reflexão importante é a de que menos 
de 20% dos prefeitos que se candidataram foram reeleitos 
em Minas Gerais. Sinal claro de que o eleitorado buscou a 
renovação, ainda que parte dos eleitos não tenha sido exa-
tamente uma novidade. O resultado das urnas acabou por 
ressuscitar antigos coronéis da política, alguns deles há 
mais de 20 anos fora do poder. Ainda assim, constata-se 
que houve uma forte recusa à permanência de atuais pre-
feitos. 

Acima de tudo, o recado mais contundente das ur-
nas foi a rejeição à política em geral. Fato é que o grande 
vitorioso da eleição foi "ninguém", ou "nenhum destes". O 
percentual de nulos, brancos e abstenções foi gigantesco. 
Em São Paulo, por exemplo, eles somaram três milhões 96 
mil 620 eleitores, superando a votação do eleito João Do-
ria }r., que diga-se de passagem, teve como mote "eu não 
sou político", assim como Kalil, que vai disputar o segundo 
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turno em Belo Horizonte. Na capital mineira, 43,12% dos 
eleitores votaram branco, nulo ou simplesmente deixa-
ram de votar e o "nenhum" ganhou de João Leite e Kalil 
juntos. Já no Rio de Janeiro, este percentual foi de 42,5%. 
Ou seja, o Brasil que se sentiu roubado nos mais de 54 
milhões de votos não quis votar no último domingo. 

Neste contexto de perseguição, descrença e de-
sinteresse, vislumbro alguns caminhos a serem seguidos 
pelo PT e as esquerdas para que não naufraguem na onda 
conservadora. O primeiro é ampliar a resistência às me-
didas anti povo do golpe. É vital, neste momento, organizar 
a sociedade e ampliar o movimento Fora Temer, respal-
dado em diretrizes concretas, como não aceitar nenhum 
direito a menos, nem retrocessos na agenda de direitos so-
ciais e em políticas públicas de inclusão de índios, negros, 
pobres, LGBT, etc. 

Outro trajeto a ser feito é o de retorno às bases. 
Um dos grandes erros do PT foi se esquecer dos núcleos de 
base e em 14 anos de governo, seguir a lógica do mercado e 
do consumo, adotada até como medida das políticas de 
inclusão, em uma ótica quantitativa, e não qualitativa. 
Precisamos fazer o movimento contrário e trabalhar no 
universo da cultura, da consciência e do simbólico. Para 
tanto, temos que retomar o trabalho de base, de formação, 
organização e conscientização das pessoas para que pos-
sam ser protagonistas de suas histórias e transformado-
ras de sua realidade. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 
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Dia 7 

JUVENTUDE NA LUTA PELA GARANTIA 
DE DIREITOS 

Lideranças estudantis do Estado defenderam, em 
audiência pública na Assembleia, a união da juventude e 
da sociedade em geral contra medidas do Governo Temer, 
principalmente a proposta que estabelece um teto para 
gastos públicos e a Medida Provisória (MP) que prevê are-
formulação Ensino Médio. A solicitação foi feita em audi-
ência da Comissão de Direitos Humanos, nesta sexta-feira. 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
241/16, já aprovada em comissão especial da Câmara dos 
Deputados, limita por 20 anos as despesas do Governo Fe-
deral à variação do índice oficial de inflação (IPCA) aferida 
no ano anterior. Com isso, investimentos em áreas como 
saúde e educação ficarão comprometidos. Já a reformu-
lação do Ensino Médio está prevista na Medida Provisória 
746/16, anunciada pelo Governo Federal em setembro. 
Ela prevê, entre outras mudanças, que seja facultativo o 
ensino de Arte, Educação Física, Sociologia e Filosofia. A 
MP será analisada por uma comissão mista e, depois, 
votada na Cflmara e no Senado. 

A diretora da União Estadual dos Estudantes 
(UEE), Scarleth Alves, destacou que, depois do novo gover-
no se instalar no país, medidas prejudiciais à juventude e à 
população em geral estão em pauta. Ela reforçou que a 
reforma do Ensino Médio não está sendo discutida com 
jovens e pais. O representante do Levante Popular da 
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Juventude, Aruanã de Oliveira Silva, conclamou a socie-
dade a resistir às medidas. Já o presidente da União da 
Juventude Socialista de Belo Horizonte (UJS), Clauderson 
da Silva Santos, alertou para o retrocesso. "Não se fala das 
melhorias no acesso à universidade pública. O projeto atu-
al para o país, encabeçado pelo presidente Temer, aponta 
para o retrocesso das conquistas sociais", afirmou. 

Ao criticar as medidas, o subsecretário de Estado 
da Juventude, Miguel Ângelo Monteiro Andrade, destacou 
a instabilidade política e institucional vivida hoje no país. 
"Vivemos dois pesos e duas medidas na Justiça brasileira", 
afirmou. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 10 

FIM DE UM PROCESSO, INÍCIO DE UM DESAFIO 

Pouco mais de uma semana após a proclamação 
pela Justiça Eleitoral do resultado das eleições municipais, 
as comemorações pela vitória dos eleitos já se encerra-
ram. Em 5.509 cidades, os habitantes já sabem quem são 
os escolhidos para governú-los. Para estes, já é hora de 
iniciar os trabalhos, pois o fim da disputa eleitoral marca 
apenas o início de um desafio muito maior e que começa 
antes mesmo da posse no ano que vem. Afinal, é enorme a 

322 



Outubro 2016 

responsabilidade que já carregam aqueles que assumirão 
os mandatos de prefeitos e vereadores em janeiro de 
2017, diante das necessidades da população, principal-
mente a mais carente, que depende em maior grau da 
prestação de serviços de qualidade pelos governos. 

Por isso, os que foram eleitos, independente-
mente de partidos, devem iniciar desde já - se já não o 
fizeram - a preparação para tornar reais os projetos que 
vão pôr em prática nas futuras administrações. A tarefa 
não é fácil, principalmente para aqueles que assumirão 
pela primeira vez os cargos. 

Como expliquei no prólogo que fiz para o livro 
Transição de Governo nos Municípios - Apontamentos 
teóricos, roteiro de trabalho e orientações práticas para 
prefeitos e comissões de transição, há sete chaves que 
podem ajudar no trabalho dos novos prefeitos. A primeira 
delas é que "a união faz a força". Portanto, prefeitos, verea-
dores, dirigentes partidários, integrantes de entidades e 
movimentos sociais que de alguma forma, terão partici-
pação na administração dos municípios devem trabalhar 
em conjunto, evitando disputas que possam jogar por ter-
ra o projeto que se propõem a executar. 

De pouco adianta, porém, a boa vontade e o tra-
balho conjunto sem o conhecimento de como funcionam 
questões de governo como elaboração e execução de orça-
mento, processos licitatórios, prestação de contas, cele-
bração de convênios e diversas outras. Gestões populares 
devem ter sempre em mente esta segunda chave, "saber é 
poder", bem conhecida e historicamente usada pelas elites 
para manter sua hegemonia. 
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Outros dois princípios que devem nortear as ad-
ministrações são "a ética" e "a legalidade". Ética para im-
pedir condutas ilegais ou mesmo imorais por parte de 
qualquer integrante da equipe do Governo, que deve ser 
voltado ao fim das desigualdades sociais e à promoção do 
bem coletivo. E "legalidade", para que as ações sejam feitas 
dentro das exigências da legislação vigente, por mais bu-
rocráticas que sejam, pois um deslize nestas questões, po-
de comprometer toda a administração e inviabilizar a exe-
cução de projetos essenciais. 

Projetos estes que devem ter como base a quinta 
chave, que é "dar prioridade aos excluídos". Impedir que a 
máquina pública seja usada em benefício de uma pequena 
parcela da população é obrigação de todo mandatário, 
pois a camada mais pobre da população é justamente a-
quela que mais depende de serviços de qualidade que de-
vem ser prestados pelos governos como saúde, educação, 
moradia, saneamento e transporte público. 

Outra chave que destaco para o sucesso de uma 
administração é a "comunicação". Tanto para dar publici-
dade a ações, quanto para a promoção de campanhas e 
projetos de utilidade pública. Com a diversidade de ferra-
mentas e meios disponíveis, cada prefeitura deve optar 
por aqueles que mais se adequam às necessidades. Inclu-
sive a de garantir transparência, direito cada vez mais for-
temente exigido pela população e que costuma ser 
desprezado pelos governos de elite. 

A última chave é a "participação popular", fio 
condutor da administração. Ela pressupõe o compartilha-
mento do poder com cidadãos e cidadãs, possibilitando 
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que atuem na elaboração e acompanhamento de ações, 
leis e projetos. Para isso, gestores podem adotar dife-
rentes mecanismos, como faz o governador de Minas, Fer-
nando Pimentel (PT), com os Fóruns Regionais de Gover-
no, nos quais a população aponta as prioridades para a 
ação governamental. 

Claro, as realidades locais devem ser levadas em 
conta na atuação dos governos, mas sem dúvida, estas 
chaves ajudarão na construção de uma boa administração 
pública. Missão que promete ser ainda mais árdua, diante 
dos projetos de cortes de investimentos em áreas essen-
ciais, como saúde e educação, planejados e já anunciados 
pelo Governo Federal. Mas, com boa vontade, seriedade e 
trabalho duro, é possível desenvolver uma boa gestão, 
voltada para a garantia do bem comum, que deve ser a 
meta de todo governo, em qualquer nível. Com isso em 
mente, desejo boa sorte aos eleitos. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 13 

APOLÍTICOS: ESPERTOS OU IDIOTAS? 

Ao tratar da importância do voto, abordei neste 
espaço, há alguns dias, a participação política como uma 
obrigação cristã e cidadã. Hoje, insisto na temática, agora 
sob a perspectiva filosófica, a fim de alertar que tal dever 
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não se encerra com a eleição, mas é permanente. Tem con-
tinuidade na fiscalização de governos e parlamentos pelos 
cidadãos e na cobrança do cumprimento das promessas 
de campanha e atendimento das reivindicações das comu-
nidades. 

Para essa reflexão, trago uma análise do filósofo 
Mário Sérgio Cortella, que questiona: "Política é coisa de 
idiota?". Ele destaca a origem do termo "político", usado 
pelos gregos para denominar aquele que cuidava da vida 
pública, da comunidade. Em um contraponto, apresenta o 
conceito original de "idiota" - idiótes, em grego -, uma 
referência ao indivíduo que vivia somente a vida privada e, 
portanto, recusava a política. Na atualidade, houve uma 
espécie de "sequestro semântico" do termo, como define 
Corte lia, com o senso comum de que participar da política 
é uma idiotice que de nada adianta, devendo cada um 
preocupar-se com o próprio umbigo. 

De fato, é relevante que nos reportemos à Grécia 
Antiga, berço da democracia, neste momento em que, no 
Brasil, os mais valiosos fundamentos democráticos têm si-
do aviltados e é imensa a descrença com a política. Assim, 
vale resgatar a compreensão daquela sociedade de que 
todos eram - ou deveriam ser - políticos, na perspectiva 
da pólis (cidade) enquanto morada, comunidade, e da 
política enquanto bem comum, convivência coletiva. 

Digo isso porque, passadas as eleições munici-
pais, temos pela frente outro dever "político" tão impor-
tante quanto o voto: o controle social. Trata-se da parti-
cipação cidadã na formulação das políticas públicas e elo 
controle das ações do Estado, uma conquista da luta pela 
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redemocratização do país, garantida na Constituição de 
1988. Tal intervenção pode ocorrer de diferentes formas, 
como na definição das ações e na fiscalização de governos 
e mandatos legislativos. 

O controle social pode ser exercido tanto por 
meio dos canais institucionais, como conselhos populares 
e orçamentos participativos, quanto informalmente, com 
o acompanhamento de prestações de contas- por meio de 
imprensa, sites de transparência e outros mecanismos- e 
a cobrança junto aos eleitos, via manifestações, protestos, 
e-mails, redes sociais, etc. Destaque para o papel da 
sociedade civil organizada, que inclui movimentos popu-
lares, fóruns, ONGs, associações e sindicatos, enquanto 
espaços autônomos de debate e definição de propostas. 

A participação social é, portanto, uma das princi-
pais ferramentas para a garantia de um Estado que atenda, 
de fato, as necessidades da população, contribuindo para a 
maior oferta e eficiência dos serviços públicos e para a 
lisura na aplicação dos recursos. Somente por meio dela 
nos posicionamos como cidadãos políticos, que atuam em 
prol do interesse público e da coletividade. Do contrário, 
corremos o risco de protagonizar o papel de verdadeiros 
idiotas. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 
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Dia 15 

ESPERANÇA EM TEMPOS DIFÍCEIS 

Vivemos tempos difíceis, o que se reflete na edu-
cação pública no Brasil. O governo de Michel Temer realiza 
um verdadeiro desmonte nesta área tão fundamental para 
a sociedade brasileira. Entre as medidas do esfacelamento 
na educação, estão: a PEC 241 (PEC 255, no Senado)- que 
limita investimentos em áreas essenciais, dentre as quais, 
a educação - a reforma do Ensino Médio e o Programa 
Escola Sem Partido. 

Porém, em tempos sombrios, é preciso enxergar 
as estrelas que nos guiam na escuridão. Certamente, os 
professores são essas estrelas, que nos enchem de 
esperança, mostram caminhos, apontam alternativas para 
tempos melhores e nos fazem lembrar que o amanhecer 
está logo ali. 

Neste 15 de outubro, quero parabenizar a todos 
os colegas de profissão. Como nos ensina Paulo Freire: ''A 
educação modela as almas e recria os corações. Ela é a ala-
vanca das mudanças sociais." 
# FelizDiaDoProfessor 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 17 

UM NOVO CONSELHO DA JUVENTUDE 

A Assembleia Legislativa recebeu, nesta segunda-
feira, projeto de autoria do governador Fernando Pimen-
tel que cria o Conselho Estadual da Juventude (Cejuve-
MG). Na mensagem que acompanha o projeto, o governa-
dor explica que o atual Conselho, instituído por decreto 
em 1987, não atende às demandas da juventude em aspec-
tos como democratização, regionalização e participação. 
Ele também destaca que a proposição é fruto de debates e 
estudos realizados com ampla participação social na 
discussão e construção de um formato mais moderno e 
democrático do Conselho da Juventude. 

Órgão consultivo e colegiado, o Conselho terá por 
finalidade formular e propor diretrizes de ações governa-
mentais em políticas públicas para jovens de 15 a 29 anos 
no Estado. Ele será integrado por 36 membros, sendo 12 
representantes indicados por órgãos do Poder Público e 
24 representantes de entidades da sociedade civil. 

Publicado na página Durva/ Ângelo no Facebook 
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NÃO HESITEMOS EM RESISTIR 

Você diz: 
Nossa causa vai mal. 
A escuridão aumenta. As forças diminuem. 
Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo 
Estamos em situação pior que no início.( .. ) 

O trecho abre o poema "Aos que hesitam", de 
Bertolt Brecht, e me veio à lembrança, assim que tomei 
conhecimento da aprovação em primeiro turno da 
famigerada PEC 241, pela Câmara Federal. Não bastasse a 
onda de conservadorismo e intolerância, o golpe contra a 
democracia, a retirada de direitos, o partidarismo do Judi-
ciário, a entrega de nosso patrimônio ao capital interna-
cional, o aumento da repressão à livre manifestação e a 
ascensão ao poder do que há de mais retrógrado e cor-
rupto na política deste país, agora mais essa! 

Apresentada pelo governo gol pista como a tábua 
de salvação, a única maneira de impedir que o país quebre, 
a PEC 241 traz em seu contexto um verdadeiro sacrifício 
dos pobres. Ela prevê que nos próximos 20 anos, os gastos 
públicos permaneçam no mesmo patamar de hoje, ou seja, 
que até 2036, o único ajuste de recursos seja o da inflação 
anual. Se a princípio, a proposta pode parecer simpática, 
na linha da austeridade, sua face se desfigura quando 
consideramos que o Brasil está entre os países que menos 
investem em áreas sociais fundamentais. Na saúde, por 
exemplo, o gasto por habitante é de míseros R$ 1.400 por 
ano, menos de R$ 4 por dia, enquanto nos Estados Unidos, 
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chega a R$ 15 mil. Situação não muito diferente é a da 
educação, fator preponderante para o desenvolvimento 
de qualquer nação. O gasto anual é de aproximadamente 
R$10 mil por aluno do ensino básico, enquanto em países 
desenvolvidos, o montante é de três vezes mais. 

Não é preciso ser economista para chegar à 
conclusão de que tais serviços só tendem a piorar, levando 
a um atraso sem precedentes. Afinal, o percentual de in-
vestimentos permanecerá o mesmo, enquanto a popula-
ção continuará crescendo, devendo chegar 240 milhões de 
habitantes em 2036, segundo estimativas. No caso da 
saúde, levemos em conta, ainda, as perspectivas de enve-
lhecimento da população, o que implica em custo ainda 
maior com o setor. Sem contar as previsões de queda do 
emprego formal, que levará ao aumento dos usuários dos 
sistemas públicos de saúde e educação. As demais áreas 
do serviço público não fogem à regra, como a segurança 
pública, transporte, assistência social e meio ambiente, 
cuja tendência é de estrangulamento. 

Frente a mais este desastre iminente, fui tomado 
por sentimentos diversos. Primeiro, a revolta. Afinal, ha-
víamos trabalhado tanto para promover a inclusão social e 
retirar milhões e milhões da miséria! Depois, o desânimo, 
ao vislumbrar pela frente um cenário de escuridão para a 
maioria dos cidadãos deste país. Sim, nossa causa vai mal, 
admiti, constatando que o baque havia sido grande para as 
forças de esquerda, as quais se veem agora obrigadas a 
uma autocrítica, de modo a identificarem suas responsa-
bilidades. E de novo, como um alerta, o poema se fez 
atual... 

331 



Tempos de Resistência- Escriros !'olíricos 20 I 6 

Mas o inimigo está a~ mais forte do que nunca. 
Sua força parece ter crescido. Ficou com aparência de 
invencível. 
Mas nós cometemos erros, não há como negar. 
Nosso número se reduz. Nossas palavras de ordem 
Estão em desordem. O inimigo 
Distorceu muitas de nossas palavras 
Até ficarem irreconhecíveis. ( .. ) 

O que fazer? Jogar a toalha e entregar o Brasil de 
bandeja para os usurpadores?- perguntei-me. O militante 
revolucionário falou mais alto que o desânimo. Sim, 
cometemos erros e é urgente assumi-los e rever velhas 
práticas. Mas também acertamos, possibilitando mudan-
ças estruturais que trouxeram um quinhão de justiça 
social a esta injusta nação. Busquemos nestes acertos a 
motivação para resistir e nos erros, a bússola, a nos indi-
car, sobretudo, os caminhos que não devemos trilhar -
conclamei a mim mesmo. Como nos instiga o poeta, se o 
momento é de autocrítica, é também de aglutinar forças 
para organizar a resistência: 

Daquilo que dissemos~ o que é agora falso: 
Tudo ou alguma coisa? 
Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados 
fora 
Da corrente viva? Ficaremos para trás 
Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? 
( .. ) 
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Ainda somos "corrente viva" e, como tal, precisa-
mos lutar para trazer à luz o que está oculto. Há que se 
explicitar para todos, por exemplo, que a PEC 241 
representa arrocho somente para as classes média e baixa. 
Enquanto isso, os ricos continuarão pagando poucos im-
postos, seja sobre seus imensos patrimônios, seja sobre 
seus muitos investimentos com rendimentos estratosféri-
cos. Incentivemos as pessoas a questionarem: por que a 
conta será paga pelos pobres, e não por grandes empresá-
rios, banqueiros e latifundiários? Não será porque são eles 
que dão as cartas, ao colocarem no poder os políticos que 
os representam e usarem a grande mídia para conquistar 
a opinião pública? 

Que ninguém se iluda! Colocada em prática, a 
"PEC do Fim doM undo" tornará pobres ainda mais pobres, 
transferindo renda para o 1% de milionários (270 mil pes-
soas) que já detém 48,5% da renda bruta do país, confor-
me relatório divulgado em maio pelo Ministério da Fazen-
da. 

Mais do que nunca, é preciso conscientizar, orga-
nizar e mobilizai~ a fim de apresentar ao povo brasileiro a 
real dimensão do cenúrio de retrocesso e desconstrução 
do Estado Democrútico de Direito. 

Neste sentido, as esquerdas têm pela frente a 
difícil tarefa de superar divergências partidúrias e de 
projetos político-ideológicos para construir um programa 
comum, com vistas a barrar a sanha fascista que assombra 
o país. Não hesitemos, em resistir, pois, como afirma 
Brecht, a resposta est<l em nós: 
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Precisamos ter sorte? 
Isto você pergunta. Não espere 
Nenhuma resposta senão a sua. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 19 

QUEM VIVER, VERÁ ... 

Conforme já foi noticiado, o ex-deputado Eduardo 
Cunha foi preso em Brasília, esta tarde, pela Polícia Fede-
ral. Nenhum mérito para o juiz Sérgio Moro, que decretou 
a prisão após não haver mais justificativa para que, mesmo 
com tantas evidências, Cunha andasse tranquilamente 
por aí. Gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Será 
que ninguém da imprensa acompanhou a prisão? Nenhu-
ma imagem; sequer uma foto, até o momento. Quem não se 
lembra do espetáculo midiático na irregular condução 
coercitiva de Lula? Da mesma forma, muitos outros presos 
pela Lava Jato tiveram suas imagens divulgadas com 
sensacionalismo. Qual o privilégio de Eduardo Cunha? 
Mais uma prova de que nesta operação, há dois pesos e 
duas medidas. Qualquer um pode ver. 

A expectativa, agora, fica por conta de uma 
possível delação de Cunha, que já avisou que poder{tlevar 
muita gente consigo. Quem viver, verá .... 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 
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Dia 20 

É A CULTURA, SEU BURRO! 

É conhecida no mundo político a expressão 
cunhada em 1992 pelo assessor da campanha eleitoral do 
então candidato a presidente dos Estados Unidos Bill 
Clinton, James Carville: "É a economia, estúpido!" O mote 
do QG do candidato sintetizava a primazia do fator econô-
mico sobre todos os outros aspectos e deu a tônica do 
governo de Clinton, reeleito em 1996, mesmo após seu 
envolvimento em escândalos relacionados aos costumes 
morais. A frase tornou-se uma espécie de chavão de mar-
queteiros em todo o mundo, adotada sempre que gover-
nos se viam às voltas com a baixa popularidade, na lógica 
de que a economia se sobrepunha a todos os outros valo-
res, fossem morais, sociais ou culturais. 

Hoje, ao avaliar o cenário brasileiro, constato que 
a máxima do marketing político norte-americano fracas-
sou. Muitos se interrogam: por que, após 14 anos de mu-
danças estruturais que levaram à inclusão social, ao cres-
cimento econômico e ao fortalecimento do país no contex-
to internacional, o governo do PT caiu e vivemos o des-
monte de uma era de direitos? Em uma adaptação da frase 
de Carville, eu diria: "É a cultura, seu burro!" 

A realidade é que os Governos Lula e Dilma segui-
ram a lógica da sociedade de mercado, em detrimento da 
cultura e de outros valores simbólicos. Não trabalhar em 
uma mudança de mentalidade para o reconhecimento de 
valores que emergem na nova ordem mundial, como indu-
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são, solidariedade entre os povos, políticas afirmativas, 
diversidade e pluralidade: eis o grande erro. 

É nessa perspectiva que saúdo o Governo Pimen-
tel pelo conjunto de iniciativas voltadas ao setor cultural 
de Minas Gerais. Entre elas, o lançamento, na quinta-feira 
(13), do edital Olhar Independente, da Rede Minas. Dire-
cionado à produção independente, ele visa contratar 32 
projetos de obras de audiovisual, atraindo produções dos 
17 Territórios de Desenvolvimento do Estado. Com isso, 
espera-se que, entre 2018 e 2020, a emissora exiba cerca 
de 60 horas de conteúdo produzido externamente. 

Os projetos terão aporte inicial de R$ 1 milhão, 
destinados pela Companhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Codemig). Somados outros recur-
sos estaduais e federais, o montante investido será de R$ 
17 milhões. Outra novidade é o lançamento do Prêmio 
Exibe Minas 2016, voltado a mostras, festivais e cineclu-
bes. As duas iniciativas integram o Programa de Desenvol-
vimento do Audiovisual Mineiro (Prodam), lançado em 
maio e que deve destinar R$ 23,5 milhões ao fomento do 
setor. 

Há que se ressaltar nesse contexto o novo perfil 
da Codemig, em consonância com a diretriz do atual go-
verno de valorização da cultura. Se antes a empresa desti-
nava os recursos dos royalties do minério quase somente 
para obras físicas - algumas faraônicas, como a Cidade 
Administrativa -, hoje, está sendo estruturada para se 
tornar, de fato, propulsora do desenvolvimento do Estado, 
investindo em áreas estratégicas, em comunicação c na 
cultura, nosso patrimônio imaterial. Parabéns ao governa-
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dor Fernando Pimentel, à direção da Rede Minas e à 
Codemig. 

Artigo publicado no jornal O Tempo 

Dia 24 

ONDE ESTÃO AGORA OS MILHÕES DE CUNHAS? 

Há pouco mais de um ano, em meio às manifesta-
ções de direita financiadas pela Fiesp e organizadas pelo 
PSDB por trás de movimentos "de fachada" como o Patrio-
tas, Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre (MBL), uma 
faixa afixada no portão do Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, inspirou-me a escrever um artigo: "Não adian-
ta calar e isolar o Cunha. Somos milhões de Cunhas", dizia a 
frase. "Eu não sou Cunha!", rebati no texto, tentando iden-
tificar onde estariam estes milhões. O mais proeminente 
deles, possivelmente, seria o senador Aécio Neves da Cu-
nha, não apenas por trazer a pecha nome, mas por nunca 
ter escondido seu interesse no golpe que então se deli-
neava. 

Naquela época, eu já alertava para os riscos que 
personagens como Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro repre-
sentavam para a democracia, ao invocarem o fantasma do 
golpe c incentivarem uma turba de raivosos. Exemplifi-
quei com cenas lamentáveis, como um gari acuado por 
manifestantes, ou uma senhorinha, empunhando um 
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cartaz com os dizeres "Por que não mataram todos em 
1964?" 

Pois bem. O golpe se concretizou, trazendo com 
ele imensos retrocessos para o país, sobretudo, no que se 
refere ao desmonte da democracia e à retirada de direitos. 
O futuro da nação é incerto: o governo golpista de Michel 
Temer não é reconhecido por muitas nações; as esquerdas 
se organizam na resistência e o Estado responde com vio-
lenta repressão; estudantes ocupavam em todo o país, até 
esta segunda-feira (24 ), 1.016 escolas, 51 universidades e 
82 institutos federais, sem que a imprensa noticiasse uma 
linha do movimento. 

Na outra ponta, o plano arquitetado para o golpe 
começou a "fazer água". Revelado no grampo da conversa 
entre o senador Romero Jucá (PMDB) e o ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado, ele chegava a ser simplista: 
"tem que mudar o governo para estancar essa sangria ... " O 
objetivo, no entanto, não foi alcançado. Michel Temer se 
mostrou incapaz de cumprir sua parte e parar a Lava Jato 
para proteger seus pares. Prova disso foi a prisão, na se-
mana passada, justamente de quem deflagrou o golpe e se 
tornou seu maior símbolo: o ex-presidente da Câmara 
Federal, Eduardo Cunha. 

Não sem motivos, o presidente ilegítimo - que se 
encontrava em viagem para o Japão - voltou às pressas 
para o Brasil, assim que soube da prisão. Consigo, Eduardo 
Cunha pode levar para o buraco centenas de senadores e 
deputados e- por que não?- o próprio Temer. O que, talvez, 
explique as condições diferenciadas de sua prisão. Reali-
zada com "o decoro devido a tão importante autoridade", 
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ela não teve nem sinal da truculência e do espetáculo mi-
diático que caracterizaram outras prisões e a ilegal condu-
ção coercitiva do ex-presidente Lula. As recomendações 
do juiz Sérgio Moro foram expressas: 

"Não deve ser utilizada algema, salvo se, na oca-
sião, evidenciado risco concreto e imediato à autoridade 
policial. Consigne-se que, tanto quanto possível, não se 
deve permitir a filmagem ou a fotografia do preso durante 
a efetivação da prisão e deslocamento do preso ... " 

O poder de barganha de Cunha talvez seja a me-
lhor explicação também para outro episódio que estarre-
ceu o país. Sabendo das cartas que tinha na manga, ele não 
hesitou em raspar suas contas bancárias. Deu, assim, uma 
bela de uma "banana" à Justiça, que havia decretado o blo-
queio de R$ 221 milhões, em uma ação para ressarcimento 
por prejuízos na venda de um campo de petróleo da Petro-
bras na África. Isso mesmo: a Justiça foi tão ágil que não 
encontrou um só centavo. O pedido judicial havia sido fei-
to ao Banco Central, que encontrou dinheiro apenas nas 
contas da senhora Eduardo Cunha, Cláudia Cunha: parcos 
R$ 623,5 mil, bloqueados em junho. 

Além da morosidade seletiva da Justiça, a prisão 
de Cunha escancara problema ainda mais sério. Se já era 
flagrante a irregularidade do impeachment, pela ausência 
de crime de responsabilidade, como fica agora a situação, 
quando o condutor de todo o processo é colocado atrás 
das grades, acusado de crimes de corrupção, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas? A ilegitimidade da retirada 
de Dilma torna-se incontestável, havendo quem aposte em 
uma anulação do impeachment pelo Supremo Tribunal 
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Federal. Otimistas, reconheço, pois para isso, seria neces-
sário haver isenção no julgamento, o que não tem sido 
comum na nossa Corte maior. 

De qualquer forma, não faltam elementos para 
constatarmos o fracasso do golpe. Aqueles que conspira-
ram para a derrubada de um governo legítimo agora tre-
mem, diante de uma possível delação do comparsa. Sabem 
que se ele disser tudo o que sabe, não sobrará pedra sobre 
pedra. Fato é que o próprio Michel Temer, preocupado 
com a tensão no governo, baixou uma lei do silêncio, proi-
bindo os membros do Planalto de comentarem a prisão de 
Cunha. 

Enquanto isso, não se vê nas ruas, nem nas redes 
sociais, qualquer rastro daqueles "milhões de Cunhas". 
Teriam sido abduzidos? Ou perceberam que não passaram 
de massa de manobra para viabilizar o projeto das elites e 
se esconderam, envergonhados? É bom que compreen-
dam, de uma vez por todas, que o feitiço virou contra o fei-
ticeiro e, agora, é Temer quem vive seu inferno astral. Ca-
beças hão de rolar~ acreditem. Conseguirá o gol pista impe-
dir que o levem à guilhotina? Muitos analistas já têm pre-
visto "o golpe dentro do golpe". Será? 

Artigo publicado nos sites Pautando Minas e Bmsi/2 4 7 
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Dia 27 

FÉ NA RAPAZIADA 

"É a febre da juventude que mantém o resto do 
mundo na temperatura normal. Quando a juventude es-
fria, o resto do mundo bate os dentes". A citação do escritor 
francês Georges Bernanos traduz o que vemos hoje nos 
movimentos de resistência espalhados pelo Brasil. Neste 
momento em que vivemos o desmonte da democracia e a 
desconstrução de uma era de direitos, a luta dos jovens é 
como uma fogueira, a nos acender a esperança de que 
outro mundo ainda é possível. 

Essa juventude, nos momentos cruciais da histó-
ria do Brasil, esteve na linha de frente da luta contra o arbí-
trio e por transformações sociais e políticas. Foi assim em 
1964, na resistência ao golpe militar, e em 1968, nas mani-
festações que eclodiram pelo país após o assassinato do 
estudante Edson Luís, morto no Rio de Janeiro pela re-
pressão política. 

Diga-se de passagem, a conquista da democracia 
sempre teve por trás o viés da juventude. Já na década de 
30, na ditadura de Vargas, os movimentos estudantis mos-
travam sua cara, organizando-se em entidades como a 
Aliança Nacional Liberté~dora (ANL) e a União Nacional 
dos Estudantes (UNE). Mas foi, sobretudo, na ditadura 
militar que eles ganharam expressão, o que levou o gover-
no a decretar a extinção da UNE, lançando a militância 
jovem na clandestinidade e nos porões da tortura. 
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Reativados no fim dos anos 1970, os movimentos 
estudantis teriam presença marcante nas campanhas das 
Diretas Já e pela Assembleia Constituinte, na década de 
1980. Em 1992, os "caras-pintadas" seriam protagonistas 
no processo que culminou no impeachment de Collor, nu-
ma mobilização nascida nos movimentos de afirmações 
culturais, identitárias e por direitos específicos. 

Nas últimas décadas, à medida que se afastava de 
organizações políticas formais, a juventude brasileira se 
identificava com os movimentos sociais e populares, abra-
çando bandeiras diversas. Entre elas, as ambientalistas, da 
reforma agrária, dos atingidos por barragens e de ocu-
pações urbanas, além de pautas afirmativas, dos movi-
mentos LGBT, negro, feminista e culturais. 

Hoje, ao revivermos o "Estado de exceção" pós-
golpe institucional, nossa juventude mostra mais uma vez 
sua força. Enquanto militantes "tradicionais" se dizem de-
sesperançados, estudantes enfrentam a violência do Esta-
do, em nome da democracia e da manutenção de direitos e 
por uma escola pública de qualidade. Até a última segun-
da-feira (24), adolescentes e jovens mobilizados contra a 
PEC 241 e no movimento Fora Temer ocupavam, em todo o 
país, mais de mil escolas e institutos federais e cerca de 80 
universidades, praticamente sem qualquer cobertura da 
imprensa. No Paraná, o governo tucano chegou a organi-
zar milícias fascistas para a desocupação, tratando estu-
dantes como se marginais fossem. 

Não sabem o mal que fazem, pois, parodiando 
Bernanos, se nossos jovens se aquietarem, morreremos 
todos de fi·io. Felizmente, como cantava o grande Gonza-
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guinha, a rapaziada "segue em frente e segura o rojão ... não 
foge da fera, e enfrenta o leão". É nessa juventude que eu 
ponho fé e é com ela que eu vou à luta. 

Artigo publicado no jornal O Tempo e nosite Brasil247 
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Dia 1° 

VITÓRIA DE PIRRO 

O resultado das eleições municipais, com desta-
que para o segundo turno encerrado no último domingo, 
não deixa dúvidas. Não foram as esquerdas, ou especifi-
camente o PT, os principais derrotados neste processo, 
como quer fazer parecer a direita. A intensa campanha de 
ataques aos governos e ideias progressistas, imposta aos 
brasileiros, sem trégua, nos últimos meses, teve como 
principal vítima a própria política. Não somente o "mundo 
político" tradicional, formado por ocupantes de cargos 
nos parlamentos e governos. Sobretudo, foi golpeada de 
morte a política em seu sentido mais puro e amplo, 
legitimada pela ativa participação dos cidadãos e cidadãs 
na construção de um espaço público plural, de direitos e 
que garanta a convivência dos diferentes, como defendia 
Hannah Arendt. "A política organiza, de antemão, as 
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diversidades absolutas de acordo com uma igualdade re-
lativa e em contrapartida às diferenças relativas", definiu a 
filósofa alemã. 

Pois foram justamente a participação e a diversi-
dade os pilares políticos mais sacrificados neste pleito. O 
que demonstra o emblemático índice de votos brancos, 
nulos e abstenções, senão que os eleitores se recusaram a 
participar ou se sentiram impedidos de fazê-lo? O "nin-
guém" somou no segundo turno nada menos que 32,5% 
de todo o eleitorado brasileiro, "vencendo" as eleições nas 
principais capitais, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 
onde o índice foi ainda mais alto: 4 7%. 

Por outro lado, o resultado do pleito consagrou o 
avanço de ideais conservadores e retrógrados, na contra-
mão da era de direitos deflagrada nos governos progres-
sistas de Lula e Dilma. Exemplos claros disso foram as 
vitórias do soei a li te João Do ria Jr., em São Paulo, e do bispo 
evangélico Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, apoiados 
em plataformas políticas sem qualquer identificação com 
temas como pluralidade, diversidade e justiça social. 

Não menos nociva foi a ascensão do "anti político", 
expressa no resultado das eleições não somente em São 
Paulo c no Rio, mas em boa parte do país, a exemplo de De-
lo Horizonte, com a vitória de Kalil, empresário c dirigente 
de futebol. Muito mais do que insatisf~1ção ou protesto, 
este quadro representa a negação da política em todas as 
suas expressões, inclusive no que tange à cidadania. 

A primeira vista, pode parecer que a vitória maior 
foi das forças ligadas ao governo gol pista de Michel Tcmc1~ 
cujos aliados c apoiadorcs venceram na maioria dos 
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municípios brasileiros. Pode-se inferir, ainda, em uma 
análise superficial, que o resultado coloca os tucanos -
principais fiadores do golpe- em condições de conquista-
rem a presidência em 2018, embalados pelo antipetismo. 
Mas não é bem assim ... 

Após o trauma do golpe e com a situação de anor-
malidade que tomou conta do país, mesmo os tucanos e 
seus aliados do PMDB nacional, DEM e outros partidos de 
direita tornaram-se alvos da negação da política. Ela 
atingiu em cheio, por exemplo, o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), que com a fragorosa derrota de seu candidato 
em Belo Horizonte, viu caírem por terra suas pretensões 
presidenciais. 

Discurso perigoso este do "antipolítico". Foi com 
ele que Fernando Collor conseguiu se eleger presidente 
em 1989, e as consequências desastrosas todos conhecem 
bem. A negação da política também pautou a ascensão de 
Hitler ao poder na Alemanha, justificando a cassação de 
partidos, direitos, liberdades e, claro, os assassinatos de 
milhões de pessoas. 

Além de seu componente fascista, tal discurso 
acaba por se revelar falso e hipócrita, afinal, aqueles que 
lideram tais movimentos tarnbém estão, de alguma forma, 
fazendo "política". Fato é que lideranças de grupos supos-
tamente apartidários, como o Movimento Brasil Livre 
(MUL) e o Vem Pra Rua- que lideraram protestos pela cas-
sação da presidenta Dilma- candidataram-se nas últimas 
eleições, sendo algumas eleitas, inclusive. Agravando mais 
o quadro, enfrentamos uma situação de criminalização e 
judicialização da política, com o esf~1celamento do Estado 
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de Direito e a ascensão daquela que, como considerava Rui 
Barbosa, é a pior das ditaduras: a do Poder Judiciário, 
contra a qual "não há a quem recorrer". 

Tudo isso me leva a questionar que vitória é essa 
da qual a direita tanto se vangloria. Ao que parece, não 
passou de uma "vitória de Pirro", expressão usada para se 
referir a situações em que o alto custo de uma conquista 
praticamente a invalida. Segundo conta a história, Pirro foi 
um rei de Épiro e da Macedônia, na Grécia antiga. Grande 
guerreiro, sua maior pretensão era suplantar o poderio de 
Roma e com este objetivo, travou sangrentas batalhas. Em 
uma delas, seu exército sofreu tantas baixas que ao ser 
cumprimentado pela vitória, Pirro teria afirmado: "Mais 
uma vitória como essa e estarei arruinado". 

Mas se a situação é grave, felizmente, há claros 
sinais de esperança deixados aqui e ali por agentes sociais 
que não se furtam a assumir posição política e participar 
da construção da democracia. É o caso dos bravos jovens 
que ocuparam escolas e universidades em todo o País, em 
um movimento de resistência ao desmonte da educação. 
Ou, ainda, do protagonismo crescente de educadores con-
tra os desmandos e retrocessos articulados e postos em 
prática pelo Governo Federal. Da mesma forma como fize-
ram antes movimentos culturais, ao ocuparem as sedes da 
Fundação Nacional de Artes (Funarte) em dezenas de 
cidades brasileiras, obrigando o governo gol pista a recuar 
da decisão de extinguir o Ministério da Cultura. 

Movimentos como estes nos mostram que a polí-
tica pode e deve ser virtuosa. Não sem motivos, o movi-
mento da cultura elegeu uma de suas lideranças, Áurea 
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Carolina (PSOL), como a vereadora mais votada em Belo 
Horizonte. Por outro lado, a jovem Ana Júlia, que participa 
da ocupação de escolas no Paraná, com apenas 16 anos, 
ganhou projeção internacional ao defender o movimento 
dos estudantes na Assembleia Legislativa daquele estado, 
despontando como uma grande liderança da juventude. 
Assistimos, ainda, às ações cada vez mais vigorosas de mo-
vimentos rurais e urbanos de luta pela terra e por moradia 
digna para a parcela mais necessitada da população, os 
quais, se não têm alinhamento partidário explícito, certa-
mente, expressam forte posição política. 

Fortalecer e ampliar tais movimentos faz-se ur-
gente, na medida em que somente a mobilização popular 
será capaz de fazer o contraponto ao discurso da "antipo-
Iítica". São eles a prova maior de que fazer política é muito 
mais do que ser eleito para um mandato. É erguer a voz e 
empunhar uma bandeira em nome de uma causa. É lutar 
por um ideal e defender um mundo mais justo e plural. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

Dia 3 

KAFKA E A OPERAÇÃO ACRÔNIMO 

Como já divulgou amplamente a imprensa, tra-
mita na Assembleia Legislativa de Minas requerimento 
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com pedido do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para 
abrir processo contra o governador do Estado, Fernando 
Pimentel. O pedido se baseia na operação Acrônimo, da 
Polícia Federal (PF), que, a pretexto de apurar envolvi-
mento do então ministro do Desenvolvimento Econômico 
em um suposto esquema de desvio de recursos, acabou 
por explicitar mais um plano nefasto para inviabilizar um 
governo legitimamente eleito. 

Qualquer semelhança não é mera coincidência. 
Também em Minas setores inconformados com o resulta-
do das eleições de 2014 tentam se utilizar dos mesmos 
artifícios que levaram ao golpe em nível nacional. 

Como líder do Governo Fernando Pimentel na As-
sembleia, não me posso furtar a analisar as alegações que 
sustentam a pretensão de abertura do processo. E digo 
com segurança: são frágeis e vazias de conteúdo, como 
provará a defesa a ser apresentada aos deputados. A acu-
sação peca justamente no que deveria fundamentá-la, pois 
não apresenta provas. Teriam a PF e o Ministério Público 
(MP) a intenção de respaldar o processo somente em 
"convicção"? Acrescente-se que os procedimentos investi-
gatórios foram marcados por ilegalidades c arbitrarie-
dades que justificam a nulidade de todo o processo. 

A Acrônimo evidencia, dessa forma, o que já 
denunciamos há tempos: a politização da Polícia Federal e 
de setores do MP, traduzida em um absurdo abuso de 
poder que, a cada dia, fragiliza mais o Estado Democrático 
de Direito. O jornalista Luis Nassif definiu bem as 
motivações da operação, ao considerá-la mais grave que a 
própria Lava jato: "(~ toda baseada em um marqueteiro 
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suspeito, o tal de Bené. Um dia, a PF detém Bené e solta 
trechos da sua delação. Depois, solta o Bené. Mais tarde, 
prende de novo o Bené para novas averiguações e novas 
manchetes. É um movimento contínuo de marola, com o 
único intuito de impedir o governador Fernando Pimentel 
de governar". 

Impossível não comparar o nonsense dessa situa-
ção àquele vivido por JosefK., personagem de Franz Kafka 
na inacabada obra O Processo, publicada em 1925. Na his-
tória, em uma ação arbitrária sem justificativa nas esferas 
jurídicas e sem que lhe seja apresentado seu suposto cri-
me, o bancário é enredado em um processo estapafúrdio. 
Por força de uma lei maior e inacessível, vê-se submetido a 
ordens desconexas e ritos sem sentido, em um cenário 
surreal, sufocante e claustrofóbico, tal e qual em um 
pesadelo. 

Kafka faz uma crítica clara às instituições de sua 
época ao apresentar a contradição entre o Estado demo-
crático ideal, pautado pelo respeito às leis que cria e deve 
cumprir, e o Estado real, que segue uma lógica própria, 
subvertendo códigos por ele estabelecidos. Ao final, Josef 
K. é morto, com um golpe de faca no coração. Em uma 
analogia com a situação de anormalidade vivida no Brasil 
em tempos pós-golpe, pergunto-me se não estaria 
também aqui sendo cometida uma execução sumária. A 
vítima? A democracia. 

Artigo pu!Jlicado no jornal O Tempo 
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Dia4 

A RAZÃO CÍNICA E A TRAGÉDIA DE MARIANA 

"Chico Buarque de Holanda talvez tivesse razão 
ao falar da dor cotidiana dos pobres desta nação e do 
silêncio cúmplice da maioria dos órgãos de imprensa. 
Acertou, ao se referir à dor de inúmeros Joões e }oanas que 
erram na dose, erram no amor ... Mas existem dores ainda 
maiores. Dores coletivas e de múltiplos tentáculos ... Dor 
pela morte de um grande rio, que enlameia até as vísceras 
de dezenas de comunidades ribeirinhas. Dor que não mata 
somente gente, mas a história e os sonhos de muitos. Há a 
dor que arromba a alma de um povo, e esta não se esquece. 

Dor de lama-sangue vermelho escuro; marca per-
manente, cicatriz, sinal de sua existência eterna. Dor que é 
crime de lesa-humanidade. Dor que passa a ter nome de 
gente, de cultura, de vidas: Mariana, Bento Rodrigues, Pa-
racatu, Barra Longa, Rio Doce, Soberbo, Candonga, Ponte 
Queimada, Cachoeira Escura, Pedra Corrida, Valadares, 
Krenac, Barra de Cuité, Baixo Guandu, Colatina, Povoação, 
Regência, Abrolhos ... Esta dor será notícia permanente, 
infinita, e, com certeza, vai sair sempre no jornal." 

O trecho acima faz parte da apresentação que tive 
a honra de assinar, do livro Mariana: as minas e o nar-
cisismo gerencial na pós-modernidade, de Epaminondas 
Bittencourt, cujo lançamento será na próxima segunda-
feira (7), às 16 horas, em audiência pública na i\ssembleia 
Legislativa de Minas Gerais. No texto, relatei as fortes im-
pressões que a instigante obra me causou, com sua abor-
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dagem crítica e fiel, que com certeza, se tornará referência 
histórica do trágico desastre. Acontecimento que não será 
lembrado somente como o maior acidente/crime de rom-
pimento de barragens no mundo, mas como um grito de 
justiça daqueles que não podem falar; da natureza, dos 
peixes, águas e animais da terra e do ar. Ou, ainda, daque-
les que não mais falarão, pois tiveram suas vidas ceifadas, 
sob morros de lama e rejeitas de minério. 

Em fotos marcantes, Epaminondas Bittencourt 
apresenta cenas de Mariana e das cidades atingidas, bem 
como de um rio, outrora doce, que se tornou amargo-
ácido. Com sua máquina em punho, ele esteve em Bento 
Rodrigues, Paracatu, Barra Longa, Rio Doce - passando 
por tanta gente e tantas cidades! - fazendo o caminho do 
rio, até chegar a Regência. Não somente registrou em pala-
vras e fotografou. Foi testemunha ocular. Emocionou-se e 
chorou no leito (de morte) do Rio Doce. Viu o sertão virar 
mar e o mar virar lama. Sentiu o gosto amargo do rio, de 
Regência a Mariana, na esperança de que da lama, um dia, 
a vida possa renascer. 

A obra resgata, também, a história dos ciclos mi-
nerais de Minas Gerais, com seu povo, suas revoltas e so-
nhos de liberdade. E vai muito além, ao apresentar a vivên-
cia daqueles que carregam ferro na alma, na história fami-
liar e trajetória de vida. 

Em outro fio da narrativa, o autor apresenta as 
contradições do discurso corporativo da Samarco. Para 
tratar do que chama de "narcisismo empresarial", se utili-
za de documentos e compromissos assumidos pela orga-
nização em suas metas e missão empresarial. Mostra, 
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assim, a contradição entre teoria e prática e como o cUs-
curso de sustentabilidade e proteção ambiental da em-
presa ruiu com o acidente/crime de Mariana. 

A farsa remeteu-me a três assertivas, de diferen-
tes momentos históricos, correlacionadas com proprie-
dade pelo psicólogo e professor William César Castilho. a) 
"Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem." (Jesus 
Cristo); b) "Disso eles não sabem, mas o fazem." (Karl 
Marx); c) "Eles sabem muito bem o que estão fazendo, 
mas, mesmo assim, o fazem." (Peter Sloterdijk). Conclui 
Castilho que "o primeiro inventou o conceito de alienação, 
o segundo ressignificou-o e o último abandonou este 
conceito, e diagnosticou o momento atual como o tempo 
da razão cínica". 

O termo razão cínica foi cunhado pelo filósofo 
alemão Peter Sloterdijk, um dos mais conceituados pensa-
dores contemporâneos, em seu livro Crítica da Razão 
Cínica (Editora Liberdade, 2012). Em uma releitura da 
"razão pura" de Kant, ele aborda a metamorfose do cinis-
mo, desde a Grécia antiga. Segundo Sloterdijk, dominada 
por uma "falsa consciência ilustrada" c por uma "ideologia 
reflexiva", a sociedade contemporânea teria passado a 
viver sob a égide de um "cinismo universal difuso", cujos 
gestores, no lugar dos sábios dos barris de Atenas, seriam 
agora os representantes dos ideais modernos de liberda-
de: o Estado, os intelectuais, partidos políticos, formado-
res de opinião. 

Cinismo este, muitas vezes, não dctcct<ívcl, ao 
borrar as marcas entre liberdade e domesticação. For-
jando uma realidade, ele nos oferece o caminho da 
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salvação, sob o marketing da honestidade, da virtude e da 
transparência, como demonstrado na obra em relação à 
Samarco. Em seu relatório empresarial de 2010, por 
exemplo, a mineradora afirma: "Para a SAMARCO a sus-
tentabilidade é a capacidade de a empresa se desenvolver 
e inovar em ambientes de crescente complexidade e 
interdependência, com transparência e responsabilidade 
econômica, ambiental e social". Foi necessária uma 
tragédia para desmascarar a farsa. 

Em imagens e textos, Mariana: as minas e o narci-
sismo gerencial na pós-modernidade apresenta o desastre 
de Mariana como símbolo desse "tempo da razão cínica". 
Razão cínica de uma empresa que "vendia" algo diferente 
no Brasil e no exterior; de órgãos públicos que agora se 
empenham para fiscalizar e punir, mas se omitiram tanto 
no passado; de licenças fraudadas e votos omissos nos 
órgãos de controle ambiental. Tempo de órgãos públicos 
que nunca deram voz às vítimas da mineração, lavando as 
mãos, em decisões hipócritas e formais nos colegiados. 
Eles sabiam que as vítimas da mineração em Minas são 
muitas mais do que as atingidas pela tragédia de Mariana. 
Sabiam o que estavam fazendo e, mesmo assim, faziam. 

Artigo publicado no si te Pautando Minas 

357 



Tempos de Resistência- Escritos f'olíticos 2016 

Dia 7 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL MARCA REVISÃO DO 
PPAG PARA 2017 

Secretários do Governo de Minas, deputados e li-
deranças de diversos setores da sociedade civil partici-
pam, nesta segunda-feira (7), na Assembleia Legislativa, 
da audiência pública de abertura do processo de revisão 
do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-
2019 para o exercício 2017. Entre os secretários, está o de 
Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, que voltou a 
ressaltar a grave crise financeira atravessada pelo Estado: 
"A crise grave, real, é mais um motivo para nos debruçar-
mos sobre o planejamento e a participação popular", disse. 
Helvécio Magalhães também afirmou, em entrevista à im-
prensa, que o governo anunciará até 30 de novembro a da-
ta de pagamento do 13º salário do funcionalismo público 
estadual. Segundo ele, o governo depende de uma arreca-
dação extra para executar o pagamento, a qual está sendo 
buscada com todo empenho. 

As atividades de revisão do PPAG vão até a pró-
xima sexta-feira e incluem audiências públicas e grupos de 
discussão. Qualquer cidadão poderá dar contribuições pa-
ra aprimorar o planejamento estadual, bem como sugerir 
mudanças em programas governamentais e na destinação 
de recursos. Para isso, deve se inscrever pelo Portal da 
Assembleia (www.almg.gov.br). 

Ao longo da semana, representantes do Governo 
participarão de reuniões para apresentar informações 
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sobre recursos previstos no orçamento do Estado para 
programas e ações em áreas como saúde, educação e 
segurança pública. Já na audiência de encerramento, na 
sexta-feira, serão entregues aos deputados e represen-
tantes do Governo de Minas as sugestões da sociedade, 
formuladas nas discussões dos grupos. As discussões se-
rão divididas em cinco eixos: segurança pública; desen-
volvimento produtivo, científico e tecnológico; educação e 
cultura; saúde e proteção social; e infraestrutura e 
logística. 

Além de Helvécio Magalhães, estão presentes na 
audiência desta noite o secretário Extraordinário de De-
senvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Fábio Che-
rem e os secretários de Desenvolvimento e Integração do 
Norte de Minas, Gustavo Xavier, do Desenvolvimento 
Agrário, Neivaldo Lima, da Agricultura, João Cruz, e de 
Direitos Humanos, Nilmário Miranda, dentre outros. 

Publicado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 8 

COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS E A 
JUSTIÇA NO CAMPO 

Presidente, posso não ter ouvido a leitura-atenta-
mente, porque não ouvi, na leitura da ata, nada sobre a 
inclusão na pauta dos vetos que estavam em votação na 
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reunião anterior. Considero isso importante, porque há 
vetos do governador que são importantes e significativos 
e mereciam, na ata lida, um aprofundamento maior, expli-
cando-os. Por exemplo, o Veto à Proposição de Lei nº 
23.125, que estabelece a estrutura orgânica da adminis-
tração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras 
providências. Fiz parte da comissão especial que opinou 
pela manutenção do veto. 

Entendemos que, até em função da profunda crise 
econômica que vivemos no País, agravada pela crise polí-
tica e que reflete muito a crise internacional do capitalis-
mo, particularmente do capital especulativo financeiro, o 
governo teve necessidade de fazer essa reestruturação da 
administração pública. Mas é interessante que nessa rees-
truturação, o que o governador tinha pactuado com os mo-
vimentos sociais, em 2014, durante a campanha, foi man-
tido inalterado. Um exemplo é a Secretaria de Direitos 
Humanos e Participação Social. Foi resgatada uma pasta 
existente na época do governador Itamar Franco e extinta 
no governo anterior a este. Esta secretaria teve aqui um 
grande defensor: o companheiro deputado João Batista 
(ex-deputado), que foi secretário de Direitos Humanos. 
Agora, o governo agregou todos os mecanismos de par-
ticipação social e popular nessa secretaria; ou seja, ela foi 
mantida inalterada. Acho que essa é uma sinalização im-
portante. 

Também foi pactuada com o governo a secretaria 
que trata das questões fundiárias e se ocupa, ainda, da 
agricultura f~uniliar. A Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Agrário tem feito um trabalho significativo de 
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regularização de terras em Minas Gerias, retomando uma 
iniciativa paralisada desde o Governo Itamar Franco, últi-
mo governador a avançar na regularização fundiária. 
Depois dele, tivemos praticamente 12 anos de esqueci-
mento. Então, essa secretaria tem sido um instrumento 
muito importante de justiça no campo. 

Sabemos que Minas é o 3º estado do Brasil em ex-
tensão de terras devolutas, com muitas ocupações em ter-
ras do próprio estado, que agora estão sendo tituladas. 
Nessa mesma secretaria, temos a Subsecretaria da Agri-
cultura Familiar. Minas Gerais lançou o primeiro edital 
estadual voltado para a agricultura familiar, o que é im-
portante, pois só tínhamos o edital federal. 

Então, acho que o Veto Parcial à Proposição de Lei 
nº 23.125, que está na pauta e os demais vetos do gover-
nador em nada vão interferir nesses compromissos e na 
atuação do Estado. Vamos garantir uma economia signifi-
cativa para Minas Gerais, sem prejudicar as questões 
pactuadas desde 2014. Era o que eu queria ponderar. 

Pronunciamento feito no Plenário daALMG 

Dia 9 

UM PROCESSO EIVADO DE VÍCIOS E 
IRREGULARIDADES 

Muito esclarecedora a sustentação feita esta tar-
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de na Assembleia Legislativa pelo advogado Eugênio 
Pacelli, responsável pela defesa de Fernando Pimentel nas 
acusações referentes à Operação Acrônimo. Em reunião 
da Comissão de Constituição e Justiça, ele entregou ao Par-
lamento a peça de defesa para o procedimento em que os 
deputados vão decidir sobre o pedido de autorização feito 
pelo Superior Tribunal de Justiça para abrir processo con-
tra o governador de Minas. 

Eugênio Pacelli foi enfático ao afirmar que o papel 
da Assembleia neste caso é decidir sobre dois pontos: a 
viabilidade técnica de uma ação penal contra o governa-
dor e se há qualquer comprometimento da governabili-
dade no Estado no que tange às acusações. Ou seja, não ca-
be ao Parlamento fazer o julgamento de Fernando Pimen-
tel. 

O advogado também demonstrou com clareza 
que são nulas as provas colhidas pela Polícia Federal no 
inquérito em questão e por diferentes motivos. Um deles é 
a irregularidade da ação que deflagrou a Acrônimo, pois 
não havia ordem judicial nem situação de flagrante para 
que fosse feita a apreensão de provas. Também justifica a 
nulidade das provas o fato de que, desde o início, a inves-
tigação da Polícia Federal teve como alvo o governador do 
Estado, desconsiderando que pelo cargo que ocupa, pos-
sui foro privativo, somente podendo ser investigado com 
autorização do Superior Tribunal de Justiça. 

Pacelli criticou a fragmentação deliberada dos in-
quéritos referentes à Acrônimo, já que todos resultam do 
mesmo "inquérito-mãe". Em sua avaliação, fazendo com 
que cada fato dê origem a um inquérito e a uma denúncia 

362 



Novembro 2016 

do Ministério Público, a operação mantém o tema na mí-
dia, destruindo a reputação do acusado, mesmo que nada 
tenha sido provado. Afirmou, ainda, que a delação pre-
miada do empresário Benedito de Oliveira, na qual teria 
citado Pimentel, além de vazia, não tem legalidade, pois 
não havia ainda instrução criminal para que fosse nego-
ciada a redução da pena em troca de informações. 

Por fim, o advogado desmonta as acusações, 
mostrando que o próprio Ministério Público, em sua 
denúncia, reconhece que não tem elemento para dizer 
qual seria o ato de favorecimento praticado pelo então 
ministro. 

Pub/ícado na página Durval Ângelo no Facebook 

Dia 10 

O OUTRO NOME DE MINAS AINDA É 
"LIBERDADE" 

Tancredo Neves (o Neves das causas democrá-
ticas), da sacada do Palácio da Liberdade, em um discurso 
histórico, declarou: "O outro nome de Minas é liberdade!" 
Sim. Liberdade herdada dos aimorés, que povoaram as 
Minas Gerais e resistiram à colonização, e que hoje é 
defendida por maxacalis, xacriabás e outros povos na-
tivos. Do sonho resgatado por Chico Rei e tantos negros, 
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