
Júlio

MINHA mãe dizia que as crianças nascidas empelica-
das eram predestinadas à felicidade. Eu, capricorniana,
nasci envolta numa película. Bom agouro. Feliz, apesar
dos trabalhos naturais da vida. Mas - o que não acon-
tece a todos -- fiz dois casamentos bem-sucedidos, um na
juventude e o segundo entre dois setentões, e, o que não
é natural, procurado por mim e realizado somente por
amor.

Júlio Augusto Horta Barbosa Corrêa Pinto é de tra-
dicional família: trineto de Luiz Antonio Barbosa, Conse-
lheiro do imperador Pedro 11, ex-Presidente de Minas e
do Rio de Janeiro, que teve o titulo de fidalgo cavaleiro
da Casa Imperial, falecido como senador em 1860 e tio
da mineira Cristina casada com D. Joãozinho de Orleans e
Bragança. No Júlio, acho tudo harmonioso: o nome, seu
interior e seu físico.

Bigode e cabelos grisalhos dando charme à ondula-
ção dos fios. Olhos grandes, rasgados, expressivos, que
riem juntamente com os lábios. Não gosto de vê-lo sério
ou meditativo, não fica tão luminoso. É tímido, inteligen-
te, sensível, cavalheiro e romântico, daqueles que ainda
abrem a porta do carro para a dama entrar, ajuda-a a
descer, beij a-lhe a mão, fala baixo, tudo a seu jeito ou
à moda antiga. Como sou apressada, na maior parte das
vezes, não lhe dou oportunidade para todas essas gentile-
zas. É silencioso e discreto a ponto de provocar meus pro-
testos, pois nem a empregada doméstica po'de flagrar um
abraço. Tudo isso testemunha sua timidez ou seu tradicio-
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nalismo. É bastante auto-suficiente e, na maior parte das
vezes, tem alguma desculpa para testemunhar seus peque-
nos esquecimentos.

Bem a sós, às escuras, ou na casa de Betim, faz
lindas declarações de amor. Anotei uma, por telefone:

"Meu amor, não posso viver sem você. Amanhã se-
rei I:>1aisfeliz porque estarei amando-a mais ainda, se
isso me for possível. Você me seduziu no princípio, mas
acho que a conquistei para sempre. Você me ensinou a
amar, a querer. Tenho a impressão de que a posse não
é o objetivo. Eu quero ser e fazê-la feliz. Eu só penso
em você com ternura, com a sensação suave de tranqüili-
dade. É 'diferente tudo que eu sinto por você! Aquela
vontade de dizer, a toda hora, que a amo. Leio Paul
Gerardy ou Guilherme de Almeida e os invejo porque
gostaria de ser igual a eles 'para dizer-lhe tudo aquilo.

Querida, vou desligar, mas darei continuidade, con-
versando com você, dizendo-lhe que não se pertence mais.
Você é minha! Vou dormir feliz porque pude dizer-lhe
isso que nunca disse a ninguém. Isso falo com você e
que vou repetir sempre, não me sai do pensamento, mas
tudo é patente sua, querida".

Júlio é isso e muito mais. Não deixa passar uma
data marcante em nossa vida sentimental sem que me
traga flores. Raramente chega em casa de mãos vazias.
Se não são flores, frutas, doces, é, um livro, uma revista,
uma peça diferente e útil para a cozinha. É um excelente
consumista. Compra até para estocar presentes.

Júlio parece um gato de casa: silencioso, levanta-se
bem antes de mim, cerra a cortina devagarinho, desliga
o telefone para que ninguém me acorde, deixa uma fruta
preparada à minha cabeceira, não permite que a empre-
gada arrume o interior da casa para não fazer barulho e,
com paciência, lendo seu jornal, espera-me para o café. É
charmosamente ciumento, como se eu fosse uma jovem
senhora. Caseiro, avesso a visitas e viagens, ama seu

110

canto aqui, num pequeno apartamento ou em. Betim,
numa espaçosa casa. Para compras, está sempre disposto.

Júlio é pai muito amigo de seus filhos. Gosto de
vê-lo beij ando as faces daqueles homens barbudos, assim
como as dos meus filhos, apesar de ser cerimonioso com
todos. E todos o admiram e o respeitam.

Júlio tem três manias: é filatelista, conhece a his-
tória de cada sej0 e me impacienta vê-lo pinçar cada um
e colocá-lo no avide correspondente.

Tem uma biblioteca razoável, com mais de 30 dicio-
nários de línguas e assuntos diversos, onde satisfaz seu
excelente hábito de leitura.

Tem, ainda, nos fundos da casa, uma oficina com-
pleta, quase sofisticada que, apesar da desordem para
meu gosto, nela se encontra cada peça dentro de sua
organização desorganizada.

A família chama-o 'de São Francisco de Assis, tal
o seu encantamento pelos animais. Lamenta, até hoje -
e seus olhos enchem-se de lágrimas - quando se refere
aos dois cãezinhos que lhe fizeram companhia por muitos
anos. Os passarinhos parecem conhecer o dia em que
Júlio está em Betim: revoam pelo jardim do fundo, em-
poleiram-se na pérgula, confundindo-se com o verde ou
o amarelo da alamanda até que se fartam, no chão, com
os alimentos esparramados. Ignoram a presença de Júlio
quando passa entre eles. Os beij a-flores, que são muitos,
saciam-se nos pequenos botij ões com água adocicada. E
um cachorro vira-latas monta guarda na rua, em frente
ao portão, aguardando a carne sempre cozida que Júlio
lhe prepara. "É o meu filhinho", diz ele. Lembra pala-
vras do santo, no livro "O Irmão de Assis", de Inácio
Larraíiaga, quando diz: "O Imperador deveria mandar
seus súditos semearem trigo pelos caminhos do Império
para que os passarinhos e principalmente as cotovias ti-
vessem sempre um régio banquete. Eles lhe agradeceriam
nesse auditório original com seus cantos alegres". Zanga-
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Em meu romantismo incorrigível, quis pensar que
só eu tinha por companhia uma flor vibrante da rua.
Meu egoísmo fantasioso vendava-me os olhos e inibia-me
a mente. Sim, éramos os dois: eu e o hibisco.

Hoj e, somos três: eu, Júlio e um ramo de flores
noutro quarto, longe daqui.

É que, junto à parede de nossa casa em Betim, há
uma pérgula que me encanta e me seduz.

Há meses, venho observando-a, quase em fiscaliza-
ção. Molho-a cuidadosamente e, com carinho até, banho
sua folhagem, tornando-a mais vel'de e brilhante. Minu-
ciosamente, venho procurando, entre seus numerosos ga-
lhos e folhas paIpu das, uma mensagem qualquer. Um bo-
tãozinho, ainda que timidamente verde, mas que prenun-
ciasse a vinda ahnej ada daquelas flores amarelas, de cin-
co pétalas grandes como as do hibisco, mas acetinadas,
cujo cálice de tom ligeiramente mais forte pelos leves
traços de cor acre, imitam pistilos pintados.

Que coisa maravilhosa! A natureza-flor imitando o
artista homem, numa réplica rara!

É a alamanda que não me passa despercebida desde
que, há tempos atrás, pintei uma natureza morta, cujo
modelo foi um ramalhete dessas flores artisticamente ar-
rumado pelo saudoso mestre Bracher.

se comigo quando mato um caramujo nas plantas, quando
piso uma barata ou bato num pernilongo. Ele acha que
os caramujos devem ser jogados no lixo e que os outros
insetos combate-se com inseticida.

No dia de seu último aniver~rio, 17 de março, foi
saudado - parece mentira - por uma revoada de beija-
flres em nossa sala de jantar. Eles bailaram tanto que
um se machucou com a cabecinha no teto. Tivemos de
enxotá-los, cuidadosamente, com vassourras em panos.

Apesar de ele ser tudo que cu disse, não quero dizer
que seja completamente Si3.nto: é teimoso, tem suas opi-
niões muito arraigadas - e eu também - de modo que,
de vez em quando, a gente tem alguns desencontros, o
que não é de se estranhar, principalmente em se tratando
de 'dois setentões, cada um com seus hábitos, com seu
modo de pensar. Mas são coisas passageiras, acabando
quando um finge concordar com o outro.

Fizemos um planejamento 'de vida para cinco anos
após o casamento. E ele está preocupado porque já se
passaram três. Mas, procurei tranqüilizá-lo, dizendo:
"Não temos nada escrito. São cinco alIaS a partir de cada
dia" .

Se me fosse dado escolher, gostaria de partir depois
'dele, pois muito me penaliza imaginá-lo um homem só.

Júlio é alguém que amo com tranqüilidade. Figura
humana das mais sóbrias e íntegras.

Sinto-me "D. ,Marta e seus dois maridos", como no
romance de Jorge Amado.

Ambos distintos. Ambos corretos.
Quando vencerem os cinco anos, vamos reformá-los

e multiplicá-los por cinco.

Assim teremos bodas de prata, iguais às nossas ca-
beças e os nossos corações.

Júlio me enriqueceu a vida. Afinal, "poder namorar
é um privilégio do jovem, mas poder amar é um direito
da pessoa madura".
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Hoje,
entra pela
alegrando-o

Quem viver entenderá

j á não mais o hibisco, cOm sua flor rósea,
janela do quarto do meu apartamento,

quase agressivamente.



Mãos saudosas plantaram-na. E ela, num capricho
da vida, invade-me o quarto por entre os vidros da ja-
nela. Um cacho. Uma safra.

O que desej a? Sondar o ambiente, desta vez o quar-
to de casal de velhos-adolescentes? Ou simples e maliciosa
curiosida'de? Ou - quem sabe? - retribuição para quem
tanto a aprecia por se sabcr amada? Falo de flores como
se falasse em Deus.

Tolas conj ecturas de lirismo e poesia!

Elas vieram proclamando seu advento, Ja timida-
mente anunciadas pelos botões longos e escuros. Entra-
ram porque o vão da janela lhes deu suporte. Acomoda-
ram-se e defenderam-se do vento.

l\Ias volto a recusar essa realidade. Interpreto-a ao
meu modo: elas ali estão para dar-nos bons dias enquan-
to primavera houver.

Chegaram à noite, de mansinho e surpreenderam-
me quando, ao levantar-me, fiz correr as cortinas. Elas
me tranqüilizam e me infundem paz. E me convidam à
meditação: ontem, o hibisco graúdo, bOI1ito, uma seda
transparente; hoj e, a alam anda encorpada, suave, amena
e aveludada. Um agride; a outra acalma. Agressão de
flOr é carinho. É beleza.

É o dia-a-dia, o cotidiano da vida.

Lances de ternuras. Leves recompensas, entre o
poético e as lutas.

Quem vivcr, entenderá.
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Meus sonhos explodiram

MINHA vida foi sempre uma busca interminável.
Constante. Um emaranhado de lutas. Um corrc-corre ...

Perseffuindo obj etivos da escola, do aluno e 'do mestre,
b •

no passado; dos aposentados e pensionistas, de 82 para ca.

Segui esses obj etivos onde estivessem e, graç~s a
Deus, ao tempo e com determinação, os vim consegumdo
todos.

As medalhas, as honrarias, as comendas diversas, as
homenagens, enfim, juntamente com as vit.órias consecu-
tivas fizeram-me bem, como estímulo e aprovação.

Apesar de jamais tcr sonhado com elas, a verdade
é que suplantaram bastante as injustiças que sofri.

Reconheceram-me o labor gratuito, apesar de nada
ter feito com finalidadc de recompensas.

Tudo isso foi surpresa em minha vida. Mas, entre
tantas homenagens, uma das que mais me engrandeceram,
fazendo bater mais alto o coração cansado que carrego
no peito, foi o diploma que recebi como sócia honorária
da Academia Feminina Mineira dle Letras.

Talvez porque me assustasse. Talvez pelo inedi-
dismo.

Nenhuma homenagem 'dominou-me tanto.

E poucas me sensibilizaram como esta que as ami-
gas me conferiram: SóCIA HONORÁRIA DA ACADEMIA
FEMININA DE LETRAS, sob a égide de SANTA CLARA,
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proposta pela acadêmica, amiga, fundadora e primeira
presidente da Academia, hoje sua presidente emérita,
Natércia Silva Villefort Costa.

Um conflito, então, apoderou-se de mim: medo? au-
tocritica ? senso de responsabilidade? alegria? humildade
ou o próprio orgulho?

Foi tudo isso.

É que teria, dali para adiante, o direito de partici-
par de uma plêiade de mulheres privilegiadas pela inteli-
gência e pela cultura.

De mulheres artistas da palavra. De \>redestinadas
cujas idéias enfeitam e enriquecem a língua, alegrando o
nosso dia-a-dia tão comprometido pelas incertezas, angús-
tias e desesperanças. De amigas que, como os composito-
res, os cantores, os escultores, os pintores e musicistas,
são as artistas do idioma, um dos. lados belos da vida.

Eu tenho - e me orgulho 'de dizer - alma de poeta
e escritora, pois uma flor, para mim, representa um j ar-
dim. Uma árvore, uma floresta. Um veio d'água, rio e
casca ta barulhen tos.

Amo o verde, as fontes, a natureza. Amo o amor.

Vivo a poesia, o romance. Numa fantasia de meni-
na grande, imagino ainda, a esta altura da vida, que tudo
de belo foi escrito para mim. E me coloco como a prota-
gonista romântica de cada livro, de cada filme, a musa
de cada poema.

Cheguei a ensaIar versos e escrever crônicas.

E, então, outra vez mais adolescente do que mulher,
telefonava para amigas, para os filhos, e as lia quase de-
clamando, ávida de ouvir algo estimulante à minha tímida
vocação literária.

Entusiasmada, lia-as tão alto que os vizinhos, por
certo, j á as devem saber de cor. Mas longe, muito longe,
de ser uma intelectual.
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É um pouco estranha minha dupla personalidade: ao
mesmo tempo que enérgica, determinada, líder em momen-
tos difíceis - a mulher com H maiúsculo, como dizem -
sou romântica, sonhadora, lírica e poética.

Respeito e admiro aqueles que têm uma mensagem
artística e intelectual. Mas, por mais que me interpelasse,
não encontrei o que teria influído para esta homenagem.

Um dia ... Quem sabe? - ainda conseguiria a técnica
de externar-me, colocando, sobre o papel, o que ia aqui
dentro de minhas emoções?

O certo é que me sinto muito feliz e honrada com
a homenagem. Pela lembrança de meu nome, integrando
o pórtico daquela Casa.

Exaltou-se a "Mulher" naquele momento. E foi em
seu "Dia Internacional", que procurei, nos longes da vida
e na distância impenetrável, uma mulher que pudesse ilus-
trar com força, com profundidade, esta data para receber
a minha homenagem. E é ela que procuro encontrar, a
ausente-presente Helena Antipoff, a quem minha gratidão
jamais terá alcance para externar o quanto lhe devo, pois
foi ela, numa sala de aula, que descobriu e incentivou a
liderança que havia em mim.

Hoje, graças a outras mulheres, às escritoras Natér-
cia Silva Villefort Costa e Lívia Paulini primeira e segunda
presidentes da Academia, que me distinguiram, estou
com meu diploma de sócia honorária da Academia Femi-
nina Mineira de Letras.

E procuro participar, feliz e compenetrada, de suas
reuniões.

Mais uma dádiva que a vida me concede.
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Pepete aos quinze anos

QUASE toda mulher festeja quinze anos. É o sonha-
do primeiro baile, os doze meses de expectativa da moci-
nha e seus pais. Um comprometimento completo de toda
a família e dos amigos.

Como vai ser? Onde? No clube'? Em casa? E o ves-
tido? Branco ou rosa? Longo ou curto? E os convidados?

A lista cresce, principalmente das amigas que leva-
rão a vela em meio a um botão de rosa para ser apagada
pela aniversariante ao dançar a valsa da meia-noite.

Ah! Por falar em valsa, a música será ao vivo ou
ao som?

A mãe, entre orgulhosa e aflita, ajuda a "compli-
car": uma seresta é mais romântico! Ou uma orquestra?

E o "buffet"? Um coquetel. " depois, o jantar. Fare-
mos à francesa ou à americana? Temos que fazer a' lista
dos convidados. Só assim teremos idéia do que providen-
ciar.

Entre castelos e sonhos, passa-se o ano em que to-
dos compartilham o ideal.

Os quinze anos de Pepete foram isso e muito mais.
Foram diferentes ...

Pepete f'.- uma bonita mocinha. Entreaberta flor para
a vida.

Ela mesma, de próprio punho, preencheu o convite
cujo cartão estampava uma feliz adolescente num jardim,
no qual se lia:

"Quero guardar deste dia a mais carinhosa lem-
brança ...

119



Meus quinze anos,
Faço questão que você também não se esqueça desta

data importante para mim.
De todo coração, desejo que você esteja presente à

festa dos meus quinze anos.
Vai acontecer em setembro, dia três, às vinte e trinta

horas" ,
E assim acon teceu,
Sua rua, no Lago Sul, em Brasilia, ficou tomada de

carros.

A casa grande, de um só pavimento, adaptada, há
tempos, para Pepete - portas largas e rampas suaves,
ausência total de degraus -, era toda alegria a~unciada
pela inundação de luzes pela vvibração da músrica e voze-
rio jovem. Salas, quartos e jardins confundiam-se com
numerosas "corbeilles" recebidas,

Um conj unto ao vivo animava a festa.
Pepete embelezou-se mais, penteando-se e maquian-

do-se no salão, Estava linda e radiante,
Incontáveis presentes sobre sua cama e espalhando-

se pelo chão de seu quarto: televisão a cores de controle
remoto, relógios, pulseiras, anéis e colares, perfumes, li-
vros e vestidos. Jóias e "bijouterias", Mas chamava a aten-
ção de todos o apego a um volume que sobraçava: um
belo e grande estojo de maquiagem importado, que denun-
ciava sua brej eira vaidade,

O telefone tocava em interurbanos afetuosos. Mesmo
além, do outro lado da linha, vozes se juntavam num ale-
gre coro de "parabéns a você".

A piscina, ornada em flores que se espelhavam nas
águas azuis e transparentes, ostentava, ao centro, um barco
de flores todo iluminado em velas acesas que faziam um
espetáculo maravilhoso.

Um conto de fadas transportado para a realidade ...
Rodeando a piscina e cobrindo a quadra de espor-

tes, muitas mesas, cada uma para sete pessoas, cobertas de
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finas toalhas bordadas sobre forros róseos, com arranjos
florais ao centro. Em quinze delas, uma vela sobressaía
dentre as flores,

Muita luz, muita alegria, muita música, exuberância
de flores e vozes,

Meia-noite. Expectativa geral. Ansiedade. O con-
junto tocou "Fascinação", famosa valsa,

O pai, um belo homem de seus quarenta e sete anos,
o amor derramando, avançou por entre os presentes, con-
duzindo, frente 11 frente, sua filha aniversariante para o
meio do salão, Todos recuaram, deixando livre a pista
de dança, E, sob impacto geral, saíram dançando, pai e
filha exultantes de felicidade; ela, em sua cadeira de
rodas, apaixonadamente guiada pelo pai orgulhoso que,
num verdadeiro malabarismo, quase rodopiava a cadeira
ao som da valsa, mal podendo esconder sua felicidade,

Todos, emocionados até às lágrimas, molhando sor-
risos, aplaudiam, sem parar, enquanto durou a valsa, só
interrompendo com a entrada no salão, em um carrinho
coberto de rosas, de um enorme e artístico bolo,

" b'A orquestra e presentes entoaram o para eus a
você",

Os pais e adultos tomaram seus lugares às mesas e
garotas e rapazes invadiram o salão.

Pepete, que nunca andou, dirigiu-se em sua cadeira
'de rodas a todas as mesas que tinham uma das quinze
velas, apagando-as uma a uma,

A espera valeu a festa, a festa do amor, a festa do
coração.

Seu sonho se realizou ...

E a primavera continuará a florescer para Pepete ...

Nem sempre uma cadeira de rodas é motivo para
desespero e revoltas.

Para Pepete, é apenas uma coincidência,
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Meus setenta e cinco anos

NO DIA vinte e quatro de dezembro de 1988, com-
pletei 75 anos. É. uma bonita data, enfeitada de flores,
laÇos de fitas, bolas coloridas e estrelas brilhantes, porque
é Natal do Cristo.

Há gente que não gosta de a1iiversário.

Apesar de inexplicável angústia que se apossa de
mim às vésperas nalalinas, meu aniversário, queira eu ou
não, é dia de festas.

Enquanto trahalhei, a idade foi chegando. Mas, com
otimismo, fui tirando dela consoladoras lições: cada ani-
versário, por enquanto, tem significado mais um ano nesse
caminhar para esta BELA ETAPA DA VIDA.

Bela porque, para se chegar a ela, adquiri expenen-
cia, somei conhecimentos da infância, da adolescência, da
. juventude, da maturidade.

Bela e a mais importante, uma vez que Ja vivi todas
as etapas que as outras gerações ainda vão viver.

Bela porque é a única estável, efetiva, isto é, a que
permanece. As outras são fugazes, passam logo.

Penso como a saudosa mestra Helena Antipoff:
"Velho é aqueh' que tem vinte anos mais que a gente";
velho é aquele que se deixa mandar pelos filhos; velho
é aquele que perdeu o ideal. Ora, eu não tenho vinte
anos mais do que setenta e cinco; meus filhos não me
mandam e o ideal, eu continuo a derramá-lo.
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Otimista que sou, eu me debmço sobre o passado
para recordar as coisas bonitas que me aconteceram e
revivê-las com sadio orgulho. A esperança se sobrepõe à
saudade.

Mas tenho cá minhas incoerências. Posso, até, ser
velha, mas não estou nem quero estar velha, porque
velho é traste, coisa de se jogar fora. Eu não sou traste.
Tenho medo de morrer atropelada porque não quero que
os jornais, em sua penúltima página, noticiem: "Morreu
atropelada a sexagenária D. Marta Nair Monteiro". Sou
septuagenária, mas, naquela situação, não quero ser nem
morta!

Como todos os dias, olho-me ao espelho) não me
chocaram as transformações. E, com "fair play", vou en~
carando-as com minhas cômodas interpretações. Assim:
fui bonita no passado. Hoje, sou simpática. Minha pele
foi lisa, limpa e brilhante. Em compensação, ela foi se
esticando, marcando-se de sulcos, de vincos de "expressão".
atestado dos momentos tristes e alegres que dão uma be-
leza relativa, mas profunda; não são rugas, portanto; meus
cabelos foram pretos, acreditem; mas para variar o visual,
deixei-os brancos, suavisando-me a fisionomia. Antigamen-
te, ostentava um porte e uma postura de "miss": 1,70m
de altura por 54 quilos de peso. Hoj e, com o passar dos
anos, veio o encolhilnento biológico dos ossos: meço três
centímetros menos, isto é, 1,67m, que mais facilmente me
permitem curvar para beij ar os netinhos.

Diz a ciêIljcia: o nariz e as orelhas crescem com o
avançar da idade. Isto, também, aconteceu. Só que, para
mim, os motivos foram outros: meu nariz cresceu um
pouco, mas para melhor sentir o odor das flores e o per-
fume da vida. É verdade que minhas orelhas também au-
mentaram, mas acredito que para melhor sentir os sussur-
ros do amor que tornou a chegar aos 71 anos, os gorj eios
dos pássaros de Betim, os gritos alegres das crianças, as
gargalhadas estridentes dos a'dolescentes e os lamentos dos
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aposentados. Dizem os médicos que meu coração está se
dilatando, mas eles não sabem que foi por muito sentir
o sofrimento alheio.

Mas o principal, a grande lição é que, apesar de todas
essas e outras transformações biológicas, elas não me alte~
raram o espiri to, pois a alma permanece a mesma.

Cada ano vivido tem representado uma dádiva da
existência e uma bênção de Deus, que me está permitindo
viver.

Meu tempo é hoje. Não foi ontem, nem será
amanhã.
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Chuva lá fora e chuva cá dentro

NA RUA, uma chuvinha fina, 'dessas de varar a noite,
que me parece trisle.

Testa sobre a vidraça da janela fechada, em quarto
escuro, avançadas as horas, observo, por entre as rama-
gens das plantas, os pingos balendo nas poças e na água'
que rola pelo calçamenlo irregular.

Circulas se formam como peixinhos brincando.

Dos meus olhos, corre, pela face, mais água que lá
fora. Pensamentos e soluços se misturam com o barulhi-
nho manso da água que cai de longe, daquele, espaço que
nos acostumamos a chamar de céu!

Que contraste de situações! Calma do lado de fora
e o vulcão dentro de mim.

Quero grilar, sair por ai, pouco me importando com
a chuva.

Sem que ninguém me veja e me ouça, correndo e
gritando. Tirar do peito o chumbo que tanto lhe pesa, que
Lão mal faz ao meu frágil coração.

Eu sozinha, comigo mesma.

A "criança" de cabeça branca e faces marcadas, em
sua fantasia rica de quimeras, numa brinca'deira teimosa
nas horas vagas, sem querer, sacudiu a poeira, soprou a
cinza do alma solitária e que foi feliz por algum tempo,
sofre agora, comu mulher madura porque seu cúmplice,
nessa linda história de amor, está doente. Seu parceiro
está enfermo.
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Espero que as enfermidades passem e que o sol
volte a brilhar em nossas almas!

Não voltou!

A ENFEBMIDADE de Júlio não passou. E o dolorosa-
mente espera'do, aconteceu. Aos 26 de agosto de 1990, com
toda dignidade com que vivcu, partiu corajosamente como
autêntico Apolo.

Quanto altruísmo em sua prolongada doença! Não
se ouviu dele um gemido, uma queixa! Procurou ,esconder
de todos o seu sofrimento, suas dores que deviam ser
constantcs. Queria poupar-nos a ponto de recusar um en-
fermciro para não me tolher a liherdade. Quem o ouvisse
ao telefone, não imaginava o que lhe afligia por dentro.

- Estou especial, respondia sempre.

A Separação

Foi assim, nesse estado de espírito, tendo até o hos-
pital por companheiro, que consegui, apressadamente, ter-
minar meu livre to.

Estou me agarrando ao meu sonhado sonho de
amar. Horas felizes e de carinhos intercalados por lágri-
mas solitárias.

Levaremos a termo os cinco anos planej ados? Esta-
mos cinzentus, nublados. Corações abafa'dos. Estamos do-
entes: ora eu, ora ele, principalmente. Sinto-o silencioso,
entristecido. ,

Um grande vazio toma conta de nossas almas.

Sofremos por antecipação. E repito o palhaço: rio
quando meu interior chora.

Ah, se eu pudesse fazer voltar o tempo e recomeçar
tudo de novo! ...

E como soube partir! Apagou-se, apenas, Deixou de
respirar. Parou. Não fez a menor contração facial.

Júlio foi belo em tudo: para viver e para morrer.

Foram quase cinco anos de perfeita lua-de-mel.

Consola-me havê-lo poupado do sofrimento de me
ver partir antes dele. Não sei o que mais significou em
meu grande conflito: se a união, o nosso matrimônio tão
bem estruturado, ou a intensa dor de havê-lo perdido.
Não podia imaginá-lo novamente só.

Fomos muito im portan tes um para o ou tI'O. Ainda
soam aos meus ouvidos suas leves palavras 3'0 acariciá-lo:
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- Não fique tão apaixonada, querida!

Mas sempre fiquei!

E assim continuarei: tanto maIS na dor quanto o fui
no amor. Se é que é possível!

Creio que sim.

"Além do além

Continuarei a te querer bem".
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Greve da fome

EM .MIL novecentos e cinqüenta e nove, eu exercia
a presidência, em caráter de substituição, da entidade que
congregava o magistério mineiro - Associação dos Profes-
sores de Minas Gerais, uma vez que sua presidente efetiva,
Mariana Jofrina Mourão de Miranda, após acertar com
o Governo um inicial de Cr$ 6.000,00 viaj ara para os Esta-
dos Unidos, após ganhar uma bolsa de estudos.

O governo atendeu a reivindicação, mandando à As-
sembléia Legislativa uma mensagem de Cr$ 6.200,00.

Acontece que uma das Comissões da Assembléia, ao
apagar das luzes <la tramitação do proj eto n,aquela Casa,
entendeu de apresentar emenda à nossa mensagem, au-
mentando, inespera"damente, os vencimentos da Polícia
Civil, e de forma tão dislparatada, que a Polícia Militar,
imediatamente, reivindicou tratamento igual, uma vez que
era verdadeiro despropósito que um guarda civil perce-
besse o dobro do vencimento de um soldado da Polícia
Militar, quando ambos tinham as funções correlatas.

Ao término, "nos finalmente", os deputados acharam
por bem que os professores ganhassem menos do que um
guarda civil, menos do que um soldado arrancha'do da
Polícia Militar. A Comissão ignorou a existência da classe
dos professores em Minas e resolveu que, por ser esta
muito numerosa, deveria "mon'.er de inanição". Ou tra-
balhar de graça, por vocação ou sacerdócio.

O jornalista Adival Coelho foi meu primeiro grande
impulsor ao telcfonar-me, dando-mc conta do que acon-
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tecera. Motivada por ele e revoltada, saí a campo sem
consultar a Diretoria e Conselho, para não perder tempo.
Fui a Palácio tentar falar com o governador Bias Fortes.
Falei a Biazinho, seu filho e secretário particular, que o
magistério estava em "pé-de-guerra" e, se não lhe fosse
reparada a inj ustiça, ele iria às ruas.

Ouvidos surdos.

Bocas mortas.

Desamparo.

Inj ustiças e omlssoes. O governo, como sempre,
ignorava os rogos da classe para um tratamento à altura
da categoria, sempre sacrificada.

Do Palácio, saí visitando toda a imprensa da Capi-
tal, relatando-lhe os fatos, dando ênfase à injustiça, pois
já, a essa época, a moeda se desvalorizava e era crescente
a elevação do custo de vida. O professor, mais uma vez
e como sempre, em situação inferior.

A mensagem tramitando.

O movimento ascendente, com. adesões e simpatias
de todos. A traj etória foi-se enriquecendo com o memo-
rial, entrevista por toda imprensa escrita, falada e tele-
visionada, audiências com os secretários de Educação,
da Fazenda, com os deputados, assembléias crescentes em
número e participações, conversações, negociações. Em
meu modo de pensar, sempre que o acordo for possível,
é o preferível. Como mestres, tentamos convencer, lan-
çando mão de todos os meios persuasivos.

Ao mesmo tempo, dificuldades com a diretoria, que
não queria aceitar o movimento na ausência da presidente
efetiva.

Recintos sempre fechados por desconfiar da auten-
ticidade 'de decisões em recintos abertos, uma vez que de-
las poderiam participar elementos estranhos e até perni-
ciosos.
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Importantes adesões do saudoso padre Lage, da
Igreja, de políticos, de sindicatos e associações, da impren-
sa, gráficos, Centro dos Choferes, dos pais, da comunidade,

,do Estado, enfim. Apoio de todo lado. O comércio pre-
parou-se para fechar-se por um dia, em sinal de protesto
ao governo.

Políticos, como Hernâni l\laia, deputados da oposi-
ção e, por fim, o próprio líder 'do governo, Renato Aze-
redo.

Sob ameaçças do DOPS e de punições, cinco mil
'professores, à zero hora, no auditório da antiga Secretaria
de Saúde, por unanimidade, deflagraram greve. Havia
motivação imediata.

O recinto parecia estourar. Trem especial de Juiz
de Fora. Caravanas do interior e da Capital.

Insubmissa e, mais uma vez perigosamente pois
eu era uma diretora da ativa e presidente substituta, ar-
cando com todas as conseqüências - gritei forte, apesar
das ameaças:

- Não há alternativas. Acham que devemos espe-
rar mais?

E, cheia de emoção, mas confiante; ressentida, mas
exigindo respeito à autoridade, submeti a greve à votação
da assembléia dc professores. Aquela traj etória gerou a
consciência da classe. Unanimidade cdificante. Entusiasmo
que contagiava. Em nossa defesa, os brilhantes advogados
Hezzick l\Iuzzi, Oswaldo Gusmão e Paulo Apgaua. Apai-
xonadamente, o padre Lage acha que a greve é um direi-
to, não é pecado e, às vezes, um dever. Vi-o, ontem, ve-
reador, com a mesma filosofia de sempre: que o papel
do sacerdote é ajudar a sociedade a tornar-se mais e
mais cristã, num sentido autêntico.

E foi assim, junto com os colegas, que liderei um
movimento forte, coeso, elegante, não nos esquecendo nunca
de que, antes de tudo, éramos educadorcs.
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De pé, entoamos o Hino Nacional.

Aplausos.

Foi sucesso! Foi glória! Foi a dignificação do pro.
fessor primário de Minas Gerais.

Não só sacel'dócio vocacional, ele teria que se fazer
respeitar como categoria profissional. Havia, naquele mo-
mento, uma corrente a proteger e defender nossas aspira-
ções. Seriamos um só mestre dentro da união que deve-
ria reger e determinar os passos e os principios da classe,
grandiosos 'demais.

Os títulos garrafais da imprensa explodiram além de
nossos limites. Fomos citados em todo o Brasil. Até um
matutino da Argentina focalizou a bravura de nossos pro-
fessores que mostraram personalidade, coragem e empe-
nho. Hoje, já se fala em garra. Naqueles verdes anos, eu
não sabia que era uma líder. Eu me achava coraj osa e
justa. Amadurecemos. Saímos da puberda'de. Aprende-
mos a enfrentar a política e o governo eleito por nós.
Infelizmente, ainda não houve governo que se lembrasse
de que o mestre, por mais anônimo que sej a, tanto da me-
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trópole quanto da mais longínqua paragem, poderá, atra-
vés de seus alunos, oferecer expressivo apoio a um can-
didato. Na sala de seu labor, ele pode "fazer a cabeça" dos
alunos, dos pais, da comunidade. Enfim, de toda a Nação.

As assembléias continuavam, e exigíamos nova
mensagem ao Legislativo para que se corrigissem as lllJUS-
tiças e se restabelecesse a normalidade na hierarquia na-
tural da carreira do funcionalismo.

Marcada audiência com o governador.

~

Estávamos calmos e senhores da situação, mas de-
sencantados com as suas negativas. Ao terminar a audiên-
cia, o dr. Bias Fortes permitiu a entrada 'de fotógrafos.
Recomendei aos professores que não sorrissem, como 'dese-
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java o governador, pois estávamos tristes por não poder-
mos levar à assembléia da classe a palavra de estimulo
e de esperança do governo.

O dr. Bias Fortes insistiu em que sorríssemos e
contou uma anedota sobre Getúlio Vargas: "Em uma festa,
o presidente Varaas solicitou a seus auxiliares que fizes-

t> f'sem uma pose de pessoas inteligentes. Ao final, a Irmou
Sua Excelência: "PoCrem voltar ao normal". Nesta hora,
realmente, os professores riram da anedota e os fotógrafos
aproveitaram a oportunidade para suas fotos, enquanto os
mestres, mostrando-se tristes novamente, consideraram a
anedota um insulto.

Delegaç~do interior continuavam chegando. Men-
sagens de apoio de todo o Brasil.

Manifesto contra a greve, da "Casa ~cionári~",
assinado por seu presidente, Ulisses Silva, o que nada SIg-
nificou, pois, pensamos: certamente ele havia fugido da
escola. Não sabia que uma aula não se improvisa. Prepa-
ra-se, planifica-se de tal modo que duas ou três h.Ol~asde
trabalho, em casa, é pouco para o mestre 'defIm-Ia e
arquitetá-la. E o material, de difícil confecção, para o
qual o governo nada oferece?

Vigília na Assembléia à espera de nova mensagem.- - "--Os pais promovem comícios a nosso favor....,.
Ameaças de minha prisão por ordem do secretário

de Segur;;ça, dr. J~é A~lCar Rogedo.

Dificuldades de comunicação, pois o Departamento
dos Correios e Telégrafos, através de Venero Caetano da
Fonseca, não mais transmitiria nossa cOlTespondência
"com base em dispositivos legais". Não nos esmorecemos:
emissários, aviões, lambretas, ônibus levavam nossas men-
sagens.

Os mestres deram sua grande colaboração. Junta-
ram-se em diversos grupos e fizeram de tudo: piquetes,
viagens, volantes, faixas. É necessário que se reconheça
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que nada conseguiríamos se não fosse a união, espírito de
classe.

Eles decidem não aplicar testes finais para promo-
ção ,dos alunos.

A penúltima assembléia no DCE foi invadida por
algun.!, militares. No seu decorrer, eu e padre Gge fomos
chamados lá fora por D. Serafim que, de mãos postas,
pediu-me o final da greve naquela noite. Não concordei,
pois não havia preparo para que isso acontecesse.

No dia seguinte, o governo tenta o golpe: baixa o
De~to n .• 5:695, de 19-11-59: ''FicaIll prom~idos de acor-
do com o dISposto no Artigo 351, do Código de Ensino
Primário, os alunos que no presente ano letivo tiveram
freqüência legal e obtiveram média de aproveitamento e
conduta não inferior a cinco". Promoção por média, por-
tanto.

Tentou-se, assim, dispersar a cl~se. Mas o movi-
mento fortãreceu-se. ----

Continuam ameaças veladas de término do ano leti-
vo. Isso, sim, seria um perigo, pois estariam decretadas
as férias. Mas o governador teve o bom 'senso de não o
fazer.

Até que enfim, nova mensagem do governo (Lei n!
2.001), substitui a que tramitava na Assembléia: 109% de
aumento: Cr$ 8.000,00 para o início e Cr$ 13.000,00 para
o final. Vitória moral, principalmente. Galerias tomadas!
Vibração! Na última hora, nO gabinete do deputado Re-
nato Azeredo, presente, apenas, o padre D'Amatto, de Sete
Lagoas, consegui, entre um refrigerante e um sanduíche,
mais Cr$ 500,00 de aumento: Cr$ 8.500,00.

Os trabalhos continuavam acelerados, pois havia o
aumento dos deputados que deveria ser votado, ainda na-
quela legislatura, no rastro do nosso.

Acordo entre todos de não apresentarem emen'da
para não haver obstrução, mas Teófilo Pires, a meu pe-

......, r
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dido, apresentou uma, estendendo o aumento aos aposen-
tados como medida de justiça e de reparação.

O plenário protestou, receoso de que a emenda o
prejudicasse. Diante da insistência deste, o deputado Teó-
filo Pires entregou-me, como líder da classe, presente às
galerias, a sorte de sua emenda. Ora, se eu o havia ass~s-
sorado para sanear a injustiça de tantos anos, como (1Is-
cordar, naquela oportunidade única para tirar o professor
aposentado da miséria?

Ainda mais: só concordaríamos com o aumento pro-
posto, se aposentados também se beneficiassem.

Para exemplificar, lembrei-me, em justificativa de
emenda que propus, de três grandes nomes de professores
aposentados, com trinta ou quarenta anos 'de magistério, que
recebiam de Cr$ 700,00 a Cr$ 900,00, grande defasagem
com suas colegas da ativa que percebiam Cr$ Li .150,00: D,
Júlia Kubitschek de Oliveira, mãe do presidente Jusce-
lino; D. Maria Magalhães Pinto, mãe do então candidato
ao governo de Minas; D. Josefina Azeredo Coutinho -
"VÓ Fin:a" - avó do deputado Renato Azeredo, e tantas
outras.

Ratifiquei, enérgica e logicamente, minha posição.
Não admitia aumento para o pessoal da ativa sem que
esse fosse estendido aos aposentados, Conseqüentemente,
esses, que haviam se aposentado antes da Lei .I~e
Carvalho, passaram a ter padrões, nivelando-se ao piso
salarial.

E foi assim que demos o primeiro grande passo
para a paridade, Aqueles professores passaram a receber
o inicial de carreira: Cr$ 8.500,00.

Greve terminada em vinte de novembro quinze
dias de paralisação.

Professores prestigiados, classe unida e feliz.

Novos percentuais, abono de faltas sem represálias
ou vin'ditas .
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Dia vinte e três, por ordem da Associação de Pro-
fessores, os mestres voltaram às escolas, pois não esquece-
ram, durante o movimento, o objetivo maior de seu tra-
balho - o aluno - e ainda, colaborando com o ensino,
trabalham sábado e domingo na avaliação do ano letivo,
nas listas de alunos que não obtiveram a média cinco e
que teriam de se submeter a testes no principiado ano.

Nosso sofrimento foi o brado de "alerta" ao nosso
espírito marcado para, no cumprimento de nossa missão,
acrescentarmos uma aula a mais, aquela que forma, na
criança, o sentimento de humanidade para com o pró-
ximo. "

E dia vinte e cinco estávamos em férias. Foi a
primeira greve de mulheres no Brasil! A primeira greve
de professores no País! Iniciou-se em Belo Horizonte.
Aconteceu em Minas Gerais. Repercutiu no Brasil!

Afinal, as melhores coisas do País acontecem em
Minas Gerais. Sua história está repleta de fatos trepidan-
tes e pioneiros.

Nessa luta, ganhamos experiências inéditas: forjou-
se a unidade da classe, conseguiu-se a noção .do compa-
nheirismo e da fraternidade. E passamos a ser res-
peitados.

Transcrevo, aqui, versos de Dj alma An'drade sobre
nosso movimento e uma carta-oração de meu filho Fer-
nando Luís, adolescente de treze anos, na época, encontrada
debaixo de meu travesseiro, altas horas da noite, ao chegar
de uma grande assembléia da classe:

Quer ganhar mais, é um direito
Por seu trabalho fecundo:
N em só de verbo e suj.eito
Vive a mestra neste mundo.

Não chega o que tem, e assoma
Atitude destemida!
Pega no giz, faz a soma
No quadro negro da vida.
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A mestra, na ira didática
Bem mais bela fica até:
Na mão, vibrando a gramática,
Sai à praça e bate o pé!

Sempre mestra, pois, de resto.
Ela nos dá - Quem diria?
Na flama do seu protcsto,
Uma lição de cnergia.

Carta de Fernando Luís:

DEUS
"Não sei como me dirigir a Vós. Acho que vou tra-

tá-lo por Você. Sei que é difícil acostumar, mas é preciso,
pois to'das as vezes que vou rezar perco muito tempo neste
dilema relativamente sem importância. O que importa
mesmo é o que tenho a dizer, não é? Não importa a ma-
neira como dizê-lo.

Deus, tenho chamado por Você um número muito
!1rande de vezes ultimamente. Às vezes, é para agradecer ...
a .
para comunicar ... ora simples meditação .... mas, na maIO-
ria delas, é para pe'dir.

Numa forma toda minha de rezar. Procurando ser
eu mesmo, falando palavras minhas, que surgem na hora.
Tento me inspirar na concepção que faço de Você e de Sua
bondade.

Eu O acho infinito. Infinitamente grande. Sou infi.
nitamente pequeno. Não consigo ouvi-lo. Minha audição
não alcança o timbre de Sua voz. Talvez, minha voz não
seja bastante forte para fazer vibrar Seu aparelho auditi-
vo. Mas, tenho a impressão que posso falar pelo coração.
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Deve haver alguma maneira de nos comunicarmos ... Você.
muito mais inteligente do que eu - infinitas vezes mais -
já conseguiu se fazer homem. Não sei se Você aproveita
cem por cento da Sua inteligência. Qualquer que seja o
aproveitamento, o certo é que Você se fez homem e pode
se comunicar com a gente. Mas deve ser muito difícil, pois
isto não aconteceu outra vez. Seria porque O recebemos
mal? Ou (quem sabe?), Você resolveu voltar no ano se-
guinte, e o ano - para Você - equivale a muitos milhares
para nós? São hipóteses ...

De qualquer forma, gostaria de dizer que nos deixou
uma ótima impressão. Você é muito educado.\E muito
bom! Será isso difícil? Ou só pode ser assim?

Entretanto. muitos entre os meus - e eu me incluo
entre eles - procuram imitá-lo. Citam, volta e meia, pas-
sagens de Sua permanêneia entre nós. Babamos de inveja
de uma vida tão perfeita. Discutimos, entre nós. a possibi-
lidade de revivê-la nós mesmos. Tem gente, aqui, que até
guerrear em Seu nome o faz. Não sei por quê... A in-
tenção é boa, mas tudo sai hem diferente.

De vez em quando, dou uma chegada a Igreja, sen-
to-me num banco e começo a meditar. Meu pensamento
divaga. tentando encontrar em Você, na Sua vida e em
Seus feitos inspiração para fazer algo parecido.

Primeiramente, faço um exame d~ consciência do que
sou. Como é que eu vivo. Depois, penso em você. Peço-lhe
que me ouça. Que me inspire e aos meus semelhantes,
para que haja paz na terra, saúde, vontade de trabalhar
e de nos divertirmos sadiamente.

Mas, Deus. agora eu quero pedir para minha mãe e
para a vitória dos nossos professores que estão em greve.

Eu tenho medo, muito medo, mas confio".

* * *
H2
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Não me esqueço de palavras de Fritz Teixeira de
Salles:

"A greve, como última etapa de uma caminhada,
quan'do pacífica e justa, pode ser simpática e a mais alta
expressão da ordem e disciplina".

Afinal, fomos pioneiros de algo que, simplesmente,
surgiu. Porque era necessário. E nos libertou. . /

Lutamos com a mesma sabedoria com que suporta-
mos durante anos o peso 'de todos os silêncios.

Escolas Voltam a Funcionar Novamente:
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Como cheguei à presidência da Associação de
Professores Primários de Minas Gerais

CONTEST ADORA e sempre reivindicante, freqüente-
mente aparecia em quaisquer reuniões da classe, delas
tomando parte ativa. Apesar de prometer a mim mesma
omitir-me, flagrava-me, de repente, falando, sugerindo,
brigando, defenden'do o mais fraco.

Recusei muitos convites para candidatar-me à presi-
dência da f ssociação de Professores.

Em torno de 1956, aceitei, sem avaliar as responsabi-
lidades e conseqüências de uma eventual presidência em
substituição, o cargo de l.' vice-presidente. Foi assim que,
como presidente em exercício, liderei a "Greve da Fome"
em fins de 19;')9.

Terminada esta, a presidente efetiva reassume o car-
go e prorroga o mandato da diretoria, com o que a classe
não concorda. Um abaixo-assinado, com mais de mil ade-
sões e parecer do advogado Hezzick Muzzi dc que a pror-
rogação cra ilegal, é eneaminhada pelas mestras à senhora
presidente, exigindo eleições. E minha candidatura é lan-
çada com apoio quase unânimc da classc. Ao mesmo tempo,
lança-se uma candidata dc oposição, uma inteligente e dinâ-
mica diretora do maior grupo da Capital, o Silviano
Brandão, o que veio dar maior vibração à campanha. Foi
lindo! Grande movimentação da opositora apoiada pelo
governa'dor do Estado, José de Magalhães Pinto, com papéis
impressos para distribuição, ônibus e vinte táxis para
transportarem suas presumíveis eleitoras às ex-secretaria de
Saúde, o maior espaço em Belo Horizonte, eom sete mesas
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receptoras de votos, Apesar de possoalmcnte não ter feito
campanha, as mestras a fizeram por mim. Nem seria ne-
cessário, pois quase acabara de sair de um movimento que
nos dobrara os vencimentos e, mais que isto, passamos a
nos impor à opinião pública e política, Éramos, então,
uma classe politizada, unida. Uma classe que, à custa de
vicissitudes e sofrimentos em comum, chegou a formar uma
força dificilmente equiparável em nosso Estado, Nosso
ideal era constituirmos uma força tal, que o problema de
um seria o de todos; que a conscientização geral viesse a
eliminar, em Minas, as injustiças políticas, tão prejudiciais
ao ensino, Seria necessário que nossa maneira de agir
fosse única, não só guiada pelo coração, mas tam~m fruto
de análise pura e fria do tratamento que à nossa classe
tem sido 'dispensado,

Naquela oportunidade, eu também já desejava diri-
gir a classe, pois a substituição me mostrara o quanto é
importante o líder estar à frente da entidade, Só assim ele
tem forças para executar,

Eleita quase por unanimidade, llllCla-se minha admi-
nistração à frente da maior classe em Minas Gerais - já
agora, como dissemos, respeitada, de pé, cabeça erguida,
segura de sua força, de sua coragem, de seu valor, Era
temida mesmo, como comprovou o apoio do governo à
candidata de oposição,

" As portas dos gabinetes passaram Ui abrir-se para a
presidente. Integrei, logo, a comissão que elaborava o Códi-
go do Ensino Primário que veio a ser a Lei n.~,OO1/6~ O
Conselho de Ad"'illinistração do Pessoal da secretaria
de Àdministração ==- CAP - ..•.convidou-me ~a participar
de suas reuniões, alpesar de não ter direito a voto; entrada
franca às diversas seções da Secretaria de Educação, COIU
direito - que eu me dei - de examinar e 'acompanhar
processos; consegui entrosamento dos secretários de
Educação e Administração, necessário à diminuição da
burocracia,
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Lendo meus rascunhos, escreveu-me uma amiga
testemunha do nosso trabalho no setor cultural:

_ Marta, você se esqueceu de falar numa parte
muito importante de sua passagem pela Associação de
Professores, A entidade, durante sua, gestão, não foi um
mero sindicato, mas uma verdadeira entidade de profes-
sores para professores. Você deu à. ~a:te cul~ura,l ~ma
grande ênfase com sua saudável crlatIVId,ade, lllStItUlll~O
cursos intensivos c contínuos de ConheCImentos GeraIs,
Portu~ês:- Matemática, Est~stica, textos-=-para interpre-
tação e até de I'nglês, onde moças e senhoras de c~rta
idade puderam colher novos conhecimentos, renovar antIgas
e obsoletas informações, quando você contou com a cola-
horação de nomes de escol no magjstério mineiro, como
de Gisela Meirelles, Rômulo Inácio da Fonseca, Helena
Lopes e outros.

Foi revolucionário e importante seu desenvolvimento
lIO campo cultural.

Jamais e por tanto tempo - 9 anos - houve tão
desinteressado at~ndimento gratuito às Illjestras mineiras.

Esses cursos - não podemos nos esquecer - re-
percutiam em todo o Estad~, servindo como elo e~tre _a
Capital e o interior, renovando o interesse e at~lahza~ao
de todas as norn1as de ensino, preparando, InclUSIve,
mestres para vestibulares de cursos superiores, O no~e
da entidade se proj etou como nunca, pois foi uma inovaçao
pioneira.

E as apostilas sobre as várias matérias e temas
que eram enviados para todo o interior, ampliando e
reciclando o magistério, dando autêntico interesse a esse
órgão, que foi criado não só para reivindicar salários,
mas também paira SERVIR como um todo?

À frente da classe, e depois acum~lando com o
carao de deputada estadual, a Associação-dê Professores
I.cV~ conquistas e mms conquistas que serão conhecidas
no relatório ao final deste livro, em forma de documentário.
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Foram nove anos com três eleições consecutivas

amplamente divulgadas. Nunca tive competidores. Novas
chapas só apareceram quando decidi afastar-me.

GaITa, obstinação, otimismo e saber querer foram
meus lemas. Com eles e aI classe, marchei firme, sempre
em frente, e sem, olhar para os lados.

Com a administração da presidente Maria Thelma
Lopes Cançado, que nos sucedeu àquela época e durante
dez anos, perdemos tudo que, com tanto sa'crifício havÍa'"
mos conseguido. Infelizmente, até hoje não houve ~overno
que compreendesse que o l\IESTRE é a chave de todo
o progresso em matéria de educação. Constroem-se esco-
las, mas não se preconiza u educação integral. Ignoram
o professor e, conseqüentC!IT1ente, o próprio ensino.
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REVISTA 1962

TRES TEMPOS PUBLICOU
O SEGUINTE:

MINAS

* MARTA NAIR MONTEIRO,
pele clara, olhos de cor imprecisa,
entre o castanho e o verde, tem
cabelos grisalhos emoldurando um
rosto jovem. Professora primária
sempre atuante nos movimentos da
classe ela se reconhece, "desde a
meninice" dotada de grande capa-
cidade de liderança. Contudo in-
formou:
"Não tencionava ingressar na po-

lftica. Queria compensar meu ma-
rido e meus filhos dos prejuízos
causados pela minha ausência diá-
ria motivada pelos trabalhos do
magistério" .
"Isso contudo" - disse Marta

Nair sem esperar perguntas, falan-
do com naturalidade ~'não me foi
possível. Minha candidatura foi
lançada e eu não a aceitei. Numa
segunda assembléia da classe, apre-
sentaram meu nome de novo e en-
tão aceitei o que me ofereciam e
me dispus a trabalhar com máximo
de boa vontade".

Marta Nair Monteiro, eleita pelo
PDC, informou à direção do
partido, ainda quando candidata
que, "se eleita, deixaria de cumprir
quaisquer compromisso partidários,
sempre que eles ferissem sua
consciência moral ou os interesses
de sua classe profissional". Sem
fazer comícios, Marta Nair visitou
professoras primárias do interior do
Estado e da Capital e, segundo
informou, não lhes prometeu coisa
alguma mas, apoiada no seu pas-
sado, mostrou às colegas a neces-
sidade de que a classe se fizesse
representar no poder legislativo.
Ainda antes de se empossar. in-

formou a deputada:
"Já iniciei meus trabalhos no

sentido de conseguir novo aumento
de vencimentos para as militantes
do ensino primário".
A representante do magistério

comentou que "embora espere que
os debates da assembléia decor-
ram num ambiente de franqueza e
também de cortesia, poderá sentir-
se inibida porque se çonsidera
sensível e emotiva".
Esposa do Dr. Aguinaldo Mon-

teiro, não encontrou oposição por
parte do marido quando candidata
ao legislativo:
"Meu marido conhece meu tem-

peramento ativo e sabe que, neste,
ano, aposentar-me-ei nas funções
de professora. Não poderia parar
de uma vez, a minha vida. Meus
filhos, a pri!lcípio, ficaram tristes,
porque desejavam que eu descan-
sasse. Mas, depois, empenharam-se
pela minha eleição".
"De minha parte" - acrescen-

tou a dona-de-casa - "Vejo que
o trabalho fora do lar prejudica
as atividades de mãe e esposa.
Como sempre trabalhei, sei e per-
cebo, com tristeza. que os meus
filhos continuarão prejudicados pelo
meu trabalho de parlamentar".



Minha rápida vida parlamentar

o JAMAIS inesperado, para mim, aconteceu.

Foi em 1962. Por força do êxito do nosso movi-
mento reivindicatório, inédito até então no Brasil - a
Greve da Fome - pressionada, de fato, tornei-me candi-
data a deputada estadual, representante, principalmente,
dos professores, meu maior eleitorado, para o Legislativo
de Minas.

Mestres reunidos na entidade optaram - entre quase
todas as siglas político-partidárias à nossa disposição -
pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Simpático, bom
programa, centro-esquerda no papel, mas direita e bem
esquerda na realidade. Eu me situei entre os dois, com
total independência.

Fui candidata apenas quarenta c dois dias, obtendo
9.534 votos. Três faixas na Capital - uma bem grande
ao lado da de Tancredo Neves, candidato ao governo de
Minas, na 'Praça Sete - cédulas e panfletos modestos,
alguns programas de rádio carinhosa e apaixonadamente
organizados pelas professoras da Capital e do interior,
tudo em forma de presente do magistério e, pronto! Depu-
tada estadual juntamente com Maria Ribeiro Pena, ambas
pioneiras no Legislativo das Minas Gerais. Eram a mestra
e a mulher mineira das Alterosas em evidência. A união
de nosso magistério que se tornava maduro. Uma lição
de classe.

Diplomação festiva. Olhos rasos d'água, sorrisos nos
lábios, coração aos saltos, esposo-companheiro ao lado,
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~ilhos, mestres e simpatizantes nas galerias, prestei meu
juramento. Bastante trêmula, assinei a ata com uma caneta
dourada com que Aguinaldo mc presenteara especialmente
para este fim. Mas eu estava com muito medo.

. Um.a saleta, secretário competente, cducado, amigo
e flel, Unas Seda Martins, e um auxiliar, o José Dias aos
quais rendo minha homenagem. '

Evoco com emoção, alguns lances daquela vida.

~rotelei, por timidez ou falta de confiança em mim,
meu ~ls:urso de estréia. Assustava-me su~r àquela tri-
buna a frente de tantos homens, tantas cabeças. :Mas che-
gou o dia. Ao final desse primeiro discurso, muito apar-
teado pelos colegas, em que abordei o ensino da ,criança,
do adulto, da zona rural, do excepcional, a profissão do
mestre em todo esse contexto, salários e outros temas,
apres~~tei, também, meu primeiro projeto que, após mui-
tas chfIculdades, consegui transformar em lei, a "Escola
Normal Oficial Noturna" no Instituto de Educação.

Não podia imaginar que um projeto de tanto alcance
social e educativo, que ia atender aos anseios de inúme-
ras moças pobres que trabalham durante o dia, teria
que transpor tantos obstáculos: o Conselho Estadual de
Educação pronunciou-se pela sua "inadaptabilidade à Lei
de Diretrizes e Bases da Educação", além de considerá-lo
de~necessário; o Departamento de Educação, a Seção de
OrIentadores do Ensino Normal e a direto'a do Curso de
Formação do. !nstituto, Efigênia Bhering, também opina-
ram pela rej elção, em vista de sua "impraticabilidade".
Pareceres encomendados, logo se vê.

. ~pesa~' de tudo, graças à minha obstinação, o pro-
jeto fOI elogIado nas comissões, aprovado, sancionado pelo
governador, o curso foi instalado não fui convidada
- e está funcionando plenamente até hoje.

Era quase um pensamento fixo o sentir que preci-
sava .corresponder à honraria e confiança que em mim
deposItaram dez mil eleitores, excelente votação àquela
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época por pequena e pobre campanha. E expressiva por-
que, pelo menos, um voto eu recebi de cada rincão mi-
neiro.

Conscientemente, eu me sentia .cada vez mais re-
presentante da criança de Minas e do povo de nosso
Estado. Estava sempre a lembrar-me de que por eles
comprometi-me a prestar o concurso do meu patriotismo
e do meu entusiasmo: do meu amor e ideal. Queria, sem-
pre mais, buscar melhor e mais justa solução para os
problemas que afligiam a tantos. Sentia que as respon-
sabilidades pelos compromissos jurados "perante Deus e
os homens" pesavam muito sobre meus ombros. De modo
que, sempre reivindicando e protestando, caracterizei-me
mais pela oposição construtiva e independente.

Pouco ou quase nada entendia de politica, mas
confortava-me a grande experiência de anos vividos diaria-
mente com crianças, adolescentes e adultos de meio sócio-
e.conômico menos favorecido. Afinal, tinha sido professora
regente de classe e orientadora de ensino. Havia dirigido
a "Casa das Meninas", fundado e administrado um grupo
noturno de adolescentes trabalhadores. E, das mestras,
trazia vivência, pois j á presidia a Associação de Profes-
sores, assim como participava de todos os movimentos
pelos aposentados. Somava a tudo isto o fato de ser casada
e ter cinco filhos adolescentes.

Não me vali de assessoramentos, talvez por desin-
formação. Perdi noites de sono para dar corpo a um
projeto acalentado, pelo qual me apaixonei antes mesmo
cll' colocá-lo no papel: o Instituto Estadual para Excep-
cionais Professora Helena Antipoff, cuj a finalidade era
abrigar, manter, tratar e educar o excepcional de qualquer
idade, sexo ou condição social, além de gerir seu patri-
mônio e cuidar dos seus interesses. A instituição prestaria
serviços na medida de suas possibilidades aos associados,
contribuintes e aos carentes, tão logo falecessem seus pais
legítimos, adotivos ou responsáveis, ou a partir do mo-
mento em que estes, por invalidez ou doença, se vissem
impossibilitados de cuidar deles.
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Infelizmente, após ter sido aprovado em todas as

comissões afins, foi engavetado à última hora, por causa
de lei editada no momento, que vedava ao parlamentar
projetos que onerassem o Estado. Não me conformei com
o engavetamento, porque eu apresentava as fontes de re-
cursos: para cada um dos três graus de classe, um
"quantum" mensal de contribuição proporcional. O insti-
tuto seria transformado em fundação e o governo faria
emissão de apólices resgatáveis em dez anos, completada
com a herança do beneficiado, caso houvesse.

Era muito bonito e humano o mel~projeto. Traba-
lhei com amor. Em cada iniciativa, colocava muito de
mim. Por isso, vivenciava cada trabalho meu com todas
as emoções de que o ser humano é capaz.

Na Assembléia, ouvi grandes oradores, assisti a in-
teligentes debates, conheci expressivos homens de bom
caráter, mas também decepcionaram-me comportamentos
indignos: poucos dias após nossa posse, fomos testemunha
de ameaças de chicotadas e um tiroteio por deputado no
próprio plenário; deputado se apossando de proj etos de
outro e se autopromovendo, descarada e fraudulentamente,
como seu autor.

Foi assim que me tomou o projeto número 463,
depois de pronto, na hora de votá-lo, criando o Ginásio
Estadual de Campo Belo, o deputado Maurílio Cambraia.

Mas cresci. Enriqueci-me de experiências. Amadu-
receu minha personalidade. Fui determinada e firme em
minha liderança. Ouvida e respeitada. Adquiri mais con-
fiança em mim, apesar de repetir que o meu forte não
foi a política em si. Mas fui líder de meu partido e inte-
grei a Comissão de Educação e Cultura.

Atravessei, perigosamente, o período pré e pós-revo-
lucionário, num ambiente horrível de cassação de man-
datos, de boatos alarmistas em que também meu nome
não saía dos jornais como uma próxima vítima da malfa-
dada Revolução de 64.
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Inúmcros foram os projetos e indicações feitos por
mim: uns aprovados, transformados em lei e outros apoia-
dos e colocados em prática pela administração.

Minha travessia pela Casa foi muito auxiliada pelos
colcgas deputados e pela imprensa que me apoiava. Gosta-
ria de estar agradecendo constantemente.

Como política, não deixei de ser professora.

Lembro-me que uma vez pedi ao presidente que
exicsisse silêncio, porque a falta de atenção me perturbava
a ;alavra. Outra vez, discursando da tribuna, dirígi-me
ao deputado que, vindo da Comissão de Finanças, entre-
tinha-se numas contas e disse-lhe: "Klein Dutra, preste
atenção !"

Talvez essa faceta da mestra tivesse atraido para
mim a atenção e o carinho de meus colegas deputados.
cujas presenças, no decorrcr de tantos anos, ainda perma-
necem vivas em minhas emoções.
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Desencontro

ESTÁVAl\lOS em plena campanha de aumento de
vencimentos no governo de Magalhães Pinto, exatamente
em setembro, logo após a Revolução de 64.

O magistério, tradicionalmente, guarda va uma equi-
valência salarial com algumas patentes da Polícia Militar.
Se, de um lado, a mestra contava mais tempo de estudos
- 11 anos, no mínimo - e mais a responsabilidade não
só de ensinar, mas educar e formar mentes, de trabalhar
com o lodo: cérebro, espírito, alma e corpo, do outro, a
Polícia se destacava com sua grande importância, pois
cuidava da ordem pública e da soberania do nosso Estado,
sempre em constantes riscos de vida.

Pois bem. Na Assembléia chegara um projeto de
lei governamental, concedendo aumento de vencimentos
diferenciados em que a mestra perdia aquela equivalência.
De sargento a que se igualava em niveis salariais, deslo-
cara-se para o soldo de cabo ou soldado.

Evidentemente não nos conformamos com isso, e
protestamos. Pela imprensa, publicamos as duas tabelas
comparativas: antes e depois do projeto de lei.

Eu dissera textualmente que, naquela oportunidade,
a professora conlratada ou substituta, com 11 anos de
estudos, recebia como cabo. Pelo projeto, iria receber
muito menos que o soldado. Que a professora no inicial
da carreira, concursada e nomeada, recebia entre 2.9 e
1." sargento. Pelo projeto, iria a pouco mais que o cabo.
Que a diretora técnica, com 13 ou mais anos de curso,
recebia entre aspirante a oficial e 2.9 tenente. Pelo projeto,
receberia menos que o subtencntc.
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Heceosa de que nossa atitude pudesse ser mal inter-

pretada pela corporação e explorada politicamente, a dire-
toria teve uma audiência com o Comando Geral da Polícia
.Militar. Falamos-lhe de nossa campanha e de nosso obje-
tivo de preservar os parfunetros de até então. Tudo expli-
cado num ambiente descontraído e alegre, de alta com-
preensão e solidariedade, certas de que não pairavam
dúvidas, despedimo-nos despreocupadas. Não queríamos
que nada afetasse o relacionamento e mesmo entrosamentos
familiares entre as duas classes.

Qual não foi meu espanto quando, à noitinha, ao
galgar os degraus da escada de minha casa, já ouvia,
incrédula, a voz, rompante do ce!. José Geraldo de Oli-
veira, pela TV Itacolomy:

- "D. Marta não é comunista porque comunga, mas
é uma subversiva perigosa, querendo perturbar a ordem
pública, indispondo a polícia com a sociedade".

Entrei na sala a tempo de vê-lo e ouvir-lhe as últi-
mas palavras acompanhadas de fortes murros sobre a
mesa. Não podia acreditar em tudo aquilo. Não consegui
dormir.

Mas não parou aÍ. No dia seguinte, o major Heimar
Mattos, chefe de Gabinete, distribuiu à imprensa e às cor-
porações uma nota oficial, dizendo que "sob pretexto de
defender reivindkações do magistério primário, a deputada
Marta Nair Monteiro vinha desenvolvendo intensa cam-
panha de desmoralização da Policia Militar, difundindo
dados falsos com relação ao aumento de vencimentos da
corporação e fazendo comparações com os cabos e solda-
dos, no intuito visível de deixá-los mal colocados perante
a opinião pública. Diante disso, o que se verificava é que
a deputada Marta Nair Monteiro não só estava agindo de
má fé, como imprimindo às suas atitudes feição nitida-
mente subversiva, procurando trazer à corporação o des-
crédito, objetivo que nem mesmo os comunistas consegui-
ram alcançar, quando bafejados pelo poder em nosso país".
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Respondi que, em face da nota distribuída pe!o
Comando Geral da Polícia Militar, referente à correlaçao
existente entre vencimentos de seus integrantes e os dos
. . .. 1 E ta(Io vI'a-me na obrigação deprofessores prnnarlOs (O S, . : . '.

esclarecer que o meu intuito não era o de lllcompatIbllIzar
aquela instituição com a opinião pública, mas o de defen-
der os sagrados direitos dos professores, injusta~ente con-
templados no projeto de aumento. Se me referi aos. :e~l-
cimentos previstos aos praças, cabos, sargentos e oflcla~s,
foi com o propósito único de usá-los como ponto. de refe-
rência, sem que, de meu raciocinio, se pudesse tn"ar qual-
quer intenção desairosa para com os valorosos el:~entos
da Polícia Militar. E que tudo isso aconteceu fOI pelo
fato de ter havido sempre uma correlação de vencÍl.nentos
entre determinados postos da Polícia Militar e os (hversos
padrões da carreira do mestre.

De surpresa em surpresa, logo após, fiquei sa~endo
de um pronunciamento do cel. José Geraldo, na solemd~de
de formatura dos alunos que concluíram o Curso d: For-

- de Sarcrentos do Departamento de Instruçao damaçao t>' • • • •
Força Pública, voltando a fazer serIaS cntIcas ao meu
comportamento, a,centuando "que eu fazia uso de dados
falsos fartamente difundidos por todo o Estado, procuran-
do, d~ má fé, desmoralizar e cindir a disciplina na :or?o-
ração. Que respeitava e admirava, como todo povo n~IneI~"O,
a classe das profesoras, cuj as reivindicações n~o (hscutIa,
mas que não podia admitir que d. Marta. ~.aI:, confun-
dindo a opinião pública, viesse cobrir de InJurIas os so~-
dados da Polícia Militar, que tantos e tão assinalados 8erv~-
ços prestaram e vinham prestando a Minas ~ ~o BrasIl
no desempenho das mais árduas funções. Inslstmdo que
repelia as inj úrias e que a corporaçã~ devia s:r resgu.aI:-
dada, pois o momento era para se Ulurem e nao de dI~I-
sões" o ce!. José Geraldo, depois de lembrar "a atuaçao
desta~ada da Polícia Militar na arrancada glori~sa. d: *
de março e sua tradição de lealdade, bravura e dISCIplIna ,

'<;"
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afirmou que, "naquela oportunidade, mais do que nunca,
era necessária a completa coesão dos soldados mineiros
porque a revolução feita não terminara e, naquele momen-
to, eram, talvez, maiores as responsabilidades e preocupa-
ções. Que a revolução não foi deflagrada apenas para a
derrubada de um governo corrupto que desejava, ainda,
comunizar o País; foi feita para que desaparecessem, tam-
bém, os privilégios, as estruturas obsoletas que ainda aqui
estavam, muitas delas para que o povo brasileiro tivesse,
enfim, melhores oportunidades e condições para uma vida
mais digna e decente. Por isso, a Polícia Militar devia
conservar-se atenta e vigilante, tal como aconteceu na revo-
lução democrâtica quando, com Minas unida, se levantou
para salvar o Brasil".

Da tribuna, falei que não podia haver o ce!. José
Geraldo de Oliveira, mercê de sua atuação naqueles últi-
mos acontecimentos nacionais - deposição de João Gou-
lart - falado naqueles termos. Ele sim, deveria ter agido
de má fé quanto aos meus pronunciamentos. Que à infeliz
comparação entre as minhas humildes e nem sempre bem
recebidas gestões reivindicatórias em favor de uma classe,
"com a ação desmoralizadora exercida pelo comunismo,
quando bafej ado pelo poder" não sabia como interpretá-la:
ou me superestimavam, considerando o meu valor político
muito superior ao que, naturalmente, tenho; ou me subes-
timavam, considerando-me incapaz de me levantar com
propriedade em defesa daqueles que em mim confiaram.
Que cumpria lembrar naquele instante, dada a similaridade
do fato, o confronto feito, recentemente, entre os venci-
mentos dos médicos funcionários federais aos dos militares
do Exército Nacional pela Associação dos Servidores Civis
do Brasil, em que esta agremiação de classe estranhava
que se pagasse aos médicos um vencimento inferior ao de
um sargento. Entretanto, tal iniciativa levantada no inte-
resse da classe não foi taxada por nenhum comandante do
Exército como subversiva ou pretendendo desprestigiar
uma classe merecedora de todo o nosso respeito.

158

Tinha certeza de que o governador fora mal in-
formado por pessoas apressadas em levar-lhe, não as mi-
nhas palavras, mas a interpretação delas, sem análise nem
espírito de justiça.

Que qualquer um que tivesse lido ou ouvido com
atenção e isenção de espírito o confronto da Polícia Militar
com o magistério mineiro nada encontraria nas entrelinhas.
Ficaria, isso sim, surpreso e estupefato. Talvez ninguém,
como eu, prestigiasse tanto a valorosa força policial de
meu Estado.

Nada mais justo que a nossa Polícia Militar, tão
carregada de tradição na defesa das nossas instituições,
tivesse vencimentos adequados ao requerido pelo então
nível de vida. Se usei seus postos de vencimentos para
comparação foi porque eram os únicos a aprcsentar,
na verdade, correlação com os padrões do magistério.
Não ia nisso - cra fácil de se ver - nenhuma intenção
de orientar uma "campanha de desmoralização contra a
Polícia Militar".

Não conscguia nem mcsmo tentar compreender onde
havia subversão na simplcs exposição de uma tabela com-
parativa de vencimentos.

Como mestra, sempre lidei no seio das camadas
mais humildes da sociedade; aprendi a nivelar, no con-
ceito do seu valor para com a coletividade, todas as
classes que ,contribuam com a dedicação do seu trabalho
honesto para a grandeza e prosperidade do seu povo.
E todos são unânimcs em reconhecê-lo: a professora pri-
mária tinha e tem seu lugar de destaque cntre esses.
Ganhe ela como cabo, sargento, oficial ou magistrado, o
que vem ao caso não era a sua superioridade ou inferio-
ridade cm relação àquelcs cargos. O fato em si não era
tanto o "quantum" que percebia, mas a conservação da-
quela tradicional correlação dos seus padrões com os res-
pectivos postos da Polícia Militar. Não havia nenhum
menosprezo meu; sentia até constrangimento em admitI'
que me houvessem considerado subversiva.
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Ou seria a Polícia Militar que se sentiu menospre-
zada pOr haver sido comparada a uma classe, por todos
Os direitos, merecedora de consideração e respeito? Não
podia crer nisso. Que descrédito haveria para um cabo ter
seus vencimentos (não seu cargo) comparados aos de uma
professora contratada ou substituta? E um tenente sen-
tir-se-ia, por acaso, diminuído na sua autoridade ao ver
seus vencimentos comparados ao de uma diretora de grupo?

Meses depois, acompanhando alta personalidade à
Assembléia Legislativa, o ce!. José Geraldo de Oliveira,
sorrindo, cumprimentou-me, pedindo-me que esquecesse o
ocorrido e que o desculpasse.

Foi aí que pude compreender que, escondido por
trás de uma personalidade explosiva e impulsiva, estava
um homem que sabia, com humildade, externar sua gran-
deza de caráter.

E tornamo-nos amigos.
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Quando um número falou muito alto

O ARQUIVO do meu trabalho à frente das associa-
ções de classe e da Assembléia Legislativa é bem grande.
São documentos de mais de vinte anos, uma preciosidade
para mim. Depois de muito rasgar papéis, ele ocupa todo
um armário. Um acervo para qualquer casa, qualquer
apartamento., Seu valor é inestimável para mim .. Costumo
questionar-me muito por isso: - O que farão depois de
minha morte? Quero poupar a meus filhos o pesar da
queima, da incineração. Por esse motivo escrevo, de vez
em quando, algumas passagens na luta pela classe que
mais me deixaram recordações. Para cada luta, pastas e
mais pastas.

Era deputada e presidente da Associação de Pro-
fessores. O governo de Magalhães Pinto tinha maioria na
Assembléia.

Chega à Casa, em mensagem governamental, um
anteprojeto de cuja comissão fiz parte integrante, .insti-
tuindo o Código do Ensino Primário que, após a votação,
se transformou na Lei n .• 2.610, de 08-01-62, que continha
o Artigo 296, logo conhecido até pelos leigos, tal a polêmica
que ele desencadeou. Dizia ele:

"O professor primário não pode ter vencimentos infe-
riores ao salário mínimo do trabalhador em empresas par-
ticulares na capital".

O governador vetou-o. Lutamos, junto aos deputados,
à imprensa, a políticos, e mobilizamos a classe de tal
modo que o próprio governador, mal assessorado, auto-
rizou ti bancada a rejeição, sob o seguinte raciocínio:
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"Os professores já ganham mais que o salário, por isto não
faz mal cair o veto". Ora, ganhávamos mais porque tínha-
mos o vencimento mais o abono. Como abono não é ven-
cimento, nosso ordenado era menor do que o salário. Logo,
o governo teria que executar a lei: pagar ao professor,
pelo menos, o salário mínimo mais o abono. O advogado
geral do Estado, dr. Gilberto Dolabela, deu um parecer
contrário, com o qual não concordamos. Nesse ínterim, o
governo incorporou o abono ao vencimento e deu um au-
mento geral de 60%, certo de que os professores estavam
Bem razão.

Como o governo se negava a reconhecer nosso di-
reito, paralelamente à campanha, pedi pareceres aos pro-
fessores Darcy Bessone, Rui de Souza e ao advogado da
Associação, dr. Mário Genival Tourinho, das maiores auto-
ridades em Direito Administrativo no Estado. Todos eles,
como era esperado, reconheceram nossos direitos, inclusive
o pagamento dos atrasados. Estabeleceu-se o confronto:
de um lado, o governo com o parecer contrário de seu
advogado geral; do outro, os mestres com os três pareceres
irrefutáveis a favor. O movimento crescendo!

A crise política no Rio de Janeiro era das mais
imprevisíveis: a Rádio Nacional anunciava que João Gou-
lart estava vivendo seus últimos momentos na presidência
da República. No mesmo palanque, em praça pública, o
presidente João Goulart e sargentos do Exército desafia-
vam os acontecimentos. Greves por todo lado e dentro de
todas as categorias.

Em Minas, por sua vez, segundo fontes do Palácio
da Liberdade, o governador Magalhães Pinto determinara
a seus auxiliares um estudo para conceder mais aumento
de vencimentos apenas à Polícia Militar e à Polícia Civil.

Eu pisava em ovos: ao mesmo tempo em que pro-
curava alimentar a .chama de entusiasmo de minha classe
pelo cumprimento da lei, mantendo-a mobilizada para a
conquista do que tínhamos direito, procurava impedir a
greve prestes a ser deflagrada, para não mais complicar
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o que já estava por demais complicado. Ninguém entendia
ninguém; hierarquia no Exército, invertida; noticias ver-
dadeiras e mentirosas invadiam o País; atitudes do presi-
dente João Goulart empolgavam muitos e preocupavam
outros tantos. O governador banqueiro dava impressão
de apoio às esquerdas. Carlos Lacerda esbravejando, com
sua inflamada oratória contra a situação; a Igreja divi-
dida; Praça Sete negada pelo prefeito Jorge Carone à
concentração liderada por Brizola; e franqueado, pelo go-
vernador, o maior auditório de Minas, na época, - o da
ex-Secretaria de Saúde - para a realização do mesmo
Congresso, do qual teve que sair, às pressas e escondido,
o líder da esquerda. Tudo Icontribuindo para que eu con-
duzisse o movimento com tática e prudência.

Na penúltima assembléia de professores "acesos" no
Instituto de Educação, após muitos pronunciamentos, con-
segui que me dessem um voto de confiança para resol-
vermos nossa situação numa próxima assembléia. No de-
correr desta, pelo telefone, contactei com o então secretário
de Educação, deputado Aureliano Chaves, para colocá-lo
a par do que estava acontecendo.

O governo, irresponsavelmente, ia colocando água
na fervura, cônscio da revolução que se instalaria em
breve.

Adiada a assembléia para daí a dois dias, j unta-
mente com o líder do governo na Assembléia Legislativa,
deputado Ataliba Mendes, da UDN; deputado Murilo Ba-
daró, do PSD; e Paulino Cícero Vasconcelos, do PSP, ti-
vemos, no dia 10 de março de 1964, um contato com
Aureliano Chaves, que nos informou da posição de irre-
dutibilidade do advogado geral do Estado quanto ao seu
parecer negativo. Foi sugerido, então, um encontro dos se-
cretários de Educação, dI'. Aureliano Chaves; da Admi.
nistração, professor Paulo Neves de Carvalho, e dos nossos
dois advogados, Darcy Bessone e Rui de Souza, para dis-
cutirem o problema. Necessitava, urgentemente, de uma
solução antes da assembléia decisiva. Havia, em mim, uma
premonição.
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o governo anuncia que dera ordem ao Departa-
mento Jurídico do Estado para "ingressar em juízo, a fim
de que nenhuma dúvida viesse a subsistir, e o direito se
declarasse, afinal, em favor de quem o tivesse". A classe
continuou gritando por greve e por "ação declaratória",
o que desaconselhei, tendo em vista a demora estimada
em dois anos, pelo menos, e a conseqüente acomodação
dos políticos e governantes.

Oferecemos ao governo duas opções: a classe inicia-
ria amplo movimento de rua ou paralisaria todo o ensino
no Estado.

Meia hora antes de iniciar nossa assembléia, fui,
sozinha e apreensiva, ao secretário Aureliano Chaves
tomar conhecimento da conclusão dos "grandes". A pro-
posta foi a seguinte: "o governo reconhecia nossos direitos,
comprometendo-se a pagar as diferenças, retroagindo a
outubro de 1963, a fevereiro de 1964, em apólices do Te-
som"o e, dali para a frente, atualizando, em dinheiro, já
calculado Icomo de direito - Cz$ 50.400,00 para o inicial de
carreira, professor M-A. E os demais padrões de venci-
mentos seriam reaj ustados proporcionalmente aos escalões
superiores do magistério primário, com o final em Cr$
78.000,00. "

Eufórica, convidei o secretário, dI'. Aureliano Chaves.
para comparecer à assembléia, lá pelas vinte e duas
horas, para que todos o aplaudíssemos. Qualquer coisa
me aconselhava a urgência da solução.

11 de março de 1964, auditório do Instituto de
Educação completamente lotado de professores eufórLcos,
agitados e com muita revolta.

A meu convite, compareceram os deputados Murilo
Badaró e Dazinho - o José Gomes Pimenta - esse do
meu partido, o RDC. Iniciando a assembléia, historiei os
últimos acontecimentos, as notícias do Palácio, lembrei
a situação de repulsa social em que se encontrava o País
e, por último, o acordo com o governo sobre as apólices.
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Tudo tranqüilo em belo debáte democrático, quando surge
o tumulto inesperado, investido contra a presidente, gritos
e troca de bilhetinhos entre Dazinho, na mesa, e algumas
participantes desconhccidas no plenário. Professores que,
concordando ou não, usaram da palavra. Em mcio a
elas, pessoas estranhas e universitárias procuravam insu-
flar a greve. Percebi, logo, a conivência entre elas, moças
do Centro Popular de Cultura c Dazinho. Algo era
tramado. Certificando-me de que as moças não eram
professoras, cassei-lhes a palavra, assim como neguei-a
ao deputado Dazinho. Elas, por se tratarem de agentes
provocadores; ele, como conivente. A esmagadora maioria
aceitava o acordo, provavelmente lembrada do velho
ditado: "Mais vale um pássaro na mão do que dois
voando" ... Murilo Badaró, deputado de oposição ao gover-
no, elogiou o plano e minha ,conduta, principalmente
levando-se em conta a situação do País. Rápida e estra-
tegicamente, coloquei a proposta em votação: - "Quem
estiver de acordo, permaneça como está." aprovada.

Luzes se apagaram, aqueles elementos estranhos se
atracaram com algumas professoras, o microfone desapa-
receu, provocando mais tumultos, tudo sincronizado, estu-
dado e programado. Nessa atmosfera, chegam o secretário
Aureliano Chaves e o líder do governo, Ataliba Mendes.

Naquele ambiente conturbado, ponderei ao secretário
que não lhe convinha falar. Fomos vaiados por esse
pequeno grupo de agitadoras que, não satisfeitas com a
algazarra que provocaram lá den tro, procuraram nossos
carros, depredando-os.

Vinte dias depois, instala-se a Hevolução de 31 de
março de 1964.

Sob o impacto, nada mais poderíamos reivindicar.
E tudo estaria perdido.

O governo, através de mensagem, propõe à Assem-
bléia emissão de títulos da Dívida Pública para o paga-
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mento dos atrasados e restabelece o reescalonamento dos
padrões de vencimentos da carreira do maaistério bene-o ,

ficiando professores e especialistas em Educação.

Em edital publicado na imprensa da capital, con-
voquei financeiras para negociarmos os títulos. Entre
algumas, venceu a de Geraldo Corrêa que as comprou
ao par. Ninguém teve prej uÍzo.

E os mestres tiveram, independente de outras classes,
um aumento de 35%.

Concitei-os a permanecerem unidos e vigilantes
contra infiltrações em nossos movimentos por elementos
estranhos ao magistério.
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Uma digna barganha política

INúMERAS foram as campanhas pró-aumento de
vencimentos na década de sessenta. Todas elas importantes
e vitoriosas. Uma deixou marcas: o governo era, ainda,
de José de Magalhães Pinto e eu, deputada estadual. Foi
logo depois da memorúvel campanha pela execução do
artigo 296, do Código do Ensino Primúrio.

Professores e funcionúrios reivindicavam aumento
de 70%. Éramos mais ou menos dez representantes de
classe. Fui eleita, por unanimidade, coordenadora do
movimento.

Obstinadamente, iniciamos a campanha: tudo repe-
tido, tudo cobrado.

Eis que o governo, num acordo com as lideranças,
promete o reivindicado: 70% em mensagem que mandaria
logo ti Assembléia.

Tudo concordado: promessas divulgadas por toda
a imprensa, tabela acertada após nove horas de estudos
contínuos com o secretúrio de Administração, professor
Paulo Neves de Carvalho. Além do aumento de 70%,
mais dois padrões para os mestres, carreira para orienta-
dor, novo escalonamento para os diretores e deslocamento
da carreira para inspetor. Em nossa tabela, Glaura
Vasques de Miranda, assessora do secretário, escreveu:
"A tabela dos mestres, elaborada por dona Marta Nair
Monteiro e aceita pelo secretário, está correta, dependendo
da aprovação do sr. secretúrio da Fazenda e do sr. gover-
nador" .
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Os 20% foram-lhe dados por força da lei, oriunda

de minha emenda na Assembléia, desde abril de sessenta
e três.

para que o Es-
automaticamente,

quase um ano
pagando-nos,

Lutamos, portanto,
ta do cumprisse a lei,
Cr$ 50.400,00. _

Como era de se esperar, a revolta foi geral:
protestos, aniquilamento e, logo em seguida, reinício de
campanha. A reação foi imediata: apresentei uma emenda
complemcntando, por analogia, os 70% a nós devidos e
que, apesar de havcr passado nas comissões técnicas,
inclusive na das Finanças, foi, contrariando o tradicional,
rej eitada na segunda discussão, graças às inj unções e
pressões governamentais sobre os partidos situacionistas.

Contradição política configurada: inúmeras nomea-
ções de mestres; as leis .criando muitas faculdades sem
condições de funcionamen to; escolas de segundo grau
por todo lado, até onde não havia, sequer, uma normalista.
De passagem, é necessário lembrar que ó governador era
candidato, em potencial, à presidência da Hepública.

Criar éscolas, nomear professores seria o bastante
para erradicar o analfabetismo, melhorar o ensino, cuidar
da educação? Desconheceria o governo que o aluno reage
à situação total da classe e não apenas à tem pera tura da)
sala, à natureza ~la matéria e:lsinad.a, ~las, tambél:l,.à
voz do professor, a sua expressa0 SOCIal, a sua aparencIa
física, ao seu estado de espírito?

Mais uma vez, não esmorecemos. Nosso trabalho,
nosso esforço, nOS5<1 obstinação não foram totalmente
inúteis: a classe política da oposição, em COro uníssono
conosco, levou o governo a prometer enviar mensagem
especial ao Legislativo para corrigir a injustiça praticada.
Mas o governador, preocupado com a prorrogação ilegal
de seu mandato, mais uma vez descumpriu a promessa.

Mais tranqüilas ficamos quando ouvimos do sr. sc-
cretário da Fazenda: - "Dona Marta, pela cstrutura
administrativa do Estado, cabe à Secretaria da Fazenda,
neste caso, apenas fazer o levantamento do cômputo total
das despesas, arrecadar e pagar. Afirmo-lhe e autorizo-a
a divulgar: não diminuí, não diminuirei a tabela de au-
mento nem dos funcionários nem dos professores".

A atitude do governador não me preocupava, uma
vez que tinha seus compromissos, como candidato ao
governo de Minas, gravados em fita e regravados em disco:
- "Os mestres mineiros podem confiar, porque saberei
dar-lhes o devido valor. Não poderei olvidar minha in-
fância e minha juventude como filho de professora que
sou" .

Foi, pois, com surpresa e indignação que tive de
interromper minhas férias no interior, ao tomar conheci-
mento, pela imprensa, da mensagem governamental en-
viada ao Legislativo, justamente no "Dia do Professor".
Dizia o anteprojeto que ele tinha em vista valorizar os
cargos téenicos e chefias pelos encargos e responsabilidades".
E que o funcionalismo, em geral, teria a elevação dos
níveis de vencimentos em base nunca inferior a 70% e
que, ao magistério primário, caberiam apenas 50%, por-
quanto a essa classe ofram atribuídos, através do artigo
296, melhorias de vencimento de 20% como antecipação
parcial do aumento, perfazendo a majoração percentual
média atribuída às demais classes, isto é, 70%.

Ora, levando-se em conta os encargos e responsa-
bilidade, para fins de remuneração, o MESTRE deveria
ser lembrado em primeiro lugar, porquanto ele é mais
TÉCNICO do que os técnicos burocráticos, pelos maiores
encargos e responsabilidades: fez um curso especializado,
tornando-se responsável pela base de nossas gerações, pelo
aprimoramento educacional de seus alunos na escola,
procurando sempre elevar seu nível no campo da cultura,
da profissão e da moral.
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-------------- •...-------------
A classe, espezinhada, se dispõe a fazer uma "greve

branca" - assinar ponto e não dar aulas - o que desa-
conselho, pois é uma atitude desonesta que transfere a
responsabilidade dos professores para os alunos.

O órgão oficial me surpreende com a notícia: "O
governador José de Magalhães Pinto recebe um grupo de
diretores da Capital, liderados por Ema Ciodaro, e reco-
menda-lhes a elaboração da tabela que complementará
os vencimentos de 70% pleiteados pela classe, pois o
governo quer atender, mas não através de LíDER DE
BARRO - eu!

De surpresa em surpresa, fico sabendo que o en-
contro, visando a enfraquecer minha liderança, a represen-
tação da classe e, pOr tabela, ganhar tempo, tinha sido
coordenado por minha colega deputada Maria Ribeiro Pena,
face à ingenuidade daquelas colegas que se prestavam a
desprestigiar nossa entidade de classe, dividindo-a e prote-
lando a solução.

O governo enganou-nos, assim, durante onze meses,
Mesmo magoada por aquela politicagem rasteira, não es-
moreci e a classe, coesa, dava-me forças: algumas dire-
toras, tendo à frente Sílvia Campos, diretora do Pedro lI,
indignadas com as palavras do governador e com a atitude
das colegas que aceitavam dividir o movimento, promo-
veram um grande jantar na Churrascaria Camponesa,
em desagravo de sua líder, o que veio fortalecer-me, fa-
zendo-me crescer mais diante dos meus liderados e do
próprio governo,

Afinal, como elaborar uma tabela de 70% diferente
da já calculada de 70%? Seria isso matematicamente pos-
sível? Tabela cumprida, juros e correção monetária, nada,
nada mais conseguiria apagar a mágoa, o ressentimento,
suprir as necessidades e as aflições que o governo provocou,

Lembro-me das palavras de Carlos Pasquale, quando
diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos: _
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UÉ fora de discussão que a qualidade do ensino depende
do mestrc, mas este, por sua vez, está condiciona(~o a uma

-' D . I '. se que a qualldade doremuneraçao Justa, aI conc Ull- _ ,"
ensino se condiciona à justa remuneraçao paga ao mestre .

Uma tarde, num plenário agitado na Assembléia
Legislativa, o deputado Hélio Garcia, líder do governo,
meu amigo e colega, bonito e elegante em seu bem ~orta..do
j aquetão azul-marinho, desem pen?ando-se de suas f~ll1çoes
de liderança, aproximou-se de num e perguntou-me,

_ Marta, o que você quer em troca de seu voto
pela prorrogação do mandato do governador?

_ Hélio, o meu voto tem o peso de 70% de aumento
para os professores, isto é, o governo terá. que compl~-
mental' o que nos deu com os 20% da I~unha emenda

t' . Como você sabe estamos frustrados peloque nos IIou, , , , .' .' , d '
tratamento desigual dado aos funclOnarlOs, despI estlgla os
pela falta de ética do governador.

_ ,Mas tenho aqui no bolso um pedido que a senhora
fez para sua sobrinha. Vai ser atendido.

_ Hélio, pedi apenas um comissionamento ,na Caixa
Econômica Estadual para minha sobrinha, professora, e
que é alérgica a giz, Mas, dispenso o favor,

f' t d' I na eu não deixeiO comissionamento 01 a en 1( o, I s
a moça assumir as novas funções.

Poucos dias depois, cilCga à Casa a mensagem, que
tanto eSlleramos e que foi providencialmente negOCIada,

'd d 9001. llaraconcedendo um aumento geral acreSCI o os _ /0

os lllCstres.

Após tantas lutas, para conseguirmos galgar um
, a escala hierárquica de vencimentos, quasepouco maIS " I

assistimos à derrocada da classe. Como se eXIgIr de ~ o
perfeito desempenho de sua profissão, d,e seu sublime
mister de ensinar e educar, capacidade mtelectual e a
necessária tranqüilidade?

171



----------------_ .•....----------------------
A força sublime do mestre o faz resistir ao peso

da responsabilidade, levando-o, numa mágica fisiológica,
a curvar o dorso ao mesmo tempo em que ergue a cabeça
pela vida afora.

o mestre possui leveza de coração. E firmeza emo-
cional. Se não conseguir imitar o Cristo em sua despren-
dida missão de ensinar, não merece o título de mestre.
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A greve santa

"Ai daquele que faz seu proxlmo trabalhar sem
paga e lhe recusa o sahirio"! (Jcr. 22-13).

Novembro de 67. Professores e funcionários efeti-
vos, mestres contratados, substitutos, recém-nomeados e
rurais com seus pagamentos atrasados, acumulados do
governo de Magalhães Pinto para o de Israel Pinheiro:
dois a seis meses na Capital e até em vinte e dois meses
no interior. Cartas e mais cartas que provocavam lágrimas.
Agiotas comprando os ordenados com desconto de até
quarenta por cento. O comér,co já não fia alimentos.

Esgoto todos os recursos persuasorlOS, inclusive
"Campanha do Apelo" pelos professores, junto às autori-
dades, no sentido de regularizar a situação. A tribuna,
na Assembléia, enquanto fui deputada, foi uma grande
auxiliar, mas apenas para denunciar.

Amparada nos principios de amor ao semelhante
(' inspirada a lutar para o bem-comum - normas supe-
riores e sublimes ensinadas por Jesus e que tanta beleza
impõem à conduta cristã - e ainda pelo caminho já
percorrido e esgotado, há quase dois anos, para resolver
o problema, decidimos, em assembléia geral da classe,
lançar mão do recurso máximo: a GREVE.

A situação é gravíssima em todo sentido, pois está-
vamos em pleno regime revolucionário, regime de total
exceção - DITADURA. Ato Institucional AI-5. Mas, já
dizia o imortal Corneille: - "Vencer sem perigo é tri unf ar
sem glória".
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Publiquei, então, a seguinte carta aberta:

Aos professores e ao povo

"A lei proíbe a prestação de trabalho gratuito.

O atraso de pagamento dos vencimentos equivale à
não existência de remuneração.

O Direito Natural, através dos Direitos Universais
do Homem, recomenda remuneração justa por trabalhos
prestados. Logo, se a remuneração deixa de existir, se
o pagamento dos vencimentos passa por atrasos indefini-
dos, a ninguém e muito menos ao Estado, é lícito exigir-se
a prestação de trabalho sem a existência de reciprocidade
pecuniária.

O artigo 19 do Código Penal vigente exime de CrIme
quem age em estado de NECESSIDADE.

E os MESTRES agem em ESTADO DE NECESSI-
DADE diante da situação aflitiva que se delineou. Por
isso, negamos trabalho, porque não recebemos pelo serviço
prestado. Seja o patrão entidade pública ou privada.

Nosso movimento é forte.

MINAS e o Brasil com ele se solidarizam.

Os grupos da CAPITAL vão parar. E o INTERIOR,
n cada momento, engrossará o movimento.

A diretoria da Associação não recuará um passo,
apesar das ameaças. O professorado, de pé, com dignidade,
pede JUSTIÇA.

A vitória credenciará a classe a novas ,conquistas.

A Ordem dos Advogados, secção mineira, se dispõe
a defender o mestre que, no mais longínquo torrão de
Minas, vier a sofrer qualquer penalidade.

O problema de um será o problema de todos.

VIVA A DIGNIDADE DO MESTRE QUE TAMBÉM
SABE DIZER "NÃO".
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A causa é justa. Vamos defendê-la com dignidade
c nobreza de nossa tradição, sem intimidações para as
conseqüências negativas, pois o poder público fechou-nos
as portas irredutivelmente.

Baseada na Constituição que diz: "a União pode
intervir no Estado para pôr termo à grave perturbação
na ordem ou ameaça de sua irrupção", nós pedimos inter.
venção federal, em maio de 1967. O saudoso e competente
dI'. Erasmo Barros Figueiredo e Silva, nosso advogado,
diz que, sem dúvida, a ordem está sendo perturbada gra-
vemente: a ordem legal, a ordem j uridica e a ordem de
fato repousadas nas leis. Que a lei repele o serviço gra-
tuito e, por isso, deu ao governo um prazo de vinte dias
para que nos pagasse. O juiz negou, o que nos obrigou,
através do mesmo advogado, a promover protesto e noti-
ficação judicial, notificando o Estado de Minas Gerais,
na pessoa do governador Israel Pinheiro da Silva, além
de motivos outros, pelo fato de estar ferindo a ordem
legal, uma vez que também os Estatutos dos Funcionários
Públicos Federal e Estadual vedam a prestação de serviço
gratuito.

Atendendo à ponderação em prol do crédito de
nosso Estado e, tendo em vista o governador haver-se
comprometido a seguir um planejamento para a normali-
zação dos pagamentos, a APPMG retirou da justiça o pe-
dido de intervenção.

Ao mesmo tempo e por tudo isso, num domingo,
fecho-me, sozinha, na sede da entidade, ,consulto a Cons-
tituição Federal, assinalo os prós e os contras de uma
paralisação das aulas e redijo, então, duas circulares:
uma aos professores e outra aos vigários de todas as
setecentas e vinte e duas cidades de Minas. Não confiei
dirigir-me às diretoras que, ocupando cargo de confiança,
engavetariam as circulares.

Aos mestres, eu dizia que, ao findar as férias, as
matrículas escolares deveriam ser feitas no dia oficial,
que as classes deveriam ser organizadas, mas que as aulas
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não começariam no dia quinze, visto não termos só direitos
mas deveres também.

Quc a Carta das Nações Unidas e a Declaração
dos Direitos Humanos rccomendam que "os educadores
devem lutar como homcns, como professores e como
cntidade" .

Quc a Constituição de 67 "proíbe a paralisação
~ coletiva dos trabalhos por servidores públicos", mas que
esta mesma Constituição garante a "inviolabilidade dos
dircitos concernentes à vida; detcrmina que a ordem
econômica devc ser organizada conforme os princípios dc
justiça social; recomenda trabalho que possibilite a exis-
tência digna e educação inspirada nos ideais da solida-
riedade humana".

Dissc-Ihes eu que não via incompatibilade cntre
cumprir o dever e defender, intransigentemente, nossos le-
gitimos direitos. Ao contrário, "quando o educador de-
fende com responsabilidade seu direito, está, realmente,
dando uma lição às gerações que crescem, porque nem
sempre está em condições de dizer "SIM". 11

Aos vigários, eu disse do nosso trabalho, em vão,
já realizado há meses para a normalização dos pagamentos
do magistério; que, penalizada pela situação de penúria
de nossos colegas, servidores e serventes, com vencimentos
tão atrasados, animava-me a pedir apoio moral a Ss.
Revmas. para o líder natural daquela comunidade, -
o mestre - pois cuidar da educação de um povo não
é só abrir escolas. É, ainda, pagar bem e, pelo menos,
em dia, aos seus empregados. Do contrário, não seria ao
governo que se devesse creditar a criação e manutenção
de escolas, e sim aos mestres que estavam trabalhando
de graça, sem material, sem nada.

De que adianta aperfeiçoamento de professores,
quando eles nada poderão aproveitar, pois estão revoltados,
famintos, humilhados, devendo tudo c a todos, com seus
filhos sem colégio c scm pão? Se não haveria mais proveito
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em alimentar-lhes primeiro o corpo para preparar-lhes
a mente? Se haveria mérito em disseminação de es:colas,
nomeação de professores, cursos de aperfeiçoamento,
se falta alma ao corpo humano responsável pela sua execu-
ção? Queríamos levantar a cabeça. Ou nada mais poderia
ser feito.

Que eles, conhecedores da situação de seus paro-
quianos, poderiam reunir os professores, cada qual em
sua cidade, levando-lhes o teor das minhas circulares.

O apoio foi total.

Resolvido! Não iniciaríamos as aulas. Cruzaríamos
os braços corajosamente, fora das escolas. Nada de desâ-
nimos, esmorecimentos. É preciso que não nos amedron-
temos.

Entrevistas e notícias pela imprensa, essa a nossa
grande força. Foi se formando, no professorado, a cons-
ciência de que não haveria outro remédio, produzindo,
na categoria, unidade e orientação.

O secretário de Educação, dI'. José Maria Alkimim,
por sua vez, ocupava, quase diariamente, rádios, jornais
e tevê para afirmar que o pagamento estava em dia e
que uma greve organizada em férias não tinha a menor
chance nem de se iniciar. Com ele, faziam coro três
diretoras que desempenhavam os papéis de Calabar,
Joaquim Silvério dos Reis e de Judas Iscariotes.

Refuto as declarações do secretário e vou apresen-
tando provas. Na realidade, algumas cidades, privilegiadas
pela representação de deputados, estavam em dia, como
Uberlândia e Uberaba.

Para nós e para o povo, o movimento passou a
chamar-se "GREVE SANTA".

Já o primeiro dia letivo quinze de fevereiro -
deu o primeiro sinal de vitória: os professores não as-
sumiram seus lugares nas escolas. Aos poucos, houve
uma forte corrente em torno da Associação.
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Uma Comissão Ecumênica de religiosos de todas
as seitas e políticos, sentindo o problema, dá-nos seu va-
lioso apoio.

Todo o Estado acompanha, de perto, o movimen-
to. Já no quarto dia, sob impacto geral, uma viatura po-
licial amanhece em frente à minha casa e acompanha-me
os passos.

Agradeço e dispenso a "proteção" do DOPS - De-
legacia de Ordem Política-Social - para quem n~o ape-
lei nem pretendia apelar. "O povo - eu lhe dIsse -
me protege através do apoio que me dá".

A entidade, cônscia de seus deveres, proíbe o des-
respeito à autoridade de quem quer que seja, pois te-
mos que continuar educadores.

O secretário de Segurança anuncia a instauração
de um inquérito contra a presidente da Associação, Mar-
ta Nair Monteiro, no Departamento de Vigilância Social

DVS.
Apesar de todas as ameaças, a greve continua ca-

da vez mais forte, solidariedade de todo lado, o profes-
sor destemido, o governo calado, na tentativa de esfriar
o movimento e a viatura policial seguindo-me acintosa-
mente.

Os jornais noticiam meu enquadramento na Lei
de Segurança Nacional. Sou convidada a comparecer ao
DOPS, onde vou sem advogado, acompanhada, apenas,
de duas professoras: Alverina Capdeville e Lélia Mafra.

_ "Por que o governo não é enquadrado na Lei?
pergunto ao delegado. "Afinal, ele é o grande e único
responsável por tudo isto que aí está. Ele não cu~pre
seu mais elementar dever de empregador, qual seJ a o
de remunerar o serviço prestado".

E ali mesmo, frente às autoridades policiais, amea-
cei, entre um cafezinho e outro:
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- Se me apertarem mais, tenho uma "bomba"
contra o Executivo.

Parecia que havia temor da "bomba", pois as coi-
sas foram melhorando.

As inspetoras de ensino, com toda sua moral, não
se amedrontam com as ameaças do secretário Alkmim
e dão, em manifesto, seu apoio. Entre outras coisas, di-
zem: "Não se concebe que o governante suponha ame-
drontar os que lhe delegaram o poder emanado do po-
vo e, em seu nome, exercido. É dever precipuo do go-
Verno cumprir os seus compromissos de bem administrar
com justiça, em paz, em ordem.

Os homens da administração de Minas Gerais de-
vem ter haurido os princípios elementares da Educação
Moral e Cívica de seus dedicados professores primários".

Os j ornais do país encoraj am-nos cada vez mai"
com seu valioso apoio, tendo um grande número deles
assistido ao meu depoimento no DOPS. Diz a imprensa
que "em nenhum momento a presidente da Associação
de Professores deixou de reafirmar sua posição de lide-
rar e manter a greve dos mestres que vivem um dos pio-
res momentos da história do magistério primário minei-
ro e confirma sua disposição de não se afastar de suas
responsabilidades, defendendo a classe". Depois, sou en-
caminhada, com a maior urbanidade e respeito, ao de-
legado Menezes Sia, que preside ao inquérito.

O governo ameaça: "Se David Hazan, relator do
inquérito, decidir pelo enquadramento, de Marta Nair,
os autos serão remetidos ao Conselho Permanente de
Justiça e dali para o Exército na Auditoria da Quarta
Região Militar, onde será julgada".

Respondo: "Tenho pleno conhecimento da respon-
sabilidade do movimento e desejo arcar, sozinha, com
todas as conseqüências advindas de minha liderança. O
governo nada pode fazer contra nós, porque foi ele pró-
prio o infrator responsável pela intranqüilidade no meio
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social de todo o Estado. Quem resolve fazer uma greve
justa - apesar de em pleno estado revolucionário, em
governo de exceção - não pode temer punições. A re-
presália ao movimento pacífico dos professores será um
atestado de óbito para o governo estadual".

Alkmim convoca contratados e substitutos para as-
sumirem as classes e eu lhes faço veemente apelo, dizen-
do-lhes que nossa vitória seria, também, a deles, no fu-
turo, com o fortalecimento da classe para novas con-
quistas e que a derrota significaria anos de rastejo, um
bofetão a apoios tão maravilhosos e que o espírito de
unidade deveria falar mais alto. E eles, eticamente, não
assumem.

Passa o Carnaval e os professores, em assembléia
permanente, continuam fora dos grupos.

Mais de vinte dias de paralisação. .. Começo a preo-
cupar-me com o silêncio do governador. Mas o Código
Penal exime de crime a quem age em estado de necessi-
dade.

Vamos ao senador Milton Campos pedir-lhe sua
interferência, como mediador, entre o magistério e o go-
verno. São feitos os ,contatos, mas a situação continua
a mesma.

E os dias vão passando... Os suprimentos às co-
letorias vão, aos poucos, chegando. Pagam a Capita 1.
Com isso, o governo tenta o recuo local da classe.

Num momento de exaustão, temo pelos trinta dias
consecutivos de paralisação quase vencendo. Mas, reajo:
- "A greve é medida extrema, eu sei. Mas ela é justa
e necessária. Todas as medidas conciliatórias foram ten-
tadas para evitar esse movimento que contraria a lei,
mas só nos resta esse caminho".

Procuramos, então, o general Jansen Barroso, da.
10-4 e expusemos-lhe a situação, pedindo-Ihe provocar
uma palavra de Israel. Também sem resultado.

A viatura policial continua a perseguir-me.
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- "O que vocês querem de mim? Não há nada
anormal comigo., Não faço nada que vocês não possam
saber. Vão almoçar. Ou querem que eu mande buscar
almoço para vocês? Meus amigos, não se incomodem co-
migo, pois se estão esperando que eu vá almoçar, podem
desistir. Desde que a greve começou, só faço lanche e,
prometo, só voltarei a almoçar no dia de nossa vitória".
Eles sorriem, vão embora e não mais aparecem.

A mesma Comissão Ecumênica vai a Palácio ten-
tar falar ao governador em prol da paz social em nosSI)
Estado. Tudo em vão.

Nosso movimento ultrapassa as fronteiras de Mi-
nas e vem merecendo atenção de vários órgãos da im-
prensa que, em diversos pontos do País, se têm levanta-
do para pedir uma solução justa para o problema.

Em mensagem, declaro: - "A Greve Santa con-
tinua a dar frutos. O governo esperava que o Carnaval
e o aceleramento do pagamento esfriassem nosso movi-
mento. Engano dele! A classe não voltará ao trabalho
sem que a Associação dê a palavra de ordem com o có-
digo combinado. Estamos certos da vitória. Não demos
ouvidos às ameaças do governo que não se encontra em
condições morais de pressionar ninguém, pois não cum-
pre seus deveres de empregador".

Inconformada e quase desesperada, escrevo uma
carta ao presidente da República, marechal Costa e Sil-
va, apelando a ele para que sej a encontrada uma solu-
ção urgente, urgentíssima, para a normalização do pa-
gamento do funcionalismo, a fim de que sejam .atíngi-
dos os princípios fundamentais aprovados e recomenda-
dos pela UNESCO; que o ensino está paralisado nas qua-
se 722 cidades, por falta de condições físicas, morais e
materiais do mestre, que é arrimo ou colabora no orça-
mento doméstico, cujos pagamentos estão atrasados até
em 22 meses; considero ue nenhum sistema de educa-
ção é melhor que seus professores; q e de nada vale-
riám outras providências, quando faltam condições para

181



professores ministrarem ensino de qualidade; que há ne-
cessidade de enobrecer o mestre para que a nação e a
humanidade sej am enobrecidos; que seu programa -
VALORIZAÇÃO DO HOMEM - só poderá ser atingido
com jovens educados num espírito de paz, justiça e li.
berdade. De respeito mútuo e compreensão. De conhe.
cimento da dignidade e igualdade de todos os homens.
E de respeito que se deve aos direitos humanos fundamen-
tais - princípios esses advogados pela ONU.

David Hazan, diretor do DOPS, declara aos jorna-
listas que meu depoimento foi tranqüilo, mas faltava-lhe
ler nas entrelinhas. Reconhece que a "greve é pacífica.
não há infiltração e que o DOPS não está tendo proble-
mas" .

A imprensa comenta a conduta exemplar da lide-
rança: "serenidade, não permitindo infiltração de ele-
mentos, useiros e veseiros em tirar proveitos políticos
de movimentos daquele tipo".

Eles devem ter notado que somos professores até
na greve.

O bispo de Luz, fazendo coro com outras dioceses,
e mais vinte padres da Região Noroeste de Minas, mandam
um telegrama ao governador: "Sabemos que é difícil
comportar-se bem dentro das nonnas da justiça. As ile-
galidades e abusos cometidos pelo poder público contra
os idefesos professores nesses últimos tempos é um cri-
me, um pecado cometido perante Deus, e muito grave.
Os professores não recebem dinheiro sequer para o pão
e o feijão de cada dia. Os homens não punem estes
pecados, mas a Justiça Divina não os deixa impunes".

Mas, logo depois, para decepção nossa, S. Revma.,
em carta ao secretário Alkmim, retira o apoio ao movi-
mento. Francamente, não entendemos essa atitude. Pa-
rece que foi pelo dinheiro que chegou logo à sua região.
O espírito de fraternidade era, apenas, para o seu bispa-
do.
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A classe continua firme, apesar das ameaças e avi-
sos oficiais de que a greve acabara.

Mas eu continuava seriamente preocupada com as
crianças sem aulas.

Transferimo-nos para o Legislativo, onde sentiría-
mos a posição dos representantes do povo.

Assistimos à desrespeitosa e agressiva defesa do
aumento de seus subsídios, enquanto ali estávamos para
defender nossa sobrevivência .. Ouvimos de um deles:

- Não vejo razões para que Se deixe de votar o
nosso aumento por causa dos professores .. Não se pode
ir contra os interesses dos representantes da coletivida-
de. Necessitamos representar o povo dignamente.

É compreensível o complexo daquele deputado de
n~~ ter passado por nós. Mas não é o subsídio que dig-
mflCa o cargo. Quem não possui as virtudes necessárias
para representar o povo no Parlamento pode ganhar
milhões de subsídios que não representará dignamente
niiguém, disse Alberto Deodato.

Os dias vão passando e são de completo silêncio
por parte do governo, mas vai chegando, em algumas ci-
dades, o "trem pagador".

. Decido, em última tentativa, procurar o general
GIlberto Pessoa, diretor do SNI (Serviço Nacional de In-
formações, e peço-lhe que investigue o atraso, negado
pelo secretário. Diz ele:

- Mas o secretário de Educação não sai da televi.
são, dizendo que o pagamento não está atrasado. A se-
nhora tem provas?

- Tenho, general, o senhor pode mandar buscá-las
na Associação.

No dia seguinte, as pastas foram buscadas, as car-
tas dos mestres xerografadas e imediatamente devolvi-
das.
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Logo depois, sou chamada pelo lider do governo
e começam os entendimentos entre a presidente da Asso-
ciação e os deputados Homero Santos e Gerardo Renault,
este com boa atuação durante o movimento: o ano letivo
do magistério primário e pré-primário teria início a 09
de março de 1968; as faltas seriam relevadas, abonadas e
computadas como de efetivo exercício para todos os efei-
tos de direito; a anistia, ampla e geral; revogados os
atos de afastamento das diretoras que aderiram à greve.
O pagamento dos atrasados seria feito com o seguinte
critério: até seis meses de atraso, pagar o mês vencido
e um atrasado; para as demais cidades, pagar-se-ia o
mês vencido e dois atrasados, sem interrupção sob qual-
quer pretexto; pagamento dos contratados e substitutos
da Capital até o dia dez de março.

Tudo acertado, a assembléia de professores, deli-
rantemente, votou, vitoriosa, o término da greve, segui-
da pelo Hino Nacional cantado, com vibração, por todos
os presentes. Cópias do acordo foram enviadas aos depu-
tados, a todas as autoridades da Justiça e aos militares.

Foram vinte e três dias de paralisação.

Penso, então, em mim: entro em contato telefô-
nico com o advogado Sobral Pinto, que funcionaria em
minha defesa, caso eu fosse enquadrada no Artigo 33, d~
Lei de Segurança Nacional, que prevê "prisão de quatro
anos e meio para todo aquele que liderar greve no ter-
ritório brasileiro".

Meu então marido, Aguinaldo, que sempre me deu
o maior incentivo, preocupado, aconselhou-me a tomar
essa atitude, dada a dimensão atingida ,pela gre-
ve do magistério não só em nosso Estado, mas no País,
principalmente com o regime revolucionário em que vi-
víamos.

O professor Sobral Pinto telegrafou ao governador
e ao secretário de Educação, condenando as atitudes to-
madas pelas autoridades governamentais em relação ao
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assunto, enquanto comunicava sua atuação no processo
instaurado contra a presidente da APPMG, onde funcio-
naria como advogado da classe, caso necessário.

Esse movimento, nove anos após o primeiro -
1959 - veio reafirmar a força do magistério e coroou a
nossa luta em forma da MAIORIDADE da classe.

Tornou-se adulto o magistério mineiro. E mais res-
peitado.

A propósito, o jornal "O Globo" comentou: - "D.
Marta está sempre incendiada. Sempre disposta a brigar.
Seu estado natural é a demanda. Sua tranqüilidade é o
movimento. Nunca conseguiu ficar parada. Nem quan-
do vê televisão: as mãos trabalham. Foi esse tempera-
mento que a fez enfrentar as situações mais difíceis c
delicadas surgidas em suas incontáveis lutas, como pu-
lar, às duas horas da madrugada, o muro da casa do
deputado Euclides Cintra, para pedir seu voto na As-
sembléia, a fim de derrubar o veto ao projeto de lei da
paridade, numa comissão de quatro homens e duas mu-
lheres, Marta à frente".
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Vigília cívica

TERMINADA a "Greve Santa", pensamos estar
ludo resolvido. Não sabíamos que o pagamento dos re-
cém-nomeados, dos substitutos e dos contratados não po-
deria ser atualizado tão depressa devido a um conjunto
de causas, principalmente por defeito de estrutura admi-
nistrativa, complexidade de burocracia, falta de entrosa-
mento entre os diversos departamentos e serviços, dentro
de um mesmo órgão, de uma secretaria com outra e pela
negligência irresponsável das autoridades escolares.

O atraso era de sete meses.
A APPMG, com toda moral do êxito da "Greve

Santa", sugere encontros de chefes das secretarias de Edu-
cação e Administração, cobra pessoalmente, denuncia,
envolve a imprensa, interfere, orienta, participa, discute
e muitas vezes não concorda.

Os jovens mestres, iniciando sua carreira no ma-
gistério primário, cheios de entusiasmo pela aplicação
daquilo que, com tanto sacrifício, haviam acabado de
aprender no Curso de Formação ou Normal, acham-se
desencantados, desiludidos, frustrados em seus ideais, as-
sistindo a todos os esforços, em vão, de sua presidente,
Preocupa-me a possibilidade de serem atingidos pela
mentalidade pessimista. Receio a destruição do seu es-
pírito humano ..

Chegamos - eu e algumas professoras - a co-
laborar, graciosa e pessoalmente, com o Departamento
do Pessoal na confecção de suas apostilas.

A Associação prossegue, firme, na defesa dos mí.
nimos direitos das jovens normalistas.

187



Estávamos cansados das palavras - lugar-comum
elogiando a dignidade e nobreza da nossa profissão,

como se o professor as olvidasse. Não as esquecemos.
Chegou a hora de o sentimentalismo ceder lugar à rea-
lidade em benefício da própria Educação.

Havia outras reivindicações comuns ao magistério
e ao funcionalismo: aumento de vencimentos, reconquis-
tados vinte e cinco anos de aposentadoria para o mes-
tre etc. Prosseguindo a luta, convido todas as entidades
de classe para uma reunião na APPMG, especificamente
para formação de uma "Frente Ampla". Já na primeira
reunião, o então presidente dos servidores do IPSEMG,
Alfredo Campos, coadjuvado pelo da Associação dos Ser-
vidores da Prefeitura, exige a participação, nesses encon-
tros, de um grupo que se dizia "dissidente" da APPMG
e que iniciara um tímido movimento pró-pagamento de
seus salários no galpão do Convento dos Dominicanos,
tendo como alvo principal a pessoa da presidente da
entidade - Marta Nair.

Com esta proposição, não concordamos, pois não
representavam uma classe legalmente constituída nem
"dissidentes" eram, por não serem associadas. Estavam
sendo usadas com finalidade política, insufladas pelo
candidato, em potencial, a deputado estadual, que, como
presidente da entidade do IPSEMG, via em mim, ex-
deputada e líder de classe, uma forte concorrente.

Como aqueles dois representantes se divorciassem do
nosso movimento, porque resisti, energicamente, à presença
das "dissidentes", propus um hiato na campanha da Frente
Ampla, a fim de impulsionar, prioritariamente, o movi-
mento pró-regularização dos pagamentos das jovens
professoras.

Acuso, então, o governo de estar usando o movi-
mento para conseguir empréstimo federal ou estar apli-
cando o 'dinheiro das mestras.

Concito a "ala dissidente" a unir-se a nós.
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Reúno a classe em assembléia geral, que decide
por uma vigília ininterrupta - dia e noite -, em rodí-
zio, em frente ao Palácio da Liberdade, com fins pací-
ficos e inspirados em "motivos de interesse público", com
o fim de chamarmos a atenção do governo para a solu-
ção do problema em foco.

Apoiada na decisão legal da assembléia, uma vez
que o parágrafo 27, do Artigo 150, da Constituição 'do
Brasil, de 1967. consentia "em reunião sem armas, não
intervindo senão para manter a ordem", comunico nossa
decisão ao sr. secrelúrio de Segurança, dI'. Joaquim Fer-
reira Gonçalves - visto estarmos em regime revolucio-
nário - e peço-lhe garantias policiais.

Para desaponto de todos, o sr. secretário proíbe a
vigília, por considerá-la uma "forma de coação à admi-
nistração pública", e decide que a secretaria dispersaria
as professoras cOm jatos de água e gás lacrimogêneo.

Receosa 'do que pudesse acontecer às jovens, não
insisto, mas anuncio uma passeata em que levaríamos
nossos filhos menores como escudos contra a violência
policial evitando o choque Ja previs.10, acompanhada
por padres que dariam ao movimento caráter de PRO-
CISSÃO. Assim, pensamos, estará garantido o protesto,
caracterizando-o como constitucional, por ser ato religioso.

O secretário reage, dizendo que as crianças
seres irresponsáveis -- seriam recolhidas e entregues ao
Juizado de Menores, que decidiria o que fazer delas, de
acordo com o Código de Menores, o qual proíbe a utili-
zação de crianças para fins que a lei veda. Que a presi-
dente, dona .Marta Nair, seria presa e enquadrada, mais
uma vez, na Lei de Segurança Nacional, e os padres
seriam rechaçados a chicote.

Acato a proibição num interesse maior: preservar
a integridade física e moral 'dos participantes.
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Logo 'depois, ostensivamente, "as pseudodissidentes",
agora chamadas "Movimento Popular" ou "Minissaias",
incentivadas por Alfredo Campos, desacatam a autorida-
de, desafiando-a numa passeata pela rua da Bahia até
o Palácio da Liberdade. Apesar das advertências policiais,
a manifestação se realizou, constituindo um espetáculo
deprimente para o governo: a manifestação foi dissolvida
a jatos de água e bombas de gás lacrimogêneo, obrigan-
do-as a se refugiarem no Palácio Episcopal e no Instituto
da Previdência.

Revoltada, apesar de tudo, distribuo a seguinte nota
à imprensa: "Sempre foi de meu feitio liderar todo e
qualquer movimento reivindicatório justo e ordeiro ou
aderir a ele. Por isso, sou obrigada a colocar a presi-
dência da entidade acima dos meus impulsos pessoais,
pois o governo, com sua pressão sobre os professores e
a intolerância para o que ele chama desrespeito, com-
prova o que de há muito vimos presenciando: o propósito
deliberado de envolver a Associação, em pleno período
revolucionário, para silenciá-la de vez".

Amarguradas, tivemos de quedar silenciosas, mas
não inativas, pois continuamos a lutar dentro, no entanto,
dos preceitos legais, e cautelosos em relação às jovens
mestras, para que esse governo se sensibilizasse pela
situação vergonhosa a que explÍnha a classe.

As nossas colegas, ontem, enfrentando leis e ordens
das autoridades em defesa de seus legítimos direitos, de-
ram uma lição de coragem. E nós, dentro da lei - garan-
timos - daremos a de RESISTENCIA.

Não interessa à APPMG tumultuar a classe, mas
uni-la para sempre.

A Associação repudia e protesta pelo "espetáculo
deprimente a que foram submetidas as professoras. E,
enquanto elas foram atingidas física e violentamente, com
bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água, nós, solidárias
a elas, o fomos no espírito".
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Apesar de tudo isso, a "ala dissidente", orienlada
politiqueiramente, insiste em minha renúncia, a que res-
pondo que "aceitaria qualquer medida legal que pudesse
provocar minha saída, mas não renunciaria, porque estava
com a consciência tranqüila e sabia que a classe, por
enquanto, precisava do meu trabalho. No momento em
que o professorado mineiro mais necessita, todas deve-
riam estar unidas na luta contra o inimigo comum -
o governo - que não coloca os pagamentos em dia".

Uma noite, aproveitando minha ausência da Asso-
ciação, aberta porque ministrava-se um curso preparat,ório
às candidatas ao con,urso para professores, as "dissiden-
tes", no seu movimento dirigido, invadem, atrevidamente,
a sede da APPMG, na rua da Bahia, quebrar mesas,
cadeiras, queimam o carpete com tocos de cigarro, num
procedimento incompatível com o de educa'doras e muito
próximo ao dos vândalos.

Sou chamada em casa, compareço à Associação e
tento uma conversa, dizendo-lhes que elas estavam preju-
dicando a classe, dividindo-a e fazendo o jogo do gover-
no. E que a nossa entidade conseguiria, com trabalho,
atualizar os pagamentos.

A perícia policial constatou os estragos e policiou
a entidade por dois dias.

Anunciada a vinda do presidente Costa e Silva a
Belo Horizonte, ameaço concentração com faixas e car-
lazes, mostrando a situação de Minas, "dando-lhe as boas-
vindas". Mas, ao lembrar-nos das agressões policiais de
que foram vítimas as jovens professoras da tal "ala
dissidente", optamos, em reunião do Conselh.o, por uma
carta, em outubro de 1968, a dona Yolanda Costa e Silva,
com grande publicidade, em que lhe expus o tratamento
injusto e desumano dado aos mestres pelo governo do
Estado e pedindo-lhe sua interferência junto ao esposo,
presidente marechal Artur 'da Costa e Silva. Que a impor-
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tância dR missão de educador e formador não pode trans-
mitir ao aluno o sentimento de revolta e injustiça provo-
cado pelo desequilibrio sócio-econômico de seu lar.

Mesmo continuando as idas às seções das duas Se-
cratarias - quando algumas professoras da nossa ala
procuram ajudar nos serviços internos - e apesar 'do
noticiário da imprensa sobre toda nossa movimentação,
sinto que o progresso nos trabalhos da Secretaria era
lento demais.

Quase em desespero de causa, anuncio uma "ope-
ração surpresa". Dia, hora e local ignorados de todos.
Alimento a imprensa com sua curiosidade; a classe, aguar-
dando interessada; e o governo, atento. Adianto que não
será necessário pedir autorização nem garantia às auto-
ridades, pois que a "operação" será inteiramente ordeira,
dentro das leis vigentes, não oferecendo quaisquer riscos
para os professores que <leIa participarem.

Convoco a assembléia geral que me delega poderes,
pois nem a ela eu quis revelar em que consistiria a
"operação surpresa".

Pronto! É hoj e! Decido! Convido cerca de 60 pro-
fessores para me acompanharem. Dirigimo-nos todos, da
nossa entidade, para a Secretaria de Educação às 12 horas
do dia 28.

Entramos. Assento-me em um 'dos degraus de ma-
deira da escada interna da Secretaria, no que sou acom-
panllada pelos colegas entre assustados e curiosos. Os
funcionários chegavam para assinatura do ponto. Acha-
vam graça, inteiravam-se da "operação" e seguiam seu
caminho. Ali permanecemos durante as seis horas de
expediente, saindo com ('s servidores.

Vigília discreta, respeitosa, conversando baixo, lendo
uns, hor'dando ou planej ando aulas, outros, deixávamos,
apenas, uma estreita passagem entre nós para o trânsito
cuidadoso dos funcionários e políticos.
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Com o decorrer dos dias, fomos assistindo à movi~
mentação do pessoal portando pastas e pastas de papéis
e com o dedo polegar para cima, como a dizer-nos: tudo
vai bem.

Quinze dias são passados - noventa horas mal-
assentados - quando todas as apostilas acabavam de
descer para a Secretaria da Fazenda.

Dali passamos para suas escadarias internas, a fim
de apressar o pagamento, onde permanecemos um mês
e oito dias, totalizando cinqüenta e três dias, sempre
muito bem tratados a biscoitos finos e refrigerantes pelo
cavalheiro secretário Ovídio de Abreu. Houve, apenas,
uma pausa de dois dias em sinal de respeito pela morte
de um seu irmão.

Enquanto isso, vou ao governador Israel Pinheiro
para tratar do assunto. Disse ainda o jornal "O Globo"
que eu estava "uma pilha de brava". E que falei poucas
e boas sobre o governo, pagamento e outras coisas. Que
comedi as palavras, mas pensei alto. Que o governador
ouviu tudo muito tranqüilo, mas quando avancei um
pouco e disse-lhe que tudo era reflexo de má adminis-
tração, ele ficou furioso:

- Má admin.istração? Então venha governar em
meu lugar. E agradeça ser mulher, D. Marta!

Continuando assentadas nas escadarias, constatou a
imprensa: "A vigília exigiu maior sacrifício, é verdade,
mas incomodou os titulares das pastas, chamou a atenção
de todos que por ali transitavam, lembrando que aquela
presença reivindicava algo".

Não fomos perturbados pela Secretaria de Segu-
rança porque a vigília - que não deixava de ser uma
concentração - estava amparada pela Lei Maior, que
dava direito a reunião em recinto fechado.

A passeata ou concentração em recinto aberto, além
de expor a clnssc à violência policial, tem efeito tão

193

/



efêmero quanto sua duração, pois poderá haver promes-
sas enquanto e realizada, mas esquecidas tão logo ela se
disperse. E deixa de ser autêntica, porque dela participa
qualquer pessoa es"tranha à categoria.

Como vimos, a VIGíLIA 'diária, duradoura, persis-
tente, contínua, irritante, mas com respeito, produziu
excelentes resultados.

Na oportunidade, publiquei, pela imprensa, a se-
guinte carta aberta:

"Aos Professores Contratados e Substitutos,

A APPl\IG, sempre vigilante aos problemas da classe
e hem-estar do professorado, comunica, finalmente, que
hoje e amanhã vocês receberão os vencimentos "de feve-
reiro a j unhd/67, inclusive.

Prestando contas, informa:

a) no L" semestre promoveu e participou de diver-
sas reuniões entre secretários e chefes das Secretarias de
Educação e Administração, denunciou o engavetamento
das folhas ao secretário, à imprensa etc.;

b) no 2.. semestre, visan'do ao desengavetamento
dos papéis, passou a protestar, em forma de vigília de
seis horas diárias, durante quinlze dias, nas escadarias
internas da Secretaria da Educação, até a liberação das
apostilas individuais para a Secretaria da Administração;

c) daquela passou às escadarias ,da Secretaria 'da
Fazenda, à espera do pagamento geral do Estado;

d) ao mesmo tempo, acompanhou e participou pes-
soalmente dos trabalhos na Secretaria da Administração,
que se prolongaram até em dez horas diárias, inclusive
sáhados e dOlningos, almoçando os funcionários no pró-
prio local de trabalho por conta da entidade;

e) empenhou-se, junto ao chefe do IBM, para apres~
samento da confecção de cheques;
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f) reuniu-se, 2.~ feira, com o secretário da Fazenda,
assessores e coletor, prosseguindo entendimentos iniciados
sábado, no sentido de conseguir a efetuação dos paga-
mentos nas datas citadas.

Conseguindo vencer mais essa etapa, a APPMG
agradece aos chefes, dI'. Celso Moreira, \Vagner Veloso e
José H. Camanducaia, à equipe de funcionários daqueles
serviços, à professora Esmeralda Ferreira Morais, funcio-
nária da Associação, ao sr. Aécio França .Malta, do IBM,
que colaboraram a tivamen te.

Lamentando a demora de toda esta emperrada bu-
rocracia, que só no fim do ano possibilitou o pagamento
desses abnegados mestres, a Associação avisa que algu-
mas professoras só receberão no fim desta semana ou
princípio da outra por cheques avulsos da Secretaria de
Administração.

A vigília continuará nas escadarias da Secretaria da
Fazenda, até que o governo mineiro normalize os paga-
mentos na Capital e no interior.

Os nomes desses secretários de Estado e desse go-
verno tornaram-se inesquecíveis para os mestres, pelas
injustiças praticadas. Afinal, o Magistério não era só
vocação, mas também profissão por escolha. Não era
apenas sacerdócio. Sacerdócio é algo que não poderia
ser confundido com os nossos caminhos. Apesar de hoje
a vocação não contar muito, ainda assim não podemos
viver de dízimos, coletas ou .ábulos.

Aquele tratamento por parte dos poderes superiores
nos colocava em tempo de Inquisição ou de torturas,
repetia a perseguição aos cristãos. Afinal, Vila Rica, com
seus conjurados idealistas e patriotas figura em nosso
currÍCulo escolar com muito orgulho, mas também com
dolorosa amargura.
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Provações

I

HAVIA deixado, espontaneamente, a presidência da
Associação de Professores de Minas Gerais em 1969. Entre
alguns convites para trabalhar, optei por uma supervisão
na Editora José Olympio, porque os livros lembravam
escola. Essa ocupação veio preencher o vácuo deixado por
um trabalho intensamente vivido e interrompido de re-
pente. Era como uma freada brusca num carro em grande
velocidade. O emprego veio, portanto, a calhar, pois eu
não conseguia parar.

Mesmo inexperiente em vendas, inovei uma "equipe
feminina", integrada, na maioria, por educadores de reno-
me e pessoas de bom nivel social, fortalecendo mais o
vínculo: professor, livro, criança e escola, pois as coleções
eram, de modo geral, de pesquisas, de informações, dicio-
nários e literatura.

Introduzi, pioneiramente, um processo didático na
formação das novas profissionais: a necessidade de serem
leais, verdadeiras, simpáticas e úteis aos pais numa verda-
deira prestação de serviços: professoras antes de vende-
doras.

Ao lado da credibilidade que deveriam inspirar,
dariam orientação às mães sobre leis .de aprendizagem,
o ensino da leitura, o motivo de não gostarem de ler, de
não estudarem, o porquê 'da não aprendizagem, a dislalia,
dislexia, como despertar o gosto pela leitura, tudo orlen-
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tado em reumoes muito agradáveis que fazíamos, sema-
nalmente, sempre com a sala lotada e um botão de rosa
para cada uma.

A Sp.ccional explodiu: primeiros lugares. Não se
conseguiu sua repetição muito .desejada em nenhuma regio-
nal brasileira, pois, além do alto nível, os elementos eram
estáveis: a equipe não se desfalcava.

Cinco anos bem trabalhados, elogiados e invej ados.

Ao final desses, 1974, comecei a sentir sinais de
cansaço: preguiça de ir ao serviço e ansiedade para re-
gressar ao lar.

Detectou-se uma febrícula sem causa aparente.

Entreguei-me aos cuidados do grande clínico geral,
dI'. Múcio Monteiro da Cunha Magalhães, que se dedicou,
inteiramente, ao meu caso. As duas radiografias do tórax
pareciam queimadas. Eram como uma televisão desligada.
Nem coração, nem pulmões, nem costelas apareciam. Atra-
vés de uma radioscopia, constatou-se que não se tratava
de coração. dilatado, como parecia à primeira vista. Uma
punção direta no pericárdio - membrana que envolve
externamente o coração - retirou duzentas c cinqüenta
gramas de líquido que confirmou o diagnóstico: peri-
cardite.

o intensivo tratamento com cortisona começou a
afetar minhas faculdades motoras. Combateu a doença.
mas o líquido continuava estacionado. Decidida a cirurgia,
fui para o Hospital da Beneficência Portuguesa para ser
operada pelo professor Zerbini.

No mesmo dia em que me internei para fazer uma
cineangiocoronariografia - o cateterismo - caí de um
pequeno banco em que estava sentada, em meu aparta-
mento, fraturando o fêmur em nove lugares, devido à
dosagem excessiva - mas necessária - do medicamento.
Imediata operação ortopédica adiou a cirurgia cardíaca.
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Mais uma punção 'de quatrocentas e cinqüenta gramas de
líquido do pericárdio para aliviar-me a tosse. Imobilidade
completa. E, inexplicavelmente, a perna encolhe dez
centímetros.

Algum tempo depois, sempre acamada, submeti-me
à grande cirurgia no coração, retirando mais três litros de
líquido c grande parte do pericárdio.

Nova operação para corrigir a perna. Insucesso.
Freqüentei, por quatro vezes, a UTI, uma delas durante
setenta e duas horas. Aguinaldo e Sandra foram meus
constantes companheiros. E Vinicius, meu voluntário
patrocinador.

Durante os nove meses de internamento, fui visi-
tada, diariamente, pelo famoso cirurgião dI'. Sérgio Almei-
da c, algumas vezes, amistosamente, pelo professor Zerbini.
Guardo, por todos os meus médicos, o maior respeito e
admiração.

Aproveitava o tempo para leituras, principalmente
sobre vendas. Não me desligava da família nem do meu
trabalho. Recebo um jornalzinho da editora com subtítu-
los motivadores: "A Agência Feminina é a primeira no
gênero no Brasil. Dignidade, Qualidade e Quantidade".
E entre outras considerações, dizia: "Dona Marta Nair
Monteiro modelou um padrão de profissional que está
servindo de exemplo para o Brasil. Amor e Energia. Que
binômio magnifico! Agora, estamos assistindo Dona Marta
lutar, bravamente, para recuperar sua saúde. Nada a tem
abalado, nem a expectativa, nem as operações a que teve
que se submeter. Sua fé é inabalável na vida, daí a sua
resistência admirável. Mesmo presa ao leito, não deixa de
enviar às suas lideradas uma palavra de estímulo para
uma, Ulll cumprimento à outra".

Em São Paulo, em meu apartamento, durante aque-
les nove meses, confortaram-me muitos amigos. Semanal-
mente, recebia o casal Orlando Caldeira e Rosa, sua
esposa, e diversas doutrinas religiosas: a Católica, com
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seus sacramentos diários; a Evangélica, com orações e
jejuns dos amigos Miguel e Geralda Damatta Pimentel;
a Espírita, através do sr. Antônio, irmão do editor José
Olympio e Seicho-No-Ie, enviada não sei por quem, todas
espontâneas e com seus méritos espirituais, procurando
restituir-me a saúde do corpo e confortando minha alma.

Aqui, em Belo Horizonte, sem ao menos sustentar-me
em pé, fiz a terceira cirurgia na perna com o "papa" dos
ortopedistas brasileiros, o 'dI'. Márcio Ibrahim de Carva-
lho. Tive que reaprender a andar. Minhas pernas e náde-
gas haviam se atrofiado, pois permaneci de decúbito dorsal
durante nove meses. Algum tempo de fisioterapia, muletas,
bengala, muita força de vontade e nenhuma seqüela, ne-
nhuma diferença no comprimento do osso e na muscula-
tura. E, ainda de muletas, procurei reassumir meu lugar
na "José Olympio". Que desilusão! Eu j á estava substituída
- mas ignorava - porque não acreditavam em minha
reabilitaçáo. Deixaram-me, apesar das muletas, arregimen-
tar vendedoras subindo e descendo escadas dos grupos
escolares. Chorei muito, durante longos dias, por aquela
injustiça num momento de total carência, pois passei o
tempo no hospital preparando-me para aperfeiçoar mais
meu trabalho e tinha mil projetos na cabeça.

Ao receber a carta despedindo-me, pois meu lugar
Ja estava ocupado, justamente num momento em que
havia enorme fila de mestras convocadas por mim, de
escola em escola, sem nada custar à editora, visando a
completar mínha "equipe feminina" desfalcada para for-
mar a de minha sucessora, não me contive: chorei, con-
vulsivamente, arranquei meu grande retrato da parede
- homenagem da "José Olympio" pelo meu trabalho - e,
repetidas vezes, bati-o contra o chão até quebrá-lo em
pedaços. Sou temperamental, mas não de ferro!

Esquisito - 'dai para a frente, em nada adiantaram
as "feitiçarias" comprovadas de minha sucessora, Idelonita,
"feitiçarias" de verdade, e tenho provas -. Fomos assis-
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tindo, infelizmente, à derrocada da editora na Capital:
primeiro, Idelonita, minha substituta, depois outro, mais
outro, até o superintendente.

Passados alguns meses, fui convidada a voltar,
ocupando o cargo maior, a superintendência, numa tenta-
tiva de reerguê-Ia. Ao responder negativamente, assistiu-a
a inspetora Marta .da Cunha Fernades, uma de suas divul-
gadoras. Não podia aceitar. Estava por demais ofendida.
E traída.

São decorridos quinze anos. Só há bem pouco tempo,
meu coração passou a incomodar-me novamente. Está
gasto, cansado, mas continua cumprindo bem uma de suas
principais funções no campo afetivo: amou e continua
amando muito.

O que mais sabe fazer é amar!

O que mais o atinge são as injustiças. Não se
adapta a elas.

Não se acomoda. Reage. Rebela-se e me assusta.
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o preço de um ideal

11

1987 - Anunciada greve dos servidores. Numa as-
sembléia, formou-se a Comissão de Negociações composta
de sete elementos representativos das classes e, entre elas,
a da Associação de Aposentados.

Enquanto nos reunimos quatorze vezes entre nós,
estranhei a presença freqüente e isolada de Fernando Ca-
bral, presidente da UTE, no Palácio da Liberdade.

-. Não é nada referente à campanha, D. Marta.
Estou vendo se consigo uma casa para nossa entidade.

- Discordo. Não é eonveniente misturar. O momen-
to é de reivindicação salarial, nada mais.

Já no primeiro encontro com o governador, presen-
tes os sete elementos da Comissão, não concordo em que
só fossem recebidos, em audiência, dois elementos: Ro-
berto Carvalho e ele.

Reagi: ou os sete ou nenhum. Entramos todos, mas
a reunião poderia ter sido bem proveitosa, não fosse a
conversa sempre desviada para assuntos políticos.

Foi, exatamente nesse primeiro encontro, que o go-
vernador demonstrou seu interesse em beneficiar mais os
professores, garantiu-me a paridade, a desmassificação dos
proventos e acenou-nos com o estímulo à regência de
cla8Se: "'pó de giz", como disse ele. Estranhei, também,
que um elemento, Euler Ribeiro, lhe entregasse uma lista
de nomes de colegas que acumulavam cargos, o que não
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poderia caber ao líder de sua classe, tudo isso criticado,
logicamente, lá fora.

A reação veio logo: formaram nova comissão, ex-
cluindo a Associação de Aposentados e a das Especialistas
de Educação. Por esse motivo, em '09-05-87, publiquei uma
carta-aberta para justificar nossa ausência ,das negocia-
ções:

"Ao Governo, ao APOSENTADO e ao povo em
geral,

Mais uma vez os APOSENTADOS se vêem margina-
lizados por seus colegas da ativa.

E, por incrível que pareça, pelos próprios líderes.

Foi isto que aconteceu quando, por motivos óbvios,
a assembléia que decidiu a greve, numa votação TENDEN-
CIOSA E DIRIGIDA, escolheu NOVOS elementos para
constituir OUTRA comissão de negociações salariais com
o Governo, quando a primeira, eleita em assembléia, da
qual fazia parte a presidente dos aposentados, já estava
em fase de negociações com o governo.

A referida votação teve a intenção maldosa, sem
que a assembléia percebesse, de eliminar a representação
dos aposentados e especialistas de Educação.

Denunciamos a irresponsabilidade das lideranças
ao tratarem dessa 'maneira uma reivindicação tão séria
quanto a PARIDADE, pois essa não é uma situação só dos
aposentados, mas também daqueles que se aposentarão a
qalquer momento. A aposentadoria chega por tempo de
serviço ou por inesperada invalidez.

Mas, apesar de tudo, tranqüilizamos os aposentados
e aqueles que vão se aposentar, confiantes não só na equi-
valência conseguida com o pessoal da ativa - uma con-
quista perseguida há mais de quatro anos na AFAEMG,
consecutivos - como, principalmente, na afirmação do
sr. governador Newton Cardoso, "de que todas as conquis-
tas do pessoal 'da ativa seriam estendidas aos aposenta-
dos" .

204

S. Exa., ao autorizar a desmassificação dos contra-
cheques, deu passo decisivo para o aperfeiçoamento da
PARIDADE que, apesar da conquista, ainda apresenta cer-
tas ,deformações.

Agradecemos essa providência, assim como o 13.9 in-
tegral sobre o vencimento básico, "conforme publicação no
Minas Gerais de 05 deste".

Revoltados e preocupados pelo destino de nossos as-
sociados e estimulados pelo interesse do governador em
melhorar a classe dos mestres, organizamos uma "Comis-
são do Magistério", formada de dois professores, quatro
presidentes das entidades de especialistas de Educação e
eu pelos aposentados. Os diversos encontros para negocia-
ções diretamente com o governador nos foram facilitados
pelo então secretário-adj unto, dI'. Hugo Gontijo. Elabo-
rada uma tabela vinculando o piso salarial da classe ao
salário-referência pela presidente da Associação das Ins-
petoras, Maria Alice, calcada na emenda vetada da ex-
deputada do PMDB, Vera Coutinho, trabalhamos sobre ela,
sem nos esquecermos do Quadro Permanente, que se en-
contrava em situação deplorável. Agindo sempre com res-
peito à autoridade constituída e obstinação, conseguimos
a concordância do governador, mas injunções políticas só
a aceitariam se viesse através do PMDB. Contorna'da a si-
tuação, ressuscitaram a emenda de Vera Coutinho, com
algumas modificações: "nem tanto à terra, nem tanto ao
mar": fizeram uma composição entre as duas.

No dia seguinte, o deputado Felipe Nery, líder do
governo, inadvertidamente, convida as duas alas atritantes
para um encontro na mesma hora, em seu gabinete, na
Assembléia Legislativa. Todas as dependências e andares
achavam-se completamente tomados pelos grevistas, pe-
tistas e pessoas estranhas ao movimento.

Irritados pelas nossas conquistas e convencidos por
suas lideranças de que éramos traidores, sofremos, na
oportunidade, a maior violência j á acontecida em minha
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longa vida dedicada à classe: acuados em um banco num
corredor à frente da sala do deputado, fomos insultados
com as palavras do mais baixo calão.

Logo após a saída do presidente da UTE, Fernando
Carceroni, convidaram-nos para entrar no gabinete. E, a
uma palavra de ordem de um dos líderes montado sobre
os ombros de um deles, que gritava: "lincha, lincha, Marta
Nair é a de cabelos brancos", a agressão foi brutal, indes.-
critível. Eram verdadeiros vândalos que nos chutaram,
nos esmurraram, dermll-nos coices, pontapés e cusparadas,
principalmente em mim, que era a mais visada e a última
da fila. Só fui arrancada de seus braços pelo forte chefe
de segurança da Casa. Ficamos presos uma hora e qua-
renta minutos na sala de Felipe Nery. Para sairmos, todos
os seguranças da Assembléia annaram um "corredor
polonês" entre os enfurecidos manifestantes que, não satis-
feitos com a brutalidade para conosco, ainda depredaram
meu carro. Eu, COm mais de setenta anos, àquela data,
ainda lutando pela classe sem o menor interesse político
ou financeiro - pois pago para trabalhar - fui desres-
peitada, naquela altura da vida, como mulher, como mes-
tra, como lideI'.

Meu corpo foi agredido fisicamente, a ponto de dei-
xar-me equimoses por todo ele. Mas sofreu menos que
meu espírito. Repugna-me a injustiça.

E, pensando bem, acho que todo o meu trabalho
girou em torno da busca da justiça que é inerente à minha
personalidade.

Lamento pela classe e pelas nossas Minas Gerais!

Afinal, tantas coisas bonitas aconteceram por aqui!

As rebeliões cessarão, e conseguiremos em paz nos-
sas merecidas reivindicações um 'dia?

Não creio, pois a Educação dificilmente será priori-
tária em qualquer governo.
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Greve «sem rosto»

lU

FOI em 1979, no início do governo Francelino Pe-
reira. O professorado explodiu numa greve deflagrada à
margem de qualquer entidade de classe, muito forte, coesa,
bem organizada, importante e necessária. Liderava-a um
professor secundário, inteligente, esquelético, de cabelos
longos e lisos, partidos ao meio, carismático, lembrando
Cristo.

Sempre preocupada com a causa do magistério e
afastada de tudo, observo, angustiada, o desenvolvimento
grevista.

Pressionada, em casa, por grupos de professores que
procuravam aconselhar-se comigo - inseguros, com razão,
por ausência de uma entidade que respaldasse o movi-
mento - procurei colaborar. Avistei-me com a liderança,
levando-lhe meu apoio e visitei as regionais na Capital,
concitando à união. Estimulei o interior que me auscul-
tava. A todos levei minha solidariedade.

Minha aj uda foi profícua e decisiva pela vivência
do problema, pelo lastro positivo de meu passado de lutas
na Associação de Professores e na Assembléia Legislativa.

A greve avançava em mês com um grave impasse:
o governador só conversaria com o seu comando através
da não então confiável Associação de Professores e, por
isso, recusada. Telefonei, da mesa do deputado secretário
Carlos Eloy, tendo cientificado, previamente, o líder.
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- Governador, o senhor não acha que está na hora
de conversar?

- Acho, O. Marta, mas só o faço através da Asso-
ciação de Professores.

- Mas eles não aceitam, governador. Se eu estiver
entre eles, o senhor estará conversando "através" da Asso-
ciação, pois fui sua presidente nove anos e sou sua con-
selheira nata.

Dando uma sonora risada, ele respondeu:

- Bem, então a senhora me forneça sete nomes
deles, onde trabalham e faço questão de segredo absoluto.
Não tragam lápis, papéis e jornalistas. Amanhã poderá
extrapolar, não tem importância. A senhora venha junto,
às vinte horas, no Palácio das Mangabeiras.

De minha casa, onde nos reunimos, partimos para
esse encontro de onde saímos às três horas da madrugada,
já com reuniões marcadas para a manhã seguinte na
Secretaria de Educação.

Dali para frente fui marginalizada, desconhecida.
Recusaram minha aj uda . e presença às reuniões. Não me
aceitavam .. Mocinhas passaram a vigiar-me. Afinal, viu-se,
depois, que o movimento era estrategicamente político,
revestido de classista. Mas a classe não aceitava minha
ausência. Mesmo assim, afastei-me doída, acabrunhada pela
inj ustiça, mas, por amor à causa, passei a trabalhar nos
bastidores: com o secretário do governo, com o de Edu-
cação, Paulino Cícero e com os deputados.

Apesar disso e de não ter havido, praticamente,
gnnhos financeiros, gratificou-me assistir a classe em le-
targia dez anos pela omissão irresponsável e cômoda da
então presidente, Maria Thelma Lopes Cançado, sempre
reeleita em pleitos entre quatro paredes - levantar-se,
aparecer, impor-se, tornar-se respeitada novamente, o úni-
co ponto positivo do movimento.
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Como foram penalizados, escrevi uma carta aberta
ao governador, depois publicada pelo "Estado de Minas",
ponderando que cada professor punido representava uma
família, uma escola, quarenta alunos e seus familiares.
Que isso significava não só um sério desgaste político,
mas principalmente social, pois eram compromissos finan-
ceiros não cumpridos, bocas infantis não alimentadas,
crianças sem escolas. Usando o argumento de velha pro-
fessora, com trinta anos de magistério, nove à Associação
de Professores e quatro na representação da classe no
Legislativo, pedi ao governador que considerasse as puni-
ções daquele ano como séria advertência para o futuro,
mas que anistiasse todos os professores, pois a greve foi
sempre ilegal de direito, mas legal de fato.

O certo é que, mesmo afastada das cúpulas, con-
tinuo preocupada com a causa do magistério. Venho obser-
vando, angustiada, o desenvolvimento grevista. Só muito
depois concluí o motivo pelo qual me escantearam não
só desse movimento, mas de todos os outros. É que viam
em mim apenas uma competidora nas suas pretensões
políticas.

Até hoje acho que não haveria necessidade de cria-
ção de nova entidade de classe, pois a pluralidade das
mesmas dispersa, divide, conflita. O que o professorado
deveria ter feito seria engrossar as fileiras da entidade,
credenciando-se para uma disputa democrática através de
eleições ou com ação judicial. Enquanto isso, a liderança
da greve seria organizada numa junta provisória, já que
seria mais respeitada e reconhecida pelo governo. Seria
uma representação não de direito, mas de fato.

O governo também errou: apesar de prometer o
concurso na madrugada do primeiro encontro nas Manga-
beiras com seis meses pela frente, não o realizou. Achou
mais fácil acenar com a efetivação pura e simples, como
se fosse essa a providência mais fácil.
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No ano seguinte, deflagrou-se outra greve paralela-
mente à do ABC Paulista que intranqüilizou o País, pois
tudo aquilo que foi aplicado aos metalúrgicos, foi esten-
dido aos mestres mineiros: ilegalidade, dispensas, suspen-
sões, o que foi injusto e precipitado por parte do ministro
do Trabalho.

Sempre pensei que a greve é o último recurso para
grandes e inadiáveis fins. Ela tem que ser o Icoroamento
de uma série de providências numa escala ascendente de
contatos pessoais, escritos, reuniões, assembléias, enfim, ela
tem que surgir como conseqüência de todo um movimento
ordenado, disciplinado, consciente. Então, não se justifica
uma greve anunciada com data marcada, ameaçada, com
ultimatos antes da escalada de recursos, pois a confron-
tação impl1ca em desrespeito, deselegância, etc., que não
só ofendem os brios da hierarquia, como provocam encltl-
recimentos. Principalmente nós, educadores, não podemos
permitir ofensas às autoridades constituídas.

Afinal, concluímos que todas essas greves daí para
cá foram apenas políticas, levando as categorias ao engodo.
Se, na realidade, houve algumas conquistas, o piso salarial
continua simplesmente ridículo e aviltante.

Por causa desses confrontos desrespeitosos e agressi-
vos, não tem havido conversações e negociações. É a
cúpula do funcionalismo - diretores e chefes - que ela-
bora os índices percentuais dos aumentos. Com isso, eles
próprios se beneficiam enquanto a base cada vez mais
deles se distancia.
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Justiça, até que enfim

"O AMOR", diz o poeta, "é o umco clarão que
resplandece na noite escura da vida. É o perfume dessa
maravilhosa flor, o coração. Sem essa divína chama,
esse sublime enlevo, somos menos que os irracionais.
Porém, com ele, a terra se torna céu e nós nos tornamos
deuses".

Sim, o amor foi o maravilhoso inspirador de minha
vida. Amei tudo que fiz e, muitas vezes, esse amor
levou-me à obstinação, ao saber querer, ao não desanimar,
à paixão, à caminhada sempre em BUSCA de algo.

E é introjetada com essa determinação que venho,
desde anos atrás, procurando a sonhada PARIDADE de
proventos do aposentado, daquele que durante décadas
de fiel e constante trabalho produziu, fazendo o Estado
e a Educação caminharem para melhores rumos.

Queria, para esse, o direito de, na sua aposenta'doria,
usufruir da segurança para o resto de sua vida.. Da
dignidade econômica, social e emocional a que fez jus.
O que se queria era, apenas, um tratamento igualitário.
O mesmo nível, o mesmo valor com o que lhes acenaram
as leis.

Não aceitei, j amais, o tratamento desigual,
discriminado, marginal, inj usto e desumano para com
aquele que fl)i alimentado pelo sonho do descanso ao
passar para a inatividade. Inconformada, sempre.

Pensando assim, estive, por inteiro, dentro ou fora
de representação de classe, envolvida na história d:1
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paridade em Minas Gerais e, ultimamente, no Brasil,
quando lutei, com bravura, para inserir seu princípio
na Constituição Federal e transpô-lo, juntamente com a
lei que ampara a pensionista, para a Lei Maior estadual.
Nossas emendas, elaboradas pelo competente dI'. Antônio
Sérgio Medeiros Chaves, ex-chefe da Assessoria Técnico-
-Consultiva do Estado, foram aproveitadas na íntegra.

Trabalho pela paridade desde 1959, quando consegui
que o inicial de carreka do magistério da ativa, fruto
do nosso movimento de paralisação das aulas, fosse
estendido aos mestres aposentados, entre os quais a mãe
do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveíra, a mãe
do então candidato ao governo de Minas, dI'. Magalhães
Pinto e a avó do deputado, líder do governo, Renato
Azeredo Cvutinh6, que passaram ~ ter direito aos padrões
do pessoal da ativa e nivelando-se ao piso salarial.

Procurei, fora da Associação ou da Assembléia,
colaborar sempre com os ex-presidentes da entidade, com
os quais vivia questionando.

Recebi, pelo meu desempenho na emenda "Jorge
Carone Filho" - Lei da Paridade, que durou pouco -
dois diplomas das mãos do presidente da AFAEMG, dI'.
José Cezarini, que muito me sensibilizaram: um à minha
pessoa física e outro à pessoa jurídica, presidente da
Associação de Professores de Minas Gerais.

Em 1982, providencialmente, abriu-se uma larga
porta e o sol claro e quente me iluminou e aqueceu.
Seria o início de um caminho para a jornada à qual me
lançaria, espontaneamente, à procura da conquista do
grande anseio e obj etivo comum adormecido no âmago
dos corações velhos, cansados e desesperança dos dos
inativos do Estado. Queríamos, com determinação que
só os injustiçados sabem ter, a reposição ao lugar a que
tínhamos direito pelo trabalho realizado - a completa
igualdade com o pessoal da ativa. A situação era tão
desesperadora, que ninguém queria se aposentar, adiando
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o direito de deixar de ganhar pouco na atividade para
não ganhar quase nada na aposentadoria.

Eu já (,Ftava desiludida com os trabalhos estáticos
de nossos dirigentes de classe. Na realidade, é a mais
difícil entidade de se conduzir, pois é constituída por
pessoas idosas, cansadas e, em geral, doentes, acomodadas
e, conseqüentemente, dirigida por pessoas de idade
também. Discordava dos métodos e processos de anós
seguidos que não passavam de chamadas pela imprensa
para reuniões quinzenais do Conselho, um memorial ao
governo, placas de prata como lubrificante da máquina
política, alguns contatos com um ou outro deputado e
a espera sentados.

Encontrava-me afastada de quaisquer atividades e,
não sei se por isso, fui me tornando triste. Faltava-me
oportunidade para entrar no campo de batalha, apesar
de não a desej ar, pelo menos conscientemente. Cada vez
lne sentia mais angustiada, testemunhando as aflições
financeiras de colegas e amigos; e quase invejando,
sadiamente, as lideranças em atividade. Tentei ajudar,
mas as lideranças não me aceitavam.

Preocupado com meu estado de espírito, meu
médico, amigo dI'. Saulo Purisch, aconselhou-me a imediata
convivência com o povo para afastar de sua cliente uma
possível depressão.

Decidi-me, então, a disputar, novamente, uma
cadeira na Assembléia Legislativa, aceitando um convite
anterior do deputado federal Hélio Garcia, então presidente
do Diretório Estadual do PMDB, meu amigo e ex-colega
na Assembléia, que se ofereceu para apoiar-me. Preenchi
a ficha levada em casa pelo deputado Leopoldo Bessone.

Ao mesmo tempo, são anunciadas eleições na
Associação dos Funcionários Aposentados. Poderia tentar
acumular ambas as representações como já o fizera no
passado: Associação de Professores e Assembléia Legisla-
tiva. Mas a situação era outra: filiada ao PMDB, oposição
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ao governador que era da ARENA, Francelino Pereira,
nada conseguiria, evidentemente, para a classe. Chocaram-
se as duas situações: de um lado, acenavam-me o prestígio
e a força política remunerada, mas em confronto político
com o governo. Do outro, a liderança classista gratuita
para uma luta em meio à defasagem gritante, agressiva
entre o aposentado e o servidor da ativa, agravada,
principalmente, por um governador na década de 70 -
a quem devemos favores por ter aumentado o patrimônio
da entidade com a doação de algumas salas - mas quP.
concedia aumentos diferenciados: 50% para o servidor
da ativa e 30% para o aposentado, esquecendo-se do que
este representou no passado. Pensou, como disse Carlos
Drummond de Andrade, que ele comia 30% menos, que
adoecia 30% menos, que vestia 30% menos e que, por
isso, tinha que receber 30% menos de aumento que aquele
funcionário ou mestre que ainda trabalhava.

Não tive luta de consciência. Apesar de conselhos
de parentes e amigos, fiz a grande e feliz opção: ficaria
com os aposentados. Escolha graciosa. Desafio.

Disputei o cargo Ja com uma plataforma de
prioridades elaborada pela chapa que disputava a diretoria:
Arlete Vieira Machado Rocha, Eleusis Nascimento Torres,
Lourival Ribeiro de Miranda, dra. Maria Licio Santos
Neto, Diva Ruas Santos, Branca Pinto Garcia e eu.

Queríamos provar que uma associação de inativos
não precisa ser, necessariamente, inativa .. E fomos à luta.
Para começar, substituímos a palavra "inativo" por
"aposentado". Reforma urgente dos estatutos, acolhendo
as pensionistas, que estavam órfãs. Mobilização da classe
em assembléias gerais, mensais, com uma média de
trezentos a quatrocentos comparecimentos, convocados po:.-
telefone, principalmente. Audiências com elementos do
governo. Coleta de oito mil assinaturas para o memorial
que seria entregue ao governador com nossas reivindica-
ções. Tudo simultaneamente, porque havia urgência por
ser ano eleitoral e o aposentado não poder esperar. Não
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foi fácil, porque nossos colegas estavam acomodados.
desiludidos e desesperançados.

Coincidência feliz com o "Ano Internacional do
Idoso". Por isso, circulares aos vigários para mais de
setecentas e vinte e duas paróquias do Estado, expondo-lhes
nossas reivindicações e sugerindo-lhes vincularem a efemé-
ride com nosso movimento.

Apesar de o governador Francelino Pereira não
nos conceder nenhuma audiência, j amais deixamos de
falar-lhe quando havia necessidade. Perseguíamos seus
passos: de madrugada, no Palácio das Mangabeiras,
cercando-o em sua saída; em festas, como no Colégio
Militar, na Pampulha; nos palanques, como no Corpo de
Bombeiros. Varávamos parede, como disse alguém. E
tudo ao mesmo tempo: entrevistas coletivas à imprensa.
pressão à classe no interior, para que abordasse a presença
eventual do governador; contatos com rádios e televisões
do Estado, editais, artigos e cartas abertas, arregimentação
de sócios e conscientização da classe de que estávamos
vivos. União. Não mais aceitaríamos o castigo por haver-
mos trabalhado tantos anos. Exigíamos nem tanto ú

prêmio, mas justiça. Começamos a ser ouvidos e notados;
presenças de representações de diversos setores do governo
em nossas assembléias. Não houve descanso .. Vigília diária
e por várias horas, da diretoria, na ante-sala do secretário
da Fazenda, forçando audiência. Dispensa de funcionários
excedentes na sede. Casa em ordem. O presidente da
Assembléia Legislativa, deputado José Santana de
Vasconcelos, cerra fileira conosco, apoiando nosso movi-
mento pró-paridade.

Ao mesmo tempo, trabalhamos junto ao Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado para melhoria
das pensões e no atendimento geral.

E daí, a grande arrancada, o grande salto em 1982,
quando melhorou, significativamente, nossa situação.
Encantou-me, pela solidariedade, a carta aberta de Antônio
Teixeira da Silva, coordenador da Comissão Permanente
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de Aposentados da Arrecadação e Fiscalização, quando
ele diz nos jornais da Capital: "Formemos alas com a
presidente da Associação de Aposentados, Marta Nair
Monteiro, que muito bem se posicionou em carta aberta
no "Estado de Minas" de 06-07-86. Na verdade, antes de
nossa posse na AFAEMG, até os aposentados daquela
poderosa entidade estavam em grande defasagem com
seus colegas da ativa".

Apesar de encontros em assembléia-geral com os
candidatos ao governo do Estado, levando-lhes nossas
reivindicações, tivemos, com Tancredo Neves, apesar de
aceitar nossas reivindicações, nova defasagem de 30% de
produtividade concedidos ao pessoal da ativa.

Reagimos, publicando, pela imprensa da Capital,
uma carta aberta - a nossa grande arma - numa
maneira de dar o recado público e urgente, pois a
audiência nos era dificultada:

"Ilustre governador dI'. Tancredo Neves,

Hoje, vamos ter uma conversa, iniciando-a em.
termos de HIPóTESE.

"Faz de conta" que, ao invés de o nosso governador
haver trabalhado uma vida nos mais diversos setores
políticos - vereador, deputado, secretário, senador, 1.'1
ministro e governador - o senhor tivesse sido o funcionário
que despachou, datilografou, arrecadou, vigiou, ensinou e
educou para o bom desempenho do vereador, do deputado,
do secretário, do senador, do 1.'1 ministro, do governador
e do pai.

E, nisto, o senhor levou mais da metade de sua
vida.

Sem sua dedicação como servidor, sem sua respon-
sabilidade, sem seu trabalho diário, o vereador, o deputado,
o secretário, o senador, o 1.'1 ministro, o governador e
o pai não poderiam exercer suas funções. E assim,
trabalhando mais de oito horas diárias, o senhor viu
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chegar a hora de descansar. Mas estava doente e no
final de sua vida.,

Voltando à REALIDA:DE, perguntamos:

- O que pretenderia o senhor para ter a sonhada
aposentadoria, a velhice mais segura, mais calma, mais
assistida?

A certeza de que continuaria a ter o mesmo
tratamento que seu colega na ativa, pois a vida continua,
apesar de exigir mais assistência e mais subsistência, não?

Como candidato, o senhor disse à assembléia de
aposentados: "Todas as vezes que houver alteração de
vencimentos nos quadros do funcionalismo, em virtude
de reorganização, que os funcionários aposentados recebam,
também, os benefícios dessas modificações".

O senhor disse, também, que não faria concessões
a classe isoladas.

No entanto, governador, o aposentado que se havia
aproximado da paridade já está se distanciando do pessoa)
da ativa, pois ele não tem direito à produtividade nem
o professor aposentado ao incentivo de regência de classe.

A grande arrancada já foi dada em 1982 com
Francelino Pereira. Queremos, agora, além do reaj usta-
mento geral, algo mais que continue a aproximar as
duas categorias: aposentados e pessoal em atividade.

Esse atendimento virá dar segurança aos que hoje
estão trabalhando.

Estou certa de que o senhor compreenderá os
anseios da classe na caminhada em direção à paridade.

A classe confia em seu governador".

E, imediatamente, partimos para uma vigília de
mais de quarenta horas assentados no gramado do jardim
do Palácio da Liberdade e, depois, nas escadarias internas
do Palácio dos Despachos, numa atitude de protesto, de
repulsa; escandalosa, mas educada, disciplinada, patriótica,
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de Aposentados da Arrecadação e Fiscalização, quando
ele diz nos jornais da Capital: "Formemos alas com a
presidente da Associação de Aposentados, Marta Nair
Monteiro, que muito bem se posicionou em carta aberta
no "Estado de Minas" de 06-07-86. Na verdade, antes de
nossa posse na AFAEMG, até os aposentados daquela
poderosa entidade estavam em grande defasagem com
seus colegas da ativa".

Apesar de encontros em assembléia-geral com os
candidatos ao governo do Estado, levando-lhes nossas
reivindicações, tivemos, com Tancredo Neves, apesar de
aceitar nossas reivindicações, nova defasagem de 30% de
produtividade concedidos ao pessoal da ativa.

Reagimos, publicando, pela imprensa da Capital,
uma carta aberta - a nossa grande arma - numa
maneira de dar o recado público e urgente, pois a
audiência nos era dificultada:

"Ilustre governador dr. Tancredo Neves,

Hoj e, vamos ter uma conversa, iniciando-a em.
termos de HIPóTESE.

"Faz de conta" que, ao invés de o nosso governador
haver trabalhado uma vida nos mais diversos setores
políticos - vereador, deputado, secretário, senador, l.Q
ministro e governador - o senhor tivesse sido o funcionário
que despachou, datilografou, arrecadou, vigiou, ensinou e
educou para o bom desempenho do vereador, do deputado,
do secretário, do senador, do 1.Q ministro, do governador
e do pai.

E, nisto, o senhor levou mais da metade de sua
vida.

Sem sua dedicação como servidor, sem sua respon-
sabilidade, sem seu trabalho diário, o vereador, o deputado,
o secretário, o senador, o l.Q ministro, o governador e
o pai não poderiam exercer suas funções. E assim,
trabalhando mais de oito horas diárias, o senhor viu
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mento geral, algo mais que continue a aproximar as
duas categorias: aposentados e pessoal em atividade.

Esse atendimento virá dar segurança aos que hoje
estão trabalhando.

Estou certa de que o senhor compreenderá os
anseios da classe na caminhada em direção à paridade.

A classe confia em seu governador".

E, imediatamente, partimos para uma vigília de
mais de quarenta horas assentados no gramado do jardim
do Palácio da Liberdade e, depois, nas escadarias internas
do Palácio dos Despachos, numa atitude de protesto, de
repulsa; escandalosa, mas educada, disciplinada, patriótica,
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pois além de silenciosa, entoávamos, compenetradamente,
o Hino Nacional ao nos retirarmos.

Aquelas presenças de cabeças encanecidas pelo
trabalho e pelo tempo, cobrindo a passarela de veludo
vermelho nas escadarias por tantos dias seguidos,
incomodava menos aos velhos que, politicamente, ao
querido líder nacional, j á envolvido nas "diretas-já" ('
na então próxima eleição presidencial.

Enquanto isso, insistiamos numa audiência urgente
com o secretário do governo, deputado Carlos Cotta, que
não encontrava tempo para nos receber. Cercamo-lo, por
isso, em Sete Lagoas, onde seria homenageado. Estivemos
intrometidamente presentes à solenidade e depois ao
churrasco fora do município, quando pudemos marcar a
audiência para o dia seguinte. Precisávamos conhecer
a posição do dI'. Tancredo.

Ao regressarmos do churrasco, fomos apanhados
por forte e assustador temporal. Perigosamente o carro
varou a estrada de terra, entre buracos e enxurrada até
encontrar o asfalto, mas ficamos ilhados em Carlos Prates
até três horas da madrugada à espera de que as águas
do Ribeirão Arrudas voltassem ao seu leito.

Uma semana mais tarde, aprontando-me para outra
assembléia já programada, a fim de nos inteirarmos da
resposta do governador, soube que ele se encontrava no
Rio. Localizei-o, aflita, em casa de sua filha Maria do
Carmo.. E mandei-lhe um recado: continuariamos a
vigília, uma vez que não tivemos a resposta combinada.
Afobada, como sempre, entre a maquilagem e o vestir-me,
atento ao telefone:

- Marta Nair, Tancredo Neves.

- 6 meu amor, desculpe-me, governador.

- A boca não fala o que o coração não sente.
Vim, às pressas, e não pude entrar em contato com você.
Encontremo-nos no Palácio da Liberdade, segunda-feira.
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Dê-me um voto de confiança e não resolva nada até lá,
combinado?

Feliz, antevi a vitória. Concordo. E a assembléia
marca nova reunião para terça-feira. Acordo firmado
porque não sou radical. Acordamos em que suspendería-
mos a vigília, o Estado faria a reposição dos mese')
atrasados em parcelas pelo seu sucessor e, dali para
frente, os 30% seriam incorporados aos nossos vencimentos.

Hélio Garcia assume inclusive a dívida que não
contraíra. Mas eu estava tranqüila. Por ele poria minha
mão no fogo. Conhecia seu caráter.

Em sua primeira audiência com as lideranças de
classe, a uma pergunta minha, responde o então gover-
nador, meu ex-colega parlamentar:

- D. Marta, não vejo o porquê de o aposentado
receber menos que seu colega da ativa.

Mas os boatos continuavam. Fontes de opOSlçao e
a própria imprensa insistiam em que nós não seríamoi>
beneficiados nos estudos de reajustamento em elaboração,
pois estava havendo uma certa demora num pronuciamento
público por Sua Excelência, o governador Hélio Garcia.

Para tranqüilizar os interessados e também para
envolver o governador, achei conveniente externar nossa:-
apreensões através de carta aberta, no "Estado de Minas".
que alcançou boa repercussão:

"Governador Hélio Garcia,

O aposentado e o pensionista abraçam-no agradeci-
dos pelo caminhar lento, mas cheio de esperanças em
direção à completa, irrestrita e duradoura paridade.

Você tem sido, para nós, um governador amigo.
justo, sensível, humano. O mais liberal.

Seu último ano no governo do Estado poderá ser
o fim de nossa caminhada. A bandeira da vitória. A
confiança do servidor da ATIVA. A justiça e a recompensa
ao APOSENTADO.
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natalina
Corrija,

Aproxima-se, ,com o mês de abril, o esperado
reajustamento.

Estivemos, sempre, à espera de um governador que
soubesse dar ao velho, àquele que se desgastou na
prestação de serviços ao Estado, àquele que não mais
pode trabalhar, doente e depauperado, um final sem
revolta, um final tranqüilo.

Estamos trabalhando junto à Comissão Constituinte
pela sonhada PARIDADE. Mas nada impede que o
governador do Estado a amplie de uma vez. Restará,
para nós, o trabalho de assegurá-la definitivamente através
de Constituição.

E será mais fácil fixá-la dada a sua FORÇA e
o seu PRESTíGIO nacional - do que inová-la.

Também as PENSõES precisam ser cuidadas. Justo
seria que 2/3 da remuneração do servidor, se vivo e
trabalhando estivesse, fossem assegurados aos beneficiários.
Cuidando dos interesses da viúva e dos órfãos, você
estará exaltando um dos princípios bíblicos.

Somos, governador, poucos para pesar na despesa
do Estado, mas somos muitos para agradecer.

Não tivemos o 13.9 •. Nem nossa gratificação
foi equivalente aos nossos proventos básicos.
por favor, o artigo na próxima lei de aumento.

Você disse não achar justo o tratamento desigual.
Para 86, esperamos, portanto, a igualdade.

Não pedimos muito. Apenas justiça, igualdade de
tratamento. E isso - eu o conheço bem - não lhe será
difícil.

Obrigada, governador, pela leitura.

E obrigada, antecipadamente, pelo atendimento às
nossas reivindicações. Que sua atitude nesse último ano
de seu governo sej a, para os outros governadores, como
que um "acórdão".
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Com respeito e carinho, seus aposentados e pen-
sionistas" .

Na realidade, o governador Hélio Garcia deu-nos
a paridade quase completa. A gratificação natalina
melhorou, mas foi inferior à do pessoal da ativa. Não
cra, ainda, o 13... A nós, aposentados, falta-nos o poder
da pressão. Temos que persuadir. Mas, como, se não
nos é dado chegar ao governador? Eu sempre abusei da
carta aberta. Ela - eu sei - de qualquer modo chega
ao destino, principalmente através das sinopses que lhes
levam os assessores.. Mando-lhe mais esta que talvez não
seja a última e que tem a vantagem de informar, infundir
confiança e marcar presença. Através dela fala, sempre.
o sentimento, o coração.

"Governador Hélio Garcia,

Hoje, você vai ouvir não a voz de um aposentado,
mas o coração combalido do velho que deu uma vida
pelo seu Estado.

Graças a ele, você estudou, formou você se elegeu
deputado e, graças a Deus, também, você é o nosso
governador.

E olhe lá, que governador!... Altivo, digno, deter-
minado, que sabe usar a hora certa para ser ouvido por
todo o Brasil.

Logo se vê: filho de professora 1

A gente sabia que você ia ser bom para o servidor,
porque é sua característica. Você é sensível. Você é
humano. Você é justo.

Mas, e para nós, os aposentados?

Soube, hoj e, por alta fonte governamental, que os
estudos referentes à equivalência conseguida a duras penas
no governo atrasado e que perdemos em abril de 84 - o
que consideramos uma traição ao ex-governador Tancredo
Neves que conosco assumiu compromissos pré-eleitorais
estão na Assessoria Técnico-Consultiva.
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Como você anda muito ocupado e seus assessores
muito entretidos com outros problemas, esta carta é para
lembrar-lhe que nós estamos vivos, ainda. MAS, NÃO
TEMOS TEMPO PARA ESPERAR.

Três meses é o prazo que o governo pede; a partir
de data incerta.

Meu Deus! Será que o aposentado não se alimenta,
não adoece, não mora, não tem necessidades?

Que diferença de outros países em que ele, por
ser considerado sábio pela experiência acumulada, é
conselheiro e assistido pelo que representou!

Não, Hélio, queremos assistir a uma daquelas suas
conhecidas atitudes: de vontade, de comando democrático,
de firmeza e, irrequieto, dizer:

- Chegou a vez do aposentado! É para antes deste
Natal! É agora ..

Desculpe-me, amigo, querido governador.

Pensei alto. Escrevi o que o coração ditou numa
hora de raro desânimo.

Abraços de sua ex-colega, com muito orgulho".

O governo de Hélio Garcia foi muito democrático
e liberal nos reaj ustamentos da categoria. Seus secretários
tentavam sempre negociar. Eu marquei presença às
reuniões. Em uma delas, a representante dos aposentados
e pensionistas foi repudiada por elemento da UTE. Nessa
oportunidade, todos ouviram dos secretários presentes a
repetição das palavras do governador, tranqüilizando
nossa classe quanto ao tratamento igualitário que o
governo lhe daria.

Na intenção de denunciar o comportamento da
UTE e, ao mesmo tempo, amarrar publicamente as
palavras de compromisso dos secretários, fiz publicar a
seguinte carta aberta:

"Aposentado,
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Você está indócil, preocupado e inseguro quanto
à sua situação face às conquistas oriundas da greve do
pessoal da ativa.

Estivemos presentes em todos os momentos necessá-
rios nas conversações entre governo e entidades classistas.

Apoiamos, desde a primeira hora, as reivindicações
das lideranças. Não podendo fazer greve, estivemos 30
horas em vigília nas escadarias internas do Palácio dos
Despachos.

Se pleiteávamos a igualdade dos aposentados ao
pessoal da ativa, todas as conquistas nos falariam de
perto.

Infelizmente, apesar de nossos apelos, nenhuma vez
se ouviu, por parte dos líderes, nenhuma única palavra
pelos aposentados. Pelo contrário, a UTE, através do
Carlão, protestou contra nossa presença. E a Associação
de Professores se omitiu. No entanto, nada impediu que
a presidente levantasse sua voz algumas vezes para
alertar os secretários sobre a palavra do governador Hélio
Garcia: "NÃO VEJO O PORQU~ DO APOSENTADO
RECEBER MENOS QUE SEU COLEGA DA ATIVA" ..

Com entusiasmo e emoção, ouvimos o pronuncia ..
mento firme dos secretários Evandro de Pádua Abreu I~

Walfrido dos Mares Guia: "Os aposentados terão cumprida
a promessa do governador: tudo que for concedido ao
pessoal da ativa será estendido aos aposentados".

Esperamos, agora, que, com essas informações, a
UTE cesse sua demagogia, não só deixando de Íntran-
quilizar a categoria, como também levantar a bandeira da
equivalência salarial, como se dela fosse esse trabalho.

Longe de mim fazer retaliações, mas não admito
Il:)entiras e atitudes duvidosas.

Estamos tranqüilos, pois, quarta-feira, o sr. secretário
da Fazenda comunicou-nos que o aumento para o
aposentDdo será inserido no Quadro Permanente (para

223



os funcionários) e no Quadro do Magistério (para os
professores). E que as demais reivindicações do aposentado
serão tratadas com o governo na próxima semana.

Os aposentados podem confiar em sua entidade de
classe e nesse governo que tem sabido valorizá-los".

O governador Hélio Garcia, escondido atrás daquele
arcabouço, daquela estrutura que aparenta frieza, é um
homem sensível e bom.

Chega o governador Newton Cardoso que, quando
líder estudantil, apoiou uma das greves do magistério,
que liderei em 1959.

Mais tarde, identifiquei-me com ele por uma
corajosa atitude sua, fazendo vigília junto da poderosa
fábrica "Itaú", contra a poluição.

E depois, preocuparam-me seus constantes atritos
com os professores em Contagem. Temia-o.

Como candidato a candidato ao governo de Minas,
telefonou-me uma noite:

- D. Marta Nair, aqui é Newton Cardoso. Nós
nunca nos falamos, mas sentir-me-ia honrado se a senhora
me desse seu apoio nas próximas eleições.

- Dl'. Newton, agradeço sua lembrança, mas terei
que apoiar o candidato que Hélio Garcia indicar porque
ele foi muito bom para o aposentado e o pensionista.

Vieram as eleições e Hélio o apoiou.

Eleito, surpreendeu-nos a nós aposentados e pen-
sionistas. Foi o governador que antecipou a completa
paridade.

Na primeira audiência entre o governador Newton
Cardoso e entidades de classe da qual eu fazia parte,
houve, entre nós, apenas esse pequeno diálogo:

- Governador, sua plataforma de governo foi toda
voltada para o social .. O que o senhor pensa relativamente
ao aposentado e ao pensionista?
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- D. Marta, o aposentado e o pensionista estão
incluídos no meu plano social. O aposentado terá tudi)
o que o da ativa tiver.

E foi assim. Não tivemos trabalho até agora.
Newton Cardoso completou e burilou, integralmente, a
paridade; pagou a última parcela de um aumento devido
do governo passado; a gratificação natalina transformou-se
em 13.9, baseado nos vencimentos e vantagens, e decretou
a desmassificação dos proventos, perseguida desde o
governo de Francelino Pereira. Afinal, tranqüilizou-nos
com a paridade, através da Lei n.Q 9.509/87, antes, mesmo.
da Constituição e cumpre-a sem cobranças.

A vinculação dos vencimentos do magistério ao
salário mínimo de referência foi devida à nossa Comissão
de Magistério, que teve oportunidade de sensibilizar o
governador. Aliás, foi a única tabela apresentada na
época.

Ultimamente, tivemos a grande vitória que atingiu
os diretores aposentados portadores de Curso Superior
(Aperfeiçoamento Pedagógico, CAE e Pedagogia).

O nosso trabalho, nesses três governos - Francelino
Pereira, Hélio Garcia e Newton Cardoso - atingiu, com
êxito, pensionistas do IPSEMG, da Imprensa Oficial, do
Tesouro do Estado e, indiscriminadamente, todos os
aposentados do Estado e os que se vão aposentar.

As outras conquistas, que foram muitas ao longo
dos quase oito anos em que estou à frente da AFAEMG, em
reeleições proclamadas e democráticas, pretendo relacio-
nar nas últimas folhas deste livro.

O certo é que chegamos.

A paridade veio vindo lentamente, veio chegand0
arrastada, mas se instalou definitivamente, confirmada
pelas Constituições que nos garantiram completa isonomia
com o pessoal da ativa.
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As pegadas do pessoal em atividade são nosso lema.
Onde ele tira o pé, nós colocamos o nosso. Ou por outra;
agora caminhamos lado a lado.

O grande e perseguido obj etivo foi alcançado.

Reconquistamos nosso maior patrimônio profissional:
a PARIDAiDE ampla, duradoura e irrestrita, construída
um dia após outro de trabalho, de tenacidade, de fé,
de esperança. Anteontem, com Francelino Pereira e Hélio
Garcia. Ontem e hoje com Newton Cardoso. Amanhã,
com as Constituições.

Missão cumprida, graças a Deus.
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Inventário

Para uma satisfação à classe que sobreviverá ti
mim; para que meus descendentes saibam que fiz da
minha parte e soube desempenhar a missão que Deus
me confiou; para acabar de rasgar a papelada, deixo,
aqui, o registro do meu trabalho.

Na APPMG e na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, de 1960
a março de 1969

Adquiri e instalei a sede da APPMG, na Rua da
Bahia, 1.032, 9.1' andar, dotando-a de consultórios médicos,
dentários, colposcópio para diagnóstico do câncer no colo
do útero - o terceiro no Estado - piano, som, xerox,
geladeira, salão para cursos, a Casa de Trânsito do
Professor do Interior, na rua José de Alencar, 603, com
30 acomodações diárias; legalizei a Granja Santa Maria,
preservando 100 quotas e adquiri mais 40. Preservei os
19 lotes em Santa Lúcia.

Lutas constantes por aumentos dos professores,
funcionários, aposentados e pensionistas; pagamento de
professores nomeados em férias, a partir da posse e não
do exercício; concursos anuais; prioridade para nomeação
de concursadas; cursos constantes preparatórios aos
concursos; consegui que as publicações da Secretaria de
Educação fossem feitas nas férias de fim de ano; paga-
mentos em dois horários; folha única de pagamento;
25% de abono 1?ara as regentes auxiliares; efetivação das

- -~ ~ L... r-
normalistas com 5 anos de exercício no ma..gistério e
estabilidade de leigas, a partir de .5 anos de efetivo
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exerclClO; acréscimo de dois padrões na classe de professor;
carreira para orientador de ensino com deslocamento
conseqüente na carreira do diretor e inspetor, beneficiando-
os com novas letras; licença para o orientador de ensino
dobrar turno; efetivação e estabilidade de diretores e
professores; concurso, aumento e incorporação da grati-
ficação para diretores; gratificação para o diretor
designado; prioridade ao atendimento de diretores na
Secretaria de Educação; sugestão para promoções e
estabilidade em ato coletivo; direitos iguais para docentes
de Jardim de Infância no Plano de Classificação dc
Cargos; ingresso de normalista maior de 35 anos no
magistério, através de concurso; licença para tratamento
de saúde ser contada para qüinqüênio, aposentadoria t:
vencimento integral; simplificação de licença de gestante,
sem interrupção de vencimentos; desburocratização da
contagem de tempo; gratificação dos fiscais de ensin::>
médio; qüinqüênio das férias-prêmio contadas em dobro:
trabalho, ombro a ombro, com a AFAEMG pela paridade
na Lei "Jorge Carone"; paridade do M~H e M-R, respecti-
vamente, com as da ativa; reconquista da aposentadoria
aos 25 anos de magistério e do afastamento remunerado
para a aposentadoria; reconquista dos 10% de qüinqüênio;
efetivação das serventes substitutas; juntamente com
outros líderes, o salário mínimo para o servidor de nível
I a V, com 40 horas de trabalho; elevação e unificação
dos vencimentos dos serventes; melhoria de bolsas de es-
tudos para diversas especializações; impedi a diferença
de vencimentos entre capital e interior; melhoria dos va-
lores dos padrões do magistério; que alguns prefeitos
melhorassem os vencimentos do magistério municipal e
rural; criei, através da Lei 3.899/65, o Centro de Tra-
dições Mineiras; a Escola Normal Noturna do Institu-
to de Educação; o Colégio Estadual e 5.~ e 6.' séries de
Campo Belo; direito aos professores maiores de 35 anos
poderem fazer o CAE; policiamento nas escolas pela Po-
lícia Militar; construí 36 apartamentos de primeira pa-
ra professores, no Bairro Anchieta, financiados pelo BNH.
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NA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFAEMG

De 1982 a 06/1989

Adquiri e mobiliei o conjunto 1.204, na rua Ca-
rIJos, 136, - Salão Cecilia Maia - para o aposentado
e pensionista, com biblioteca, jogos e cursos; gabinete
dentário com Raios X e consultário médico com eletro-
cardiógrafo; três telefones. Legalização da AFAEMG na
Prefeitura; registro da AFAEMG no Conselho Nacional
de Serviço Social em Bl'asíiia; utilidade pública muni-
cipal; isenção de impostos; modificação da Lei 552/49,
melhorando bastante a situação das viúvas, independen-
te de outras rendas.

No IPSEMG: que SO func'onários antigos e velhos
aposentados da Imprensa Oficial passassem a contribuir,
usufruindo seus direitos; melhoria das pensões; am-
pliação do hor~ll'io de atendimento da farmácia; melho-
ria do valor do "rápido" e empréstimo bancário; con-
venio para manutenção do médico e dentista na AFA&'\1G;
eliminação da taxa cobrada para expedição de certidão
negativa; que o Quarteirão da Praça 7, do IPSEl\IG, não
fosse desapropriado pela .Lei 00 üSõ ~Solo; 13. para
seus pensionistas, assim COU10 do~'esouro; trabalho junto
ao .instituto para que o marido sej a beneficiário da mu-
lher; sugestões para que as férias-prêmio não gozadas
por funcionários sej am pagas em dinheiro a seus pen-
sionistas; manifestação contra a privatização do Hotel
Cura e Repouso de Ar~ta perã recuperação fi-
nanceira do Hotel da P~vidência; colaboraÇão para a
conquista da'""p~se-livre para os maioresde 65 anos; que
o Fundo de Caixa da Imprensa Oficial e Guarda Civil
melhorassem as pensões duas vezes o valor do V-1 do
Quadro Permanente do Estado para o dependente cuja
renda fosse inferior ao salário mínimo do País; cam-
panha junto aos bancos para melhoria de condições no
atendimento aos aposentados e pensionistas; apoio ao

229



trabalho dos ex-combatentes aposentados ou que venham
_ a se aposentar; trabalho junto à Constituinte Estadual

_) isentando o aposentado de contribuir pai'-a o IPSEMG,
~ sem perda das vantagens, o que não ~segui; encontro,

em assembléia, com os candidâtOs ao governo do Estado,
para apresentação de' reivindicações; desmassificação dos
proventos nos contra-cheques; auxílio no apressamento
da ação dos chefes apostilados e comissionados; 13: inte~
gral para o aposentado e pensionista; integração, enquan-
to possivel, nos movimentos pró-aumento de vencimentos
e outras vantagens; trabalho, junto ao BNH, pelos apo-
sentados inadimplentes; lançamento do Clube da Matu-
ridade; empenho pelo pagamento da GEPI; participÇ
ção na fundação e V Diretoria da Federação dos Apo-
sentados do INPS; integral apoio ao movimento dos ser-
vidores da Secretaria da Fazenda; intensivo trabalho pe-
los Servidores da Justiça não Remunerados; promoção
de algumas excursões, palestras c horas de lazer; con-
quista dos 30% de produtividade do pessoal da ativa pa-

.=-ra o aposentado, após a vigília de 10 dias nas escadarias
do Palácio dos Despachos; trabalho junto ao Tribunal de
ContaSlJela paridade dos seus aposentados; idem pela
equivalência &alarial para o nível superior, pracinhas,
autarquias, valendo-nos do prazo de 90 dias para corre-
ções; trabalho pela correção de decreto beneficiando car-
gos em comissão da área administrativa da polida Ci-
:,il, professores e catedráticos de ensino médio e pãra
que a média de aulas ~xtraordinária;- fosse Incorporada
aos proventúl'.

De passo em passo, conseguimos, afinal, o OBJE-
TIVO maior de lIússa caminhada: a PARIDAPE do apo-
sentado com o da ativa. Mesmo antes das Constituições,
estávamos tranqüilos com a Lei n.9 9.509, de 29-12-87,
do governador Newton Cardoso: que nos garantiu"'"a com-
pl:!..a eq~lênci~om ~os colegas da ativa, a ~l
tem sido cumprida.
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1
Culminamos com a inserção, na Constituição Fe-

deral de 1988, do Artigo 40, item IH, parágrafos 4.9 e5.9

q~ g'ã1'an1e a isonomia l;;ra o aposentado e justiça aos
pensionistas, respectivamente. E ainda o 13.9 equivalente
à remuneração paga no último mês de oeze:riiE'rõ:-

?--

Conseguimos inserir, na Constituição Estadual de
89, o teor dos referidos artigos da ConstituiçãO Federal.

Dentro desse obj etivo, conseguimos o nível 3 para
as diretoras portadoras dos diplomas da antiga ~ola de
Aperfeiçoamento Pedagógico de Minas Gerais, do CAE
e Pedagogia.

Conscientização e mobilização da classe, que esta-
va acomodada, marginalizada e desesperançada.

Par~de para os supervisores pedagógicos que ha-
viam feito reopção. - ~

Reposicionamento do Quadro Permanente para o:>
aposentado&. ----,

Reposicionamento do Quadro do Magistério .
~

Cumprimento Jo Artigo Constitucional n.9 36, no
pagamen to às pensionistas.---- - -

Enquadramento dos Scryentuários da Justiça não
Remunerados no Quadro Perman~e.

'---
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Testemunho

Inseri neste memorial as conquistas políticas, cí-
vicas, classistas por prestação de serviços com o obj etivo
de esclarecer àqueles que em mim confiaram. E também
algumas crônicas sentimentais.

Quero mostrar que me empenhei em servir.

Reconheço e assumo a vaidade que jamais neguei.
Entretanto, não foi movida por ela ou pelo cabotinismo
que assim procedi. Tenho um nome a zelar e uma obra
a cuidar.

Amanhã, após meu desaparecimento, os novos des-
cendentes, os que estào chegando e que ainda surgirão
em minha família por certo iriam ignorar meu trabalho
honrado e sem qualquer outro motivo.

Penso ter cumprido bem a missão a mim confiada.

O documentário desaparecerá. Também as fichas,
recortes, fotos, álbuns, jornais. .Meu nome será apenas
uma inscrição numa lápide. .Mas eu quero mais: que
meus descendentes saibam que não vivi em vão. Tam-
bém, - quem sabe? - um pouco para a história de nos-
sa classe.

Ao mesmo tempo, dei minha parcela de contribui-
ção na caminhada pelos direitos da m..lJlher, apesar de
j amais ser FEMINISTA no conceito que se dá a esse
termo.

Com toda bravura de meus atos àquela época
saltar muro da casa do deputado Euclides Cintra, junta-
mente com -;mtras liderançã"S; às duashorasda madru-

----?
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17) Membro Efetivo do Conseho da Medalha Edu-
cacional de :Minas Gerais.

9) Ex-membro do Conselho Administrativo de Pes-
soal da Secretaria de Estado de Administração.

10) Ex-membro da Comissão encarregada de ela-
borar o Código do Ensino Primário, em 1961.

11) Membro do Conselho Superior do IPSEMG,
téndo declinado da nomeação.

12) Mulher Destaque de 1987, pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, no Ano Internacional da
Mulher.

13) Sócia Honorária da Academia Feminina Mi-
neira de Letras e da Academia Municipalista de Letras
de Belo Horizonte.

14) "Mulher de Nossos Dias", pelo "Estado de Mi-

gada, atrás do seu voto pela reJelçao ao veto da parida-
de; de fazer a primeira greve de mulheres no Brasil co-
lHO diretora ativa de grupo escolar; de liderar outro
grande movimento de paralisação do trabalho em 1968-_. pleno estado de exceção no País; de meu confronto
com a Polícia Milliar; de comparecer à convocaçãodo
DOPS sem um advogado, onde depus durante quatro ho-r-
ras; de ser eleita primeira deputada no estado, com ape~
nas um mês e doze dias de candidatura etc. - sempre
fiz questão de ser FEMININA. Uma mulher lutando, sem
o saber, pelos direitos da mulher, não no sentido de tor-
ná-la masculina, não com o propósito de vê-la à frente,
mas ao lado do homem, com todos os seus direitos e
deveres. Fui, portanto, uma das precursoras da ocupa-
ção do espaço feminino, porém, mulher, sempre mulher
na verdadeira acepção da palavra.

Trabalhei e lutei por idealismo.

Espero ser compreendida ao registrar as distin-
ções a mim conferidas, que testemunharão um pouco o
meu trabalho:

1) Presidente do Conselho de Administração da
ex-Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Minas Ge-
rais.

2) Medalha Atividades Classistas, dos "Diários e
Emissoras Associados".

3) Medalha de Honra da Inconfidência.

4) Medalha da Ordem do Mérito Legislativo
Grau Mérito Especial.

5) Cidadã Honorária de Belo Horizonte.

6) Figura do Ano, em Minas Gerais, pela "última
Hora" .

7) Medalha do Mérito Educacional.

8) Integrante da comissão permanente de alto ní-
vel para seleção da "Medalha do Mérito Educacional".

nas" .
15)

16)
honra ao

"Nome do Dia", por Teófilo Pires ..

Diversos diplomas, certificados e troféus de
mérito.
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