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PREFAcIO

"Ecce exiit qui seminal,. seminare. "
Mal., XIll, 3

"Saiu o semeador a semear." - A boa semente era o que havia de lançar
à terra (o coração dos homens) o propagador da palavra de Deus. Pois que, no
mundo dos homens, são poucos os que semeam e muitos a rapinar na seara alheia
a boa e florescente semente. Daí, e não poderia ser de outra maneira, ao recair
sobre minha pessoa a responsabilidade de escrever o prólogo do livro de discursos
e crônicas do eminente e prezado amigo, deputado Tarcísio Henriques, logo me
veio à mente o texto da parábola bíblica com a palavra de Deus sobre o que seja
o pregar a verdade e, o contráritl, propagar o falso pelas palavras lançadas ao vento
como sementes jogadas em solo infértil.

Essa verdade que se faz jura de um sacerdócio, flui a cada página ao correr
da pena, mais das vezes esculpida com o cinzel da erudição, pontilhando a
fidelidade nó professar da fé no civismo e na liberdade do cidadão para com a
pátria. Sem o que, de tais idéias a cimentar, rui o altar da democracia, e o esboroar
daquele para o pregador nas palavras viris, contestador sem embuço, perde o
sentido a vida pública, quando apartada das idéias. E são inúmeras as páginas onde
o traço forte do grafite mostra uma vocação pela causa pública trazida do berço
paterno, que ainda nos dias atuais a excelsa figura do pai é uma página viva no
missal das orações cotidianas do autor. Quem sabe, e não deve ser outra a causa,
no espelhar contínuo dos tempos idos, no beber a sabedoria dos antepassados,
esteja a explicar-se o caráter forte do polêmico e amante do contraditório, e, mais
que isso, o arraigado defensor do bem comum através da palavra desassombrada,
cultuada esta na fé inabalável do homem, enquanto ser, e em Deus, senhor e origem
de tudo e de todas as coisas .

. Mas, o manuseio da obra, conquanto, mostre um paladino empedernido dos
problemas sociais, intransigente com a moral, filtra-se das páginas, mais das vezes
contundentes no argüir conchavos, tramóias e imoralidades administrativas, a
figura cândida de um romântico, com rasgos poéticos no orquestrar das palavras,
e uma sensibilidade aflorada no que tange as coisas e gentes de sua terra natal.
Sem dúvida que esta faceta de profundo humanismo emerge na persolidade do
autor pelo apego ilimitado, quase paixão, a terra mãe de Cataguases. Um dos
portais, senão o primeiro, por onde chegou a civilização nas serras e vales de
Minas Gerais pelo pioneirismo primitivo e a acomodacão em termos de arte e
cultura. Comprova tal estado de alma, o transbordar o coração por meio das
palavras, quando se refere as teclas bem tocadas da mestra de piano, ou quando
rememora o viver nos bancos escolares onde iniciou o amealhar do saber, e ainda,
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quando plangente exuma do mausoléu dos heróis cataguasenses os nomes
exemplares dos pioneiros e bem-feitores.

Mas acima de tudo, o que se tem de ceI1eza no livro de Tarcísio, é a
fidelidade com o ideal forjado na infância e granitizado no correr dos anos, bem
claro e definido no discurso de posse na Prefeitura de Cataguases, um sonho que
foi do paI e que ele cumplia, e a oração de despedida ao final do mandato, onde
hll:ntlde como entrou presta contas a seu povo, para, finalmente, na peroração
numa imagem feliz de oratória afirmar que "descia os degraus do Próprio Público
para como cidadão se juntar ao povo". Alimento de sua alma. Só que o semeador
antes que descesse, assistiu subir o povo os degraus para levá-lo para outras e bem
sucedidas alturas. Quem a boa semente planta, colhe dos seus a gratidão e o
reconhecimento, eis Tarcísio Henriques vestido em suas letras.

GILENO NOJ~4.ES(*)

(*) Paulo Gileno Carneiro
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HAVERÁ UM NOVO TEMPO, E,
DENTRO DELE, UMA ESPERANÇA

(Discurso de Posse)

Recebo, na Casa dos Representantes do Povo do Município, e, por delegação
dos cataguascnses, a posse no cargo (ou no encargo?) de Prefeito de

Cataguases. Recebo essa missão com serenidade, tanto quanto preocupado com a
grandiosidade da empresa que se projeta à minha frente, mas, ao mesmo tempo,
com esperança em poder desempenhá-lo. O município cresce, assustadoramente,
na sua população, aumentando, com isso, seus problemas e suas necessidades, e,
para a figura do Prefeito convergem as reivindicações, assim como sobre ele
recaem os ônus de tantas exigências.

A figura do Prefeito, chefe do Poder Executivo, aparece, pois, em todas as
reclamações, do pedido de emprego ao fornecimento de um passe de viagem.
Tudo, no entender do povo, compete ao Prefeito ...

Pela responsabilidade que me entregam, em momento. de tamanha
gravidade, não só para o muriicípio, mas, também para o Brasil, gostmia de, por
temperamento, pela seriedade da hora, de fazer enceITar esta solenidade,
dizendo-lhes apenas

considero-me empossado;
começemos a trabalhm: ..

Entretanto, tenho certeza de que muitos gostariam de ouvir de mim, a que
venho, o que proponho, o que pretendo, acenando-lhes com as soluções de todos
os problemas, decifrando o enigma da administração pública, ou, então, como num
passe de mágica, abrir-lhes as portas da felicidade ...

e, não lhes posso ofereceI;
a partir de amanhã, senão trabalho, permanente e responsável... mas é imperioso
que lhes fale de minha disposição, de um programa de ação, do otimismo de que
estou possuído.

O cargo, eu sei, é espinhoso, a tarefa difícil, e por mais que possa fazer no
desempenho desta missão, sempre haverá uma deficiência, sempre haverá uma
omissão, uma queixa, uma reclamação. Ainda mais agora, quando o Brasil se põe
dentro de uma crise financeira, onde os poucos recursos tomam 'angustiantes os
dias que atravessamos;

ainda mais, agora, quando Minas se acha encruzilhada de sua afirmação:
ou retoma a liderança que sua tradição histórica lhe destinou, ou sucumbe ante às
determinações inócuas e externas que não conseguiram orientar ou recompor a
caminhada do Brasil em busca de sua gloriosa predestinação;

ainda mais, agora, em nosso município, quando após anos seguidos de
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enganos, pela adoção de uma política eITônea, Cataguases se vê um município
relegado, como constatamos, a uma sofrida e chorada desimportância, tanto no
âmbito estadual, como até mesmo na região da Mata, e, se enche de problemas,
que não sabemos resolver, voltando-se para o passado, onde vai buscar alento para
os dias de hoje. Vivemos de lembranças, do reviver de nossa memória, dizendo,
com sentida 'saudade, que já tivemos políticos eminentes, que o cinema nacional
nasceu aqui, que o movimento modernista encontrou ressonância aqui, que já
fomos ... Cataguases.

Cataguases, empobrecida, é uma cidade ferida, arrasada por seguids
efIchentes, que nos fazem sofrer às primeiras gotas de chuvas de verão.

Càrente, Cataguases, exige empregos, colocações, alimentos,
oportunidades, moradias, ruas, calçamentos, esgotos, realizações, obras, soluções
urgenk ..•, sob pena de explodir com a sua angústia, ou esvair-se no fogo fátuo de
suas q1llmeras.

J\s dificuldades, as solicitações, são bem maiores que as honrm;as e
bel)esses, que os atrativos do cargo de Prefeito, que lhes confesso compreender
porque muitas personalidades - e homens eminentes - não se deixam atrair pelas
disputas eleitorais. Entendo, assim, porque os homens de inteligência recusam
cargos como esse.

Confesso-lhes que o cargo de Prefeito me foi sempre um mistério, e dele
me afastei em várias oportunidades: a primeira vez em que tive contato com a
figura do Prefeito me trouxe um ar de mistéI;O, de cisma, de mágoa que sempre
me acompanhou, até aqui.

Foi em 1942, menino ainda, de calças CUltas, e muita inocência na alma.
O Brasil acabava de entrar na Grande Guerra, e, para mim, não conhecendo e não
avaliando distâncias, imaginava a luta fraticida acontecendo do outro lado do
mOITOdo ginásio.

Em Cataguases, como em todo o Brasil, esvasiavam-se as ruas,
paralisavam-se os automóveis, todos se rccolhiam às suas C<lsas,mais cedo ... c,
as notícias, se não eram passadas oralmente pelos homens, preocupados, nos bares,
chegavam até nós pelos velhos rádios; os homens olhavam as perspectivas do dia
seguinte, viviam para o dia seguinte; as mães choravam com a convocação dos
pracinhas, os meninos já não brincavam nns praças, nem eu nn Praça de Santa Ritn
que era o meu mundo ... cedo, muito cedo, estávamos no chão das salas de nossas
casas, brincando, ou fazendo que estávamos brineando, enquanto nossos pais,
ouvidos colndos no rádio, ouviam os avanços e recuos das forças combatentes, os
bombardeios e tomadas das cidades, o movimento dns tropas, as mOItes, os
ferimentos ...

Numa noite assim, num ambiente assim, em que menino ainda, brincava
com meus irmãos, no chão da sala de minhn casa, batem à pOlta, e um senhor
ereto, de temo e gravatn, chapéu e gestos solenes, chama por meu pai .. : trocam os
dois algumas palavras e saem, ambos, noite afora, às pressas pelas ruas ... e, no
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rádio, as notícias do honw da guenn ... e o filho que vê o pai sair assim, em
companhia tão misteriosa, se inquieta, se sobressalta, e sente medo ... e se agan'a
no irmão, e recorre à sua mãe ...

Até que vem a explicação, . . .
.aquele homem, para mim inopOltuno e misteri~so, era o PrefeIto, ~ v~nha pedIr
ajuda a meu pai, para que os dois, como autondades, fossem pedIr as. pe~soas
~xa1tadas, enfurecidas, nas ruas, que parassem de apedrejar as casas dos ItalIanos
que moravam em Catagunses, pois àquela altura o Brasil declarara guerra à
Alemanha, ao Japão e à Itália. .
... e a imagem que ficou gravada em mim, foi a da figura de ~m prefeIto com ar
de mistério, dentro da noite, inopOltuna, que assustou ao memno de 1942.

A cisma ficou, e mesmo depois, anos mais tarde, quando pude falar, frente
à frente, com aquele Prefeito de 1942, a custo me reconciliei com a figura
boníssima de Joaquim Mmtins da Costa Cruz.

Conto-lhes mais, com a redemocratização, os prefeitos do Estado Novo
foram dispensados e, em Minas, todos os Coletores Estaduais foram designados,
pelo Governador, prefeitos em suas cidades ... aqui, meu pai não pôde ser, vetado
pelos novos donos da política dominante, e nova cism~ adveio. .

E passam pela Prefeitura, por breves dias, sucessIvamente, EdIson Rezen?e,
Paulo Matoso, José Leite de Faria, Gentil Guilhelme de Faria e Souza, AtalIba
Chav~s Nelson Dutra ...

.~oãOPeixoto, eleito, me daria outra dimensão da figura de Prefeito, ele
gordo, bonachão, calças caindo pela cintura, popular, resolvido, abrindo ruas e
praças, mudando a face da cidnde. . .

Nelson Dutra, em seguida, imponente, sisudo, fechado, reacendcna em mIm
a imagem de mistério. Poderia talvez, ter-me reconciliado de vez com a fi.gura
de Prefeito, se não tivesse ido para Belo Horizonte estudar, quando fOI eleIto o
alegre, extrovertido, brincalhão e humanitário José Esteves. . .' .

João Peixoto, outra vez, exercia em mim umn grande mfluencIa, pOIS
viajando a Belo Horizonte, em busca de ajuda para resolver os problemas de
Caiaguases, fazia-me seu ncompanhante na longa peregrinação pelas r~p.artIções
e secretarias estnduais, em solicitações e audiências, fazendo-me pmtlclpar das
necessidades de sua administração.

Começava a admitir simpatizar-me com a lígura de Prefeito, quando fui
ohrigado a reeusnr o honroso convite a mim feito, então, pelo saudoso senador
Camilo Nogueira da Gama, para, pelo PTB, ser candidato a Prefeito em nossa
terra, em 1962. Fiquei arrependido muito tempo depois.

Voltando a Cataguases, definitivamente, em 1966, encontrei como Prefeito,
o austero Rodligo Lana, e ao término de seu mandato, vi, com uma indagação
nuncn explicada, o nome de meu pai ser recusado, como candidato de c~nciliação,
indicado ao partido dominante por eminentes figuras de ambos os partld~s ..

. E aí era 1966, a oposição, desorganizada, mantida pelo amor propno de
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apenas três vereadores do PSD, estava em vias de extinguir-se, sofrendo a perda
do velho chefe político, então falecido, Pedro Dutra, e sem aquela chefia,
desmantelava-se o quadro partidário.

Com uma eleição tranquila pela frente, a situação regozijava-se, punha e
dispunha, escolhia e rejeitava candidatos, abrigava a adesões ...

Antônio dos Santos Cardoso, remanescente oposicionista,. cansado,
entregava o bastão de sua luta, e incentiva seus companheiros de escritório de
advocacia à política, dois jovens iniciantes, Cunha Neto e cu ...

Os apelos, a mocidade, o gosto pela luta, a chamada ao idealismo, a
inclinação pelo contraditório que a advocacia nos dava, joga-nos numa campanha
memorável e começamos juntos, ambos eleitos na mesma época: Neto, com os
votos do MDB; eu, sem lastro eleitoral, com o apoio de minha sogra, que sempre
me incentivou, D. Amelinha Peixoto, nome que pronuncio com respeito, emoção
e muita saudade; com os votos dos pessedistas tradicionais; com o auxílio do
pre.stígio de meu pai.

Naquela posse, marco inicial de muitos abon-ecimentos, mas também
definindo diretrizes de uma definição municipal, tive a 0p0l1unidade de dizer o
seguinte:

"Senhor Prefeito
somos do mesmo partido mas, pelas diferenças tão comuns à política

municipal, vou compor a oposição. É certo que numa oposição segundo os
princípios da lealdade, do caráter e da honradez, que são o apanágio da única
figura humana que procuro imitar.

Desejo que sua gestão seja profícua, e que V. Exa. possa demonstrar que a
administração pública não é privilégio de ninguém, como não oé, e, assim
procedendo, não lhe regatearei o meu aplauso. Se não, não ... Quando tive de fazer
uma opção política, escolher uma facção, deixei-me ficar ao lado dos mais fracos,
onde sempre estive, pretendendo lutar para que amanhã, eles sejam menos
oprimidos. .

Revolucionário, desde antes da Revolução, de há muito procuro trabalhar
para que os homens e suas coisas se atualizem com o futuro. Por isso mesmo, não
me canso de repetir, quando não para os amigos, até para mim mesmo, aquele
trecho de Milton Campos: "a revolução tem que permanecer como idéia e
inspiração. O processo revolucionário tem que ser transitório e breve, porque sua
duração tende à consagração do arbítrio, que elimina o direito e intranquiliza os
cidadãos". Alguns ainda se lembram disso. E a Câmara Municipal que nunca se
reunia, e o partido da situação que antegozava uma tranquila predominância sobre
a oposição, viram uma bancada de vereadores que reacenderia :i chama da luta
democrática em nossa ten-~ e vinha com o intuito de construir, de mudar, de
renovar: Felicíssimo Gonçalves Vieira, representava os sindicatos de
trabalhadores; Marcos Spínola, um menino de 18 anos, representava os estudantes;
Mário Sérgio, depois José Carlos Machado, vinham repn:sentar as reivindicações
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do centro da cidade; Odia Sanam, representava os distritos, já naquela época
abandonados; Cunha Neto, trazendo dentro de si o clamor dos injustiçados; e eu ...

Se esta bancada não ficou registrada nos anais da Câmara, registrem-na
agora; inscrevam-na com letras de fogo na história política de nossa gente, porque
aí, justamente aí, Cataguases começou a mudar...

Sofremos, fomos perseguidos, portas e 0pol1unidades se fecharam para nós,
perdemos muito em tranquilidade, privamos nossas famílias de muitas coisas,
pagamos muito caro, com a injustiça das incompreensões e da prepotência, quando
o que queríamos era a paz, o progresso, o bem estar, a democratização de
Cataguases.

Com essa folha de serviços, não podia ser taxado, como fui, de não ser
oposicionista, até mesmo pelos próprios companheiros de pm1ido, quando
oposição não é, bem sabemos, uma sigla partidária, mas um estado de
independência, de destemor de sombranceria ...

O partido situacionista se abalou com nossa atuação na Câmara, com a
criação da imprensa livre e altiva, contida nas páginas da "Tribuna da Mata" ... E
chega 1970: Neto e eu, saídos de um Cursilho de Cristandade, com os corações
abertos, as mãos estendidas, as almas desprevenidas, e o pmtido situacionista
desan-umado, abalado, sem condições de enfrentar uma eleição, procura-nos,
propõe diálogo, apela por uma candidatura única, de salvação de nosso município,
já então sofrendo em seu desenvolvimento. Por amor a Cataguases, cedemos,
aceitamos, aceitando aquele entendimento, onde nos garantiam fazer tudo o que
propunham os em benefício de nossa telTa, de nosso bem comum.

O acordo virou desacordo, e o entendimento se fez desentendimento, logo
em seguida, a ponto de um pat1ido dominante querer o afastamento do prefeito,
por ele mesmo indicado, com o impeachment, e me pediam para assumir o cargo,
como Vice-Prefeito que era ... não quis, não achei válida a argumentação, e como
minha participação era necessária, evitei a saída de Ângelo Rocha e não fui,
naquela época, Prefeito ...

O Vice, candidato natural para a eleição seguinte, não preencheu os
requisitos do pm1ido dominante, para o mandato seguinte ... Ao cabo de mais um
mandato, convidaram-me para ser candidato, mas, postas as candidaturas nas ruas,
a direção do partido fez opção por uma das legendas, não me dando os instrumentos
necessários para a campanha ... e a luta romântica que fizemos, entre dois fogos
cruzados, teve o condão de acender luzes, despertar consciências, abrir olhos,
mostrar que Cataguases precisava mudar... Nitidamente oposicionista, aquela
campanha realimentou a chama do inconformismo, apontou eo"os e enganos da
política de nossa ten-a, razão pela qual não entendo porque, até mesmo
companheiros de partido, disseram .que não era oposicionista, como se oposição
fosse legenda e não um princípio.

Fizemos o Partido Popular, imaginando que alí, sepultando con-entes
anteriores, também sepultaríamos as lutas de família, fazendo sobressair apenas o
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desejo maior, o bem de Cataguases. Pensávamos alinhar os eITos do passado,
apenas para não mais cometê-los, e acentuar os acertos havidos, p~ra apeIfeiçoá~los
e aprimorá-los. Apareceram companheiros solidários e destemIdos, com bno e
coragem, desfraldando a bandeira da renovação, e organizou-se um grupo que, por
amor a Cataguases se dispõe à luta... .

O casuísmo eleitoral, contudo, viria promover a fusão PP, PMDB, e moma,
com isso, uma promessa, através de um novo pmtido, que poderia renovar, até
mesmo, toda a política nacional, afastando de vez o antagonismo que aí está,
separando, na maioria, os que são contra, ou a favor, do sistema político em vigor ...

O desencanto foi tanto, a desolação tão maior. que muitos dosanllgos
filiados voltaram-se para suas antigas posições, para suas casas, deixando de lado
candidaturas que nasciam vitoriosas. Também quis deixar tudo, voltar para minha
casa. Mas, os próprios companheiros do PP, agora PMDB, impugnavam minha
saída, e foram ao Juiz Eleitoral, requerendo minha peImanência na oposicão, e,
ali fiquei, porque quis; por solicitação da bancada de Vereadores do PMDB, por
decisão da Justiça Eleitoral.

Na ocasião da colocação das candidaturas, atendendo às longas
peregrinações dos companheiros do PMDB, à minha casa aquiesci, concordei até
com as sub-legendas, mesmo sendo contráI;o a elas, porque as etendo esdIÚxula
solução eleitoral, tanto quanto incentivadoras de deslealdades. E, deslealdade é
vício que político não pode ter, pois se é desleal com os companheiros de partido,
também será desleal com o povo de quem reivindica representação.

E vem a campanha, trazendo companheiro de chapa. o exemplo de uma
vida inteira dedicada ao trahalho, Antônio Quirino da Silva. E lá está, liderando
o grupo que quer o progresso de Cataguases, o bravo Marcelo de Souza, Dodora
ao lado, sempre presente; Paulo Schelb, dando vazas ao seu destemor; chega
Maurício CaITara, com os olhos abertos ainda em tempo, com todo o respaldo de
uma penetração popular; alinham-se e empunham bandeiras, o histórico trabalhista
Chico Adolfo; o velho líder sindicalista Felicíssimo Vieira; com imOITedoura
inquietação e imensa torcida, Divaldo, Arlindo, Otacílio, Patrícia, Kleber Soares;
aparece a dedicação do Marcos Spínola; surgem as atrapalhadas do La Gata; vem
o otimismo do Scbastiãozinho; vem a impulsividade do Sehastião Fonseca; o
coração. todo o coração do Tito Rodrigues; o apoio oposicionista do [naú Roeha;
a trankr,'ncl:l d~' titulo. de última hora do retardatário Júher Rodrigues; inte~ra-se
VlIIOSCOo IlT1qUletoSilvério e lá vem o agitado e falante Jono Tium ~.o al'''lo
dos amigos anônimos; e os candidatos que com todos votos não foram deltos
Vereadores. E a vitória não é nossa, nós a entregamos ao povo, nós a entregamos
a Cataguases, deixando de lado todo e qualquer ressentllllento, porque imhuidos
de valores muito mais altos.

Sr. Milton Peixoto,
embora adversál;os, sei que, como democrata. acata V. Exa a decisão do

povo cataguasense em querer mudar, e me recebe como seu sucessor, sem mágoas
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e sem rancores. Não posso julgar o seu governo. As críticas que fiz, ou o Clítico
em que me fiz, não passaram das medidas administrativas. Não me regozijo lhe
.ocupar o lugar, pois estou certo que a honraria é passageira, os ônus muito
maiores ... E chegará o dia em que, me despindo das funções de Prefeito, também
descerei as escadas desta casa; não sei se festejado, ou recriminado; e, sain?o, vou
tom,lr o meu lugar no anonimato da multidão. Gostaria de que, no entanto, alguém,
como agora lhe digo, me dissesse "obrigado", por Cataguases; pelos serviços
prestados; pelas noites não dormidas; pelas mágoas reprimidas. Jamais governo
algum contentará a todo o povo, mas, é preciso dar continuidade ao processo
democrático, onde também a vida terá continuidade.

Sr. representante do Governador,
um agradecimento especial se faz necessário ao Dr. Astolfo Dutra. Não só

por estar aqui representado o Governador Tancredo Neves, que me disntingue com
es~,",preocupação, mas por ele próprio, pelo que ele próprio representa ... a sua
pes:,oa, com o peso do seu passa0, pela sua atuação política, como deputado, filho
de Pedro Dutra, como neto de Astolfo Dutra, o político cataguasense que mais
alto chegou na representação parlamentar, como Presidente da Câmara Federal
dos Dcp'utados. Convergem para esta sala, com sua presença, o que fomos, o que
somos hoje, à sombra do líder modernista, o que queremos que Cataguases seja,
longe de' desavenças, desprezando malquerenças, afastando desentendimentos.
Abraço-o comovido pela sua vinda, por tudo que sua presença representa, no
contexto da história política de Cataguases.

Senhores Vereadores,
tendo grande respeito pelo Poder Legislativo.

. Fui Vereador por duas legislaturas, pela oposição e pela situação, ocupando
as duas bancadas. Aqui lutei, até com sacI;fícios pessoais. pela independência da
Câmara, pelo reconhecimento de sua alta relevância no processo democrático.

Não nego que todos queremos um destino melhor para nossa teITa, e não
ponho em dúvida que todos os corações há só ímpeto a grandeza de nossa gente.

Mas, se há caminhos bons, há os melhores, e muitas vezes há desvios que
nos podem afastar da meta desejada. Saber escolhê-los é a virtude imprescindível.

Desafiados pela adversidade e pelo [el;mento, há povos que se erguem das
cil17as das suas dell'otas e superam a si mesmos É hem certo que mllitns veles 11:1

vidn conhecenJ"~ mnl"flrlls l allll'" k, 1111"'11'" Ilas I'C<!r:1Squc c"hrcm "s

'..;U1JiI!hos. l'ass3mos por instantes de esperança, Illas a sequência dos
acontecimentos nos trazem apenas ilusão que não nos alimenta. Alguns caem para
sempre. Há até mortos em vida que teimam em perdurar. Mas em meio a tudo
isso, há os que se erguem. Elevam-se outra vez, redivivos. cheios de esperança
para continuar a batalha da vida.

Acredito na vida, acredito em que onde há túmulos, também há ressUlTeição.
Venho da classe dos advogados, onde a luta é uma constante. Lá, a paz é

o fim que o direito tem em vista, a luta, o meio de que se serve par o conseguir.
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Afeito à luta, quero tê-los todos nesta luta em favor de Cataguases, e tenho cel1eza
de que serei cOlTespondido, e juntos, vamos encontrar, vamos ter felicidade em
encontrar a beleza das coisas simples e quotidianas. Tomando com
responsabilidade a tarcfa de bem representar os anseios do povo, nesta casa, que
é caixa de ressonância das reivindicações populares, confio em que sejam hraços
e pés, ouvidos e pulmões do Executivo.

Cataguases,

volto-me para ti, Cataguases,
para dizer-te que sofro com teu sofrimento,
que me entristeço com tua tristeza.

Um grande fastio,
um querer sem querer,
apossa-se de ti
e ficam vazias tuas ruas,
desel1as as tuas praças,
silentes tuas casas,
e já não tens os ímpetos juvenis dc outros tcmpos.

Choram tcus I;OSe teus cÓITegos,
transbordando dos leitos,
pondo à mostra tuas convulsões.

Teus pássaros já não cantam nas árvores,
que nlolTem de pé, desliguradas,
elas, que mesmo sem folhas,
ainda não testemunhas de tuas vitórias.
Os namorados já não têm a graça de antigamente,
nem o mesmo romance dos dias idos.
Desfizeram-se os sonhos de teus filhos,
espalhados pelo Brasil, e pelo mundo,
homens i~portantes, ocupando lugares imp0l1antes,
em cargos e posições impol1antes.

Se não voltam a ti, lembram-se de ti,
com saudade e com orgulho,
e, apenas não querem ver-te, como estás,
em agonia ...

Pelas tuas .ruas, o grande orador sacro que tivemos, Monsenhor Sol indo,
pregando um sel111ãosem dizer palavras, mudo, ele que foi guia de nossos dias
de juventude, não encontra em nós o carinho' que lhe devemos, nem por nós é
entendido, em sua lição de vida.

Senhor Presidente,
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e, em V. Exa saúdo e abraço todos os companhciros de jomada. Depois de
tantos anos de luta, juntos; juntos chegamos ao "podium" da administração de
nossa tClTa: V. Exa, na chefia do Poder Legislativo, seu companheiro, na chefia
do Poder Executivo.

As preocupações que tivemos, as privaçõcs que soli'cmos, as dores que
sentimos, as ausências que inl1ingimos às nossas famílias, as noites que não
d0I111imos, os sonhos que acalentamos, se juntam aqui, agora, nesta sala
engalanada, de luzes, palavras, rostos amigos ...

Faltam alguns, que a saudade aumenta a dimensão de Sl1as ausências, na
proporção do apego aos compromissos que assumimos com suas memórias: V.
Exa, ocupando o lugar que foi ocupado pelo scu avô; eu, ocupando um lugar que
foi negado ao meu pai.

Sabemos que nada acabou, mas, pelo contrÍlrio, agora que tudo vai começar:
lembramos juntos, que Cataguases. parodiando Milton Campos,

"tem como uma dc suas caracteIÍsticas o culto do passado, o' apcgo às
traJiylks. Mas, com essa cCl1e7a, não acreditem nunca que essc apl:go I: I:SSCI:ulto
sejam inibitólios, induzindo à complementação, à imobilidade, à inércia. Ao
contrário, o passado entrc nós, vale, sobretudo, como um estímulo, e as tradições
são um fio invisível, mas atuante de orientação para o futuro. Quando
contemplamos a majestade de nossos velhos tempos, os nossos monumentos
históricos, ou quando nos detemos nas belas passagens que assinalam o curso dc
nossa evolução, nem por isso nos imobilizamos, ou fugimos ao tempo. Apenas
'paramos o necessário para recuperar as nossas forças, c caminhar para adiante,
com a segurança de quem conhece, pelas inspirações que emergem do passado,
os rumos que nos devem guiar. É para o futuro que olhamos, com o povo sempre
jovem, que, sem esquecer, e antes, amando suas origens, sabe, entretanto, que o
seu dever - o dever de cada geração, é contlibuir para a grandeza do futuro da
coletividade. É caminhando para o futuro, que somos fiéis ao passado.

Minhas senhoras e meus senhores
estou absolutamente cônscio das responsabilidades que jogaram sobre os

meus ombros, que ora se fazem entregues em minhas mãos. Prometo-lhes trabalho.
Vamos trazer para a administração as idéias que cultivamos, ao longo de todos
esses anos, (!2:ivadas das queixas do povo, e do que aprendemos com a ohservação
e estudos. E imp0l1ante, no entanto, dizer que, como mero executor da
administração, não posso dispensar o apoio, o incentivo, o calor da ajuda de todos
os senhores. Um administrador, não pode ficar isolado, abandonado, à própria
s0l1e. Um jovem presidente n0l1e-americano, na sua posse, dizia para os que o
ouviam: "não me perguntem pelo que posso fazer pelos senhores, mas, sim, o que
os senhores podem fazer pelo govemo". O encastelamento do administrador não
lhe dá a visão de que necessita para sentir as diliculdades da comunidade. Isolado,
o administrador COlTeo risco de se ver rodeado por bajuladores, amigos apenas
do poder, que, incessando-o, escondem-lhe até mesmo a própria verdade. O cargo
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não subirá nunca à minha cabeça, e continuarei sendo o mesmo, simples e modesto,
como é do feitio dos mineiros. Ajudem-me a administrar Cataguases, que é de
todos nós. Se errar, apontem-me os eITOS.Todo apoio que possam dar, não se
reverterá em benefício senão de Cataguases, que todos queremos bem.

As últimas eleições, pela sua peculiaridade, permitiram os comentários de
que, livre de forças radicais, eu me acho eleito sem compromissos com grupos
econômicos, sem compromissos com legendas, sem compromissos até mesmo
com o partido, que não me teria apoiado integralmente. Chego à Prefeitura sem
tutelas, para exercer o cargo plenamente. Mas tenho compromissos:

tenho compromissos com as crianças que, sem culpa pela insegurança do
momento politico, esperam de nós desanuviar-lhes a ansiedade que trazem os seus
olhos inocentes;

tenho compromissos com os amigos com quem convivo, porque juntos
almejamos uma vida melhor em comunidade;

tenho compromissos com as famílias, em cujas bases devem estar
assentadas definitivamente, as estrut~ras da nossa sociedade;

tenho compromissos com as senhoras, em quem percebo intranquilidade
com os dias que COlTem;com os homens, em quem percebo as incertezas com o
dia de amanhã; com os jovens, em cujo rostos, diviso uma indômita vontade de
viver ...

tendo compromissos com a minha mulher e com meus filhos, para quem
quero deixar uma satistatória imagem de marido e de pai;

tenho compromissos com a legenda que meu sogro, Francisco Inácio
Peixoto, deixa, deixa atrás de si, numa vontade imensa de ver Cataguases galgando
os degraus da inteligência;

tenho compromissos com a aura de trabalho, de honradez, de caráter, de
simplicidade e de solidariedade, que meu pai granjeou em minha terra.

São compromissos que se fazem um fardo pesado, que tenho de carregar,
mas que, com a ajuda de todos, com a proteção de Santa Rita, por certo DEUS
nos fará levar ao cabo da jornada agora iniciada.

Ao fim desta solenidade, quando se apagarem as luzes deste salão
iluminado, quando em nossas casas apagalmos a última luz, desta noite de
mudanças, vou ficar sozinho, como sozinho poderei estar nos momentos mais
difíceis e' cruciantes de importantes decisões. Lembra-me-ei, sempre, no entanto,
de que não há noite, por mais escura, que não traga em si a madrugada, e o
amanhecer de um novo dia, e de novas esperanças, com a oportunidade de
reparação dos en-os do dia anterior, e a preparação para os acertos do dia seguinte.

Agora, aquele menino de 1942, que viu a figura do prefeito de entào, como
um mistério, com os olhos de preocupação, aquele menino virou prefeito, e, como
o prefeito de 1942, o de agora, tem que sair pela noite nas ruas, para velar pela
cidade, para olhar pelo município ... o mesmo companheiro do Prefeito de 1942,
já não pode acompanhar o Prefeito de agora, e, por isso, lhes peço, venham comigo,
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e ajudem-me a impedir que alguma pessoa possa jogar pedras em Cataguases:
governemos juntos nossa terra,
pois, só assim haverá um novo tempo,
e, dentro uma esperança.

1"/fevereiro/1983

TRISTÃO DE ATHAYDE

OBrasil ficou mais pobre nesta semana, porque a morte de Alceu de Amoroso
Lima, o inigualável Tlistão de Athayde, deixa um vazio muito grande, não

só entre intelectuais ou católicos, mas, principalmente, entre os homens.
Professor, ensaísta, filósofo, sociólogo, critico literário, jomalista, em todos

.os campos do saber era um mestre - e a perda de uma pessoa assim, tão culta c
inteligente, é dolorosa, plincipalmentc quando nos deixamos defrontar por tanta
ignorância.

Tristão de Athayde agigantou-se como um pensador, transpondo as
fronteiras do Brasil para ganhar o mundo inteiro.

Ensinava, doutrinava, com seus oitenta livros publicados, e, ultimamente,
toda semana, pelos jornais. Profundo, escrevia de modo límpido, sem rebuços,
defendendo sempre uma vida mais humana, mais racional, mais justa. Com a
autorid.ade que sua condição lhe dava, recriminava e orientava, clamava por
fraternIdade e paz. Nos dias mais tenebrosos dos últimos vinte anos, pedia anistia,
antes mesmo que os partidos políticos tivessem coragem para isso.
. . ~izia el~ que a conquista certa e cotidiana da liberdade, como condição da
Justtça, e o cammho que a nossa invencível paciência nacional tem de seguir. Não
há mais o que procurar, ou o que experimentar, se a solução está apontada há dois
mil anos. Resta-n?s apenas, esperar, com paciência, que a nossa ignorância seja
superada pela lUCIdez, que aquela seja substituída pela soma de conhecimentos
amealhados, pouco a pouco.

Se o tivéssemos ouvido há vinte an,os passados, a nossa situação seria bem
?utra. Agora, resta-nos buscar suas lições, seus livros, seus artigos e,
mcorporando-os em nosso dia-a-dia, fazer daqui para a frente, mais dignas nossas
vidas.

Na busca da cultura, defendia como aquisição e realização de ideais de
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VC1<I:HI<;. J•..1'<,1(':1:1 e de bondade, a vida de Alceu de Amorso Lima fica como
inCcnli\ll c c:wllll'lo para quantos querem dignificar a própria vida.

2i/agostol i993

ELEIÇÕES DIRETAS

Nãovem só c.omo uma reiv.indicnç.ão do n~ss~ pm1ido ~ I~ec~ssidade de um,
retomo ao sIstema das eleições dn'etas. la ha, pelo pms mtelro, um clamOl

nesse sentido, tentando sensibilizar os govemantes de que a legitimação da escolha
do mandatário do povo só se faz através de uma eleição direta. Se escolhido
diretamente pelo povo, o govell1ante se sente legitimado até para o exercício do
seu mandato, para o desempenho do seu mandato, e é, por outro lado, com essa
eleição, que' ele também se sente na obrigação de prestar contas ao povo que o
escolheu.

Lembro-me de um govell1ante que, eleito como candidato único, numa
detelminada eleição, que, respondcndo a um cidadão reclamando medidas
administrativas, saiu-se com essa: "eu não lhe devo satisfação, porque, inclusive,
não lhe pedi para votar em mim". Fico imaginando que um Presidente da
República, sem ter sido votado pelo povo, possa, com o mesmo argumento acima,
deixar de atender às reclamações do povo, para preocupar-se em, apenas, satisfazer
á meia dúzia que o cscolheu.

Na disputa pela elcição direta, o candidato ao cargo executivo sairá em
campo, fazendo sua campanha, sentindo dc perto as aglUras das cidades, do povo,
podendo ver e ouvir a gente que irá govell1ar, o que acaba sendo até necessário.

Quando mudaram a fOlma de cscolha de presidentes e govell1adores, a
desculpa era que. os deputados e senadores, num colégio eleitoral, poderiam
escolher melhor que todo o povo.

Trocando em miúdos, isso era a repetição do que havia dito um conhecido
jogador de futebol, quando salientou que o brasileiro não sabia votar. Ora, se isso
fosse verdade, cumpria aos responsáveis pela instituição democrática, até mesmo
como fÓlmula para aperfeiçoá-la e mantê-la, ensinar o povo a votar. E, como somos
adeptos do principio pedagógico de que só se aprende a fazer fazendo, nada mais
lógico do que fazer proliferar as eleições, pois, de eleição em eleição, em prazos
mais curtos, ,acabaremos aprendendo a votar, a dar valor ao voto, a votar bem.
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Se foi um en'o acabar com as eleições diretas para presidente - as de
govemadores já foram restabelecidas no ano passado - ainda há tempo, ou já é
tempo, de cOITigir o engano, que muitos prejuízos vem dando à instituição
dcmocrática em nosso país. E, agora, com as agruras desses enganos, também já
é hora de aperfeiçommos o processo eleitoral, com a adoção do princípio da
maioria absoluta. Maioria absoluta, ou seja, a metade mais um voto dos \'otantes,
como o resultado mais consciente e convincente dc se cscolher um govemante,
que, com os votos da maiOlia do eleitorado, se sentirá mais f0l1e perante a Nação,
para a sua ação administrativa, tanto quanto mais responsabilizado pelo exercício
do cargo.

Claro quc não vai nisso nenhum impedimento à existência de mais de dois
candidatos ou pm1idos políticos. A eleição para a aferição da maioria absoluta se
faz em dois tumos, ou seja, numa primeira etapa podem aparecer 4, 5 ou 6
candidatos; numa segunda etapa, 15 dias depois da plimeira votação, os dois
candidatos mais votados na primeira, voltarão a disputar uma escolha, pcrante todo
o elcitorado, e, fatalmente, um deles, obtení a metadc mais um dos votos, com
maioria absoluta. Essa é a legitimidade que dará ao govemantc uma maior dose
de responsabilidade, quanto tranquilizará toda a Nação.

Os mais afoitos, por certo, dirão que se uma eleição é cara, dispendiosa,
duas, em tão cUl10 espaço de tempo, serão muito mais onerosas. Ora, se por um
lado não há preço que pague um govell1o legítimo, a repetição das eleiçõcs acabará
por ensinar a feitura de uma votação sem exageros, sem compra de votos, porquc
votaremos apenas com a folha de serviços prestados ou possibilidades dos nossos
candidatos. E aperfeiçoando o processo eleitoraL estaremos também aperfeiçoando
o exercício da próplia instituição democrática que diz respeito a todos nós.

i 6/ol/ll/bro/ 1983

OUTRA VEZ, VOZES D'AFRICA

Pelo pronunciamento do Presidente Figueiredo, feito agora em viagem à África,
fica-se sabendo que quem não quer eleiçocs diretas é o POSo Figueiredo foi

taxativo e muito claro, acentuando que, pessoalmente, e a favor das eleições diretas
para sua sucessão. Aliás, isto nada mais é do que a constatação do óbvio, pois não
.só a hIstória da política registra, como os grandes ensinamentos afi1l11am: a
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legitimidade do exercício do poder só pode provir de uma el~ição direta, com todo
o povo votando, escolhendo, participando . .Já sabíamos dIsso, ,antes mesmo. de
1964, época em que discutíamos o modo pelo qual os analtabetos dev.enam
patticipar dessa escolha. Com o retrocesso, ficamos penando. e.sse amargo ttpo de
escolha, a votação indireta, quando uns poucos eleItores, sUJeItos naturalmente a
todo tipo de pressão, ou inf1uência, votam por todo o país. O Presidente, contudo,
se queda no seu partido e, explica que o PDS não quer. .' . _ .

Se o PDS tivesse obtido a maioria dos votos, nas ulttmas elelçoes, atnda
poderíamos aceitar a discussão desse posicionamento. Entretanto, como saiu do
último pleito, inferiorizado, essa colocação não pode servIr ao debate. Os
pedessistas argumentam que tendo a maioia no Congresso, celtamente farão o
próximo presidente. Ora, a maioria que detêm, está circunscrita a uma fidelidade
pattidária de duvidosa validade, estlibada em senadores biônicos, parlamentares
que apareceram quando o Parlamento estava fechado. Os pattidos ~e oposição. e.
se eleitos como oposicionistas, teoricamente, são contra o govemo,Juntos fOlmam
um bloco maior que o do PDS. Dai, podemlos afitmar duas questões básicas: I)
o PDS é minoria e sua vontade contraria a maior pa!te do povo brasileiro. 2) o
PDS não quer o aprimoramento do processo democrático brasileiro, o que seria
alcançado com a legitimação da escolha do próximo presidente pela eleição direta.

Se não quer a melhoria do processo democrático, mas quer manter-se no
poder, e, mantendo-se no poder durante todos esses anos, não conseguiu resolver
os problemas brasileiros, podemos concluir que esse p3ltido somente quer o poder,
apenas para ter a primazia do poder, sem possibilidades e condições de melhorar
nossas condições de vida. Isso não deixa de ser uma ilegitimidade, uma postura
censurável, uma abelTação. "Se temos o poder, porquê perdê-lo?", poderão dizer
os que defendem esse posicionamento. Ora, há ocasiões em que é necessálio
perder; perder para ganhar; perder para melhorar; perder as eleições, para não
perder a grandeza da democracia. A democracia revitaliza-se, ganha seiva, ganha
nova vida, justamente com a perspectiva de altemância de equipes, de estilos,
altemância de disposição.

. Conquistar o poder é a preoeupação polítiea, mas, para essa conquista, há
também necessidade de ter ou adquilir autoridade, o direito de ser seguido, e, por
isso mesmo, o direito de exercer o poder. É mais ou menos assim que Maritain
do alto de sua inteligência, resume os ensinamentos dos doutos, propond~ uma
política humanista, essa que ainda não conseguimos para o nosso país. Da Africa
nos chegam vozes de adveltência, ensinamentos; vozes que nos animam, que nos
evocam a grande ligação que aquele continente tem para com as próprias raízes
do Brasil.

O.J/dezembro/1983
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IMPRENSA, RESPONSABILIDADE
E LIBERDADE

Depois de um longo período de restrições impostas ao povo, num cielo
denominado por alguns, como ditatOlial, por outros, como democracia

relativa, passamos a viver um período de distensão, lenta e gradual, para empregar
a telminologia oficial, mas, popul3lmente chamada de "abeltura". A história tem
demonstrado, ao longo dos anos, que, com decOlTência do processo sístole-diástole,
forçosamente, após o rigorismo das exigências de um govemo que deseja ser
chamado de forte, segue um relaxamento, um afrouxamento nas relações entre o
povo e o govemo, onde o ptimeiro retoma o posicionamento primitivo, voltando
até onde se encontrava, mas, ás vezes, seguindo um rumo que não era citado
anteriOlmente, muito menos aconselhado. ConfOlme a duração do pcIiodo de rigor,
não nos esqueçamos, encontraremos muitas pessoas que não tendo vivido com
discemimento o momento anterior, pela idade ou até porque aind'l não nascidas,
não fazem idéia de como vivíamos ou de como se deve viver. Pessoas por excmplo,

'que nunca viram um regime democrático, antevendo, agora a possibilidade de
libertação das amaras que as continham, se não sabcmwmo comp011ar-se, tamhém
acabam por extravasar-se numa euforia, num procedimento incompatíveis com a
seriedade que se deve á vivência pública, com a rcsponsabilidade que se deve ao
trato com a causa do povo.

Ensina Mangabeira Unger que através de um impulso semelhante à ;lft .•• :,:0

que a mOlte exerce sobre a vida, o pensamento repetidamente utilizo uS

insttUmentos de sua própria liherdade para acon'entar-se. Mas, quando a
inteligência quebra essas correntes, a liberdade que conquista é maior que a que
perdeu e o esplendor de seu ttiunfo supera sempre a miséria da sujeição anterior.

O longo período que vivemos sob o regime de 64, nos pôs ante essa situação
esdrúxula que além de nos privar de um gtUpo bcm maior de bons políticos, faz-nos
confrontar com um grande número de despreparados, tanto para vida pública, como
para vida civil, para não dizer até para a própria vida. Daí, atravessmmos uma
situação af1itiva, onde os homens não sabem o que fazer, e não sabendo como
consttUir, se põe a desttUir. As palavras e os eonceitos soli'em mutilações em suas
significações, o que nos deixa perplexos. Ainda agora, a abet1ura política, que
deveria ser entendida como uma transição tranquila de um govemo provisólio para
um govemo definitivo e democrático, passou a ser encarada e vivida com uma
alteração geral de comp0l1amento, como se de repente, um gtito de guen'a, ou de
recreio, uma debandada total, nos fizesse admitir tudo aquilo que antes não era

.admitido, a petmitir o que, antes, não era pctmitido. Ora, o dia e a noite continuam
como eram, tanto como os homens devem continuar como homens, e não pode
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uma simples abertura política ser entendida como um relaxamento, um
afrouxamento geral do comportamcnto, confundindo liberdade com libertinagem.
Até pelo contrário, tudo deveria voltar, agora, melhor do quc era antes, para que
não acontecesse, outra vez, o en'o do cometimento de violência contra as

instituições.
É por isso que se diz quc a crisc brasilcira não é jurídica, não é social, não

é cconômica, mas, sim, ética, moral... Entristecc-nos ver, para não achmmos graça
no trágico, recém-chegados ú política bramlarem por rcfon11as de códigos penais,
rcfolmas de leis, e outras reformas, quando a plincipal rcfOlma, a mais importante,
a mais urgente, sequer seja mencionada: a reforma do homem. O homem, este
sim, precisa se colocar bem no contexto social, e não pretendcr que tudo o mais
seja refOlmado, em seu próprio favor, em favor de seu egoísmo. Ora, se todos os
homens fossem bons, as leis penais perderiam sua razão de existência, seriam
inúteis. Cumplisse o homem o seu verdadeiro papel e tudo o mais lhe vitia por
acréscimo. Mas, a vaidade de alguns, não pelmite a humilde vivência de cada um.

A filosofia ensina que a política é parte da ética, e, por conseguinte, todos
os atos políticos têm que ser éticos. Ninguém pode scr ético de mais ou de menos,
mas, simplesmente, ser ou não ser. A ética, ciência que trata do uso quc o homem
deve fazer de sua liberdade para atingir o fim último, é, eminentemente, uma
ciência quc toma a açao humana como scu objetivo Se a política é pmte dessa
ciência, naturalmente que a pmtc deve estar em consonância com o todo, razão
pela qual a politica tem que ser ética. Com o intuito de orientar a ação humana
para o fim último, a ética ganha contomos que tocam às raízes do conhecimento.
Mas, como não é dado ao homem, de um momento para outro, aprender e
compreender toda a gama de conhecimentos, há muito que se analisar, estudar e
refletir, não sendo possível aceitar a auto-suficiência que, de repente, alguns
imaginam, até divulgam, possuir. Daí, as falhas que temos tido no ordenamento
de nossa caminhada, plena de idas e vindas, de marchas e contra marchas, mais
desaceltos que aceItos. A verdade, que develia ser a meta final de todos nós, não
chega, no entanto, a ser cogitada, ao menos, por uma maioria, que se conpraz,
apenas, com o que lhe possa dar satisfação e proveitos pessoais. Desde a célebre
questão entre Jesus e Pila tos, quando o procurador romano, diante da verdade, lhe
dá as costas, deu-se a projeção, pelo tempo afora, do dilema que hoje assalta a
humanidade, que, ainda agora, vira as costas à verdade.

A política, como pmte da ética, deve trilhar o caminho da verdade, ou pelo
menos, buscá-la, sem o que não estará de acordo com sua finalidade. Hoje, quando
os livros foram deixados de lado, o homem, quando lê, restringe-se aos jomais,
estes passaram a ter uma impOltância muito grandc. São a literatura dos que não
chegam às grandes obras. O jomal que deveria infolmar, quer fOlTI1ar.Uma notícia,
por simples que possa ser, cala fundo no espírito do leitor desavisado. Ora, no
compromisso que deve ter cóm a política, avulta o papel da imprensa, fazendo
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levantar a opinião pública que consegue fazer e denubar govemos, que faz craque
de futebol umjogador bisonho, toma antipático ou simpático um cidadão qualquer.

Através dos tempos temos tido exemplos de jornalistas e articulistas que
com suas penas e suas colunas fizeram memoráveis campanhas: Hipólito da Costa,
que não precisa comentálios; José do Patrocínio, na abolição da escravatura; o
relevo de José Amélico, Carlos Lacerda, do manifesto dos Mineiros, na plimeira
queda de Vargas; Lacerda, na scgunda queda de Vargas e na denubada de Jânio
Quadros; a pregação de Carlos Lacerda, na preparação de 64. São exemplos quc
ficaram na história política do país.

O Concílio Vaticano 11, preocupado com o papel e a responsabilidade da
imprensa, dedicou, no decreto "Inter Mirifica", uma sensível lição de
ensinamento, dizendo "o COlTetoexercício desse direito, contudo, exige que a
comunicação, quanto ao seu objeto seja sempre verdadeira, e, salva a justiça e a
cmidade, seja íntegra: ademais, quanto ao modo, seja honesta e equilibrada, isto
é, observe rigorosamente as leis morais, a dignidade e os legítimos direitos do
homem, tanto na busca das notícias, quanto na sua divulgação". Na InglatelTa,
quando do julgamento de John CuthelI, Lord Kenion tevc a opOltunidade de
advertir "a liberdade de imprensa é cara à InglatelTa, a liccnciosidade lhe é odiosa,
sua liberdade nunca será tão protcgida como pela eliminação da licenciosidade".

Nós, quc fomos perseguidos, humilhados, processados, sabemos o valor da
'pessoa humana, sabemos o quanto custa fon11ar e constituir um scr humano. Se o
ódio não passa pelos nossos corações, também não sabemos pcrseguir, muito
menos humilhar, mas sabemos dar valor à honra, à sensatez, à dignidade. Na
política, sabemos perfeitamente quc muitos ficarão contra nós; é claro que os que
se aproveitavam da política para satisfação pessoal não terão lugar em nosso mcio;
é natural que os que se valem de cargos para proveito próprio, não serão nossos
companheiros. Aqueles que não pensam como pensamos, têm todo o direito de
defender suas bandeiras e suas cores, mas que cada grupo procure servir ao povo,
tentar diminuir-lhe as agruras que, nesses dias, são muitas. Não compreendemos
é que alguns, que l1l1l1caserviram ao povo, nem a isso se prestem, possam
empunhar bandeiras e ideologias que distoam de pensamentos inconfessáveis. A
oposição deve cxistir, até porque foi na oposição quc, apontando falhas,
conseguimos conquistar o povo. As cJiticas, desde quc construtivas são benéficas,
pois é preciso construir um mundo melhor: nada se constrói com o mal com a
maldade, com o achincalhe, com o deboehe, pois tudo isso, antes de ati~gir um
cidadão comum, demonstra o caráter pequeno de que se encontra marginalizado
pela sua própria consciência. Alguns, dotados de estranha morbidez, sc sentem
felizes com a mentira que preside suas vidas. Aqueles que, não sabendo construir,
trocam pemas pelos caminhos tOltuosOSde seus procedimcntos.

Sabedores, entretanto, do valor e do papel da pessoa humana, quercmos
levantar os alicerces de uma sólida constmção, ondc todos possamos viver com
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decência, até mesmo esses que, cegos, ainda não descobriram a beleza e a claridade
do mundo. Mas como está na Populorium Progressio, trata-se de construir um
mundo no qual a liberdade não seja uma palavra vã.

29/janeiro/1984

UMA PIANISTA NÃO MORRE

Hásempre um pouco de infância que nos acom.ranha pela vida afor~, e, muitos
psicólogos afÍlmam que há, no adulto de hOJe um pouco de memno que ele

foi. Os meninos vêem a vida diferentemente dos adultos, porque, na sua
ingenuidade, ou na pureza de seus sentimentos, não fazem idéia do que vem a ser
a vida do homem maduro. A infância, por isso mesmo, é sempre a mais bela parte
de nossa vida, pois ali tudo é belo e majestoso, com nossos pais por perto, zelando
pelos nossos blinquedos, pela nossa tranquilidade. Não há como se preocupar.

Talvez o mundo tenha mudado muito e a infância de hoje já não tenha o
sabor da de antes, mas o celi0 é que a minha infância me deixou marcas profundas
de que não consigo me desvencilhar, belas reminiscências que me acalentam nos
dissabores de hoje, e dela me recordo com muita lembrança. A cada acontecimcnto
ou fato, um soniso, uma aleglia, uma saudade, ou mesmo uma láglima.

Pena que a gente não saiba descrever cada página de dias vividos. Escrevo,
pensando em registrar uma tarde, ou palie de uma tarde, que ficou ressoando até
hoje, como de um dia em que ia para aula verpeliina do velho colégio. Começava
a chover e pensando em não me molhar, abriguei-me debaixo dc uma árvore de
ficl,1s onde, então, os estudantes faziam o "ponto", em frente à casa, hoje, do
Cardoso. Ali, uns "enforcavam" aulas, outros esperavam pelos eolegas, fOlmando
os grupos, para a tradicional subida do antigo mOlTo No dia a que me rc!íro, um
piano, como pano de fundo, tocava numa casa em frente, executando uma maviosa
melodia. Tocava tão bem que a música envolvia a gente, elevando-nos,
convidando-nos ao sonho, à fantasia, à meditação. E foram chegando dois, quatro,
seis, e fomos ficando ali, presos pela música daquele piano maravilhoso, deixando
imaginar os dedos ágeis da pianista, cOlTendo sobre o teclado, ajuntando notas e
mesclando tons, tirando acordes. Era "Clairde Lune", "Reve d'Amour", Chopin,
Debussy, nem sei mais, tomado que estava pela música que, bela fazia mais bela
a tarde chuvosa, fOlmando um quadro que em mim não se dissocia mais, a chuva
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e o piano ... a tarde, a chuva, o piano, a musicista, tudo, saindo do chão,
elevando-nos a um plano bem mais alto.

Quantas e quantas vezes, depois, voltei ao banco da esquina, debaixo da
mesma árvore, para ficar ali, naquela mesma hora, ouvindo o piano da exímia
pianista. Ela nunca soube de minha admiração, como não deve ter imaginado que
muitos outros,. passantes, se embeveciam com sua mie, nem que pudesse ter
qualquer participação na estruturação de minhas lembranças de infância, ou na
fOlmação de minha "amalTação" pelo piano. Como para mim, também para muitos
outros.

Falo de uma pianista, professora de piano, que teve muitos admiradores e
muitas alunas, que fazia convergir, para as suas audições de piano, toda a
Cataguases dos meus dias de criança. Uma audição de piano, naquela época, era
qualquer coisa fundamental nas festas e fonnaturas de fim de ano. Com a
matelialização do mundo, com o embmtecimento modemo, as pessoas foram se
afastando das aulas de piano, a professora veio perdendo seus alunos, até
aposentar-se, mas, vez por outra, ela sOlinha, enchia a avenida Ástolfo Dutra C0.111

as elássicas que sabia tocar ... e sua doença veio diminuindo o número de vezes
em que seu piano fazia mais doce a avenida, e veio diminuindo, até outro dia,
quando o piano parou de tocar. Estranho, contudo, que mesmo sem a pianista,
continuo a ouvir Chopin, Debussy, Bethoven, emoldurando as tardes chuvosas de
'minha vida. Sua música era tão envolvente, envolvendo-nos de tal maneira que,
ainda agora, posso ouvir dona Cirene Bastos, empertigada em seu piano, dedos
ágeis con'endo pelo teclado, enchendo de beleza nossa etelllecida Cataguases.

UM ANO DEPOIS ...

Avida vai ser sempre a luta do bem contra o mal. Quando tudo indica que a
. fratemidade está se sedimentando, vem um desatino do mal, e o bem,
atingido, sofre uma queda da qual custa a recuperar-se. Durante sua peregrinação
pela telTa, o homem se põe entre esses dois fogos: é o bem contra o mal: o amor
contra o ódio; a imeligência contra a ignorância. A ignonlncia medra com grande
facilidade, assim como o mal tem livre curso entre nós. O mal só não consegue
'dominar a todos nós, impondo-nos as trevas do seu obscurantismo, ao longo do
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tempo, porque alguns homens se levantam e lutam contra a mentira, propugnando
pela verdade. Como a verdade dói nos mentirosos, os que lutam por ela são
invejados, odiados até. Dizia Platão que o homem honesto já acha tão difícil
equilibrar a sua própria vida que, espontaneamente, não se dispõe a cuidar das
coisas públicas, e disto se aproveitam os desonestos para usurpar o poder em seu
própl;o benefício. Contudo, de tempos em tempos, para evitar males maiores, o
homcm honesto se encoraja a conquistar os lugares políticos, assim como vez por
outra nasce alguém que vem sacudir a poeira da omissão, dar exemplos, apontar
caminhos, cumprir missões junto à humanidadc. Alguns dcsses homens, com seu
destemor, chegam a incomodar tanto, chegam a dar tanto trabalho aos interesses
subaltemos, que acabam mortos em condições inexplicáveis. Lincoln, Gandhi,
Kennedy, Martin Luther King, o Bispo D. Romero, foram homens sacrilicados
pelo ódio, pela ignorância.

Um cataguascnse brilhante, um car:\ter límpido, um bravo paladino da
justiça fez levantar, entre nós, a sua voz, mostrando caminhos, dando exemplos,
incomodando os que não queriam que suas falhas aparecessem, abon'ccendo aos
que iludiam seus semelhantes, contrm;ando os que queriam aproveitar-se de
situações. Era advogado, e, como advogado, fez da sua profissão um sacerdócio,
não se limitando ao exerCÍcio de um ganha-pão, mas, trabalhando para disseminar
a justiça, defendendo direitos. Os estelionatários, os agiotas, exploradores da
simplicidade alheia, evidentemene, não gostavam dele, pois tinham nele um
obstáculo à prática do lucro fácil às custas da simplicidade humana. Fez da sua
profissão uma bandeira e da sua vida reta um excmplo, com isso, despel1ando
inveja. Podel;a acomodar-se e, com sua inteligência, viver somente para si e para
os seus, mas estava destinado a fazer de sua vida um sacerdócio na luta por um
mundo melhor, para os que não tinham vez, nem voz. Altaneiro, tanto quanto
sllIlples, ern arTogantc com os anogantes, simplcs com os simples, humilde com
os humIldes. Não se COnfOlTIlaVacom a injustiça, e iITitava-se com a violência,
condenava a cOllupcão. Lutando pelos indefesos, alcançou a política, enfrentando
os dissabores da perseguição, e, por algum tempo, foi sozinho, a voz discordante
em uma maioria silenciosa, cabisbaixa e confollnada. Com os cabelos
precocemente brancos, dava-nos a impressão de que alguma força superior passara
a mão em sua cabeça para dcstacá-Io dos demais.

Após anos seguidos de sofrimentos, de angústias, de ineompreensões, ele,
que só queria o bem, viu sOlTir-lhe a vitória eleitoral, a oportunidade de por em
prática tudo o que sonhou em favor de uma sociedade mais justa. Estava vibrante,
alegre, e tinha pressa. Mas, o mal, ainda não de todo liquidado, nos estertores de
sua denota, como um réptil, atacando de lacaia, à traição, e pelas coStas, toma-o,
indefeso, e o fere, na praça pública, centro CÍvico de nossa tena, hoje banhada
pelo seu sangue. Ele que amava sua tell'a, amava a praça, lugar do povo, sua
bandeira, viu o seu sangue, seiva de sua vida, jOlTar e infiltrar-se naquele chão.
Augusto Cunha Neto moreu assassinado pelo ódio, pela vingança, pelo
inconfollllismo.

24

Hoje faz um ano que Cataguascs pcrdcu, inscrc\'cndo na sua história
pol ítica, com lctras indeléveis, o nome de um dos scus mais ardorosos filhos, quc
foi capaz de mOITerpor nós, lutando contra a COITllpçiío,contra os desmandos, em
In\'or de uma vida mais digna para todos os cataguasenses.

05/agoslo//Y8-1

PROMESSAS E FUTURO

Húmuito tcmpo já sc pcrcebi~~scrimpossí\'elmanter uma orientaçiío política,
como a posta em e:\ecuçao, lI1teInUl1ente dIvorCiada das aspIrações e

necessiuades nacionais. Desde o momento em que um Presidente concordou em
proll'Ogar o seu própl;o mandato, que os ideais ua chamada Revoluçiío Dcmocrútica
foram por mOITOabai:\o - a democracia já eslava lesada. Depois, uma série de
CITOScomctidos, alguns casuístas, feitos de encomenda, parn solucionar problemas
do momcnto, tudo, "cio comprometendo a situação nacionn1. Ora, a ordem social
e política siío instituições que devem conter o espírito da pellnanência, e, dia a
dia, além de preser\'lldas, também aperfeiçoadas porque é do cuidado que de\'emos
para com elas. que vamos caminhar para dias melhores Mas, nada disso tem
nCl1nlccido. Como se acusavn n classe política anterior de pouco, ou naua fazer, a
110\'aclasse subiu ao poder com uma necessidade muito grande ue denwnstrar que
podia fazer e, como não tinhn a \'isiío de pelll1anência, não enxergou ao longe.
Impuseram ao povo sacl;fícios que niío tinha, como niio tem, condições de supol1ar.

/\ açiio política tem que ver ú li'ente, é verdade, mas não se impô\? sacril'icios
a uma geraçiío, com promessa de melhoria para geraçiío futura. A Rússia eomete
csse cngano, justificando o sncrifício de agora, com a promcssn de felicidade
futura. Mas, o seu govemo já dura 70 nnos, e se encontra na entaladeln de agora,
apelando por mais sncrifícios. Ao contnírio, a tranquilidade norte americana jú
dura 200 anos, fazendo-nos ver que a democracia é a f01111a ideal de vida. Con~o
niío vamos, nem podemos, copiar Rússia ou Estados Unidos, pois o Brasil tem
n~Iances muito particularcs, vamos buscar o meio tell110do jeitinho brasileiro de
\'Ivcr

Um país I;CO,com homens pobres: essa é a constataçiío. Juros altos, inl1açiío
asslIst;ldnra, prestações ue BNII in,;uportú,'eis, salúrios, cada dia menores. siío o
resultado ue medidas insuslentil\'els. A adoção do FGTS, com o intuito de privar
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o empregado de sua estabilidade; e a desculpa de seu emprego na construção de
casa própria, nos coloca em al1itivo círculo vicioso. Para compor o Fundo de
Garantia, apelaram para a cOITeção monetária, a mesma cOlTeção cobrada de
mutuálios do BNH - o empregado perdeu a segurança no trabalho, perdeu o
trabalho, não tem casa pópria, nem condições de pagar as prestações habitacionais.
A inllação galopante leva legiões ao desespero pela falta de recursos para a
sobrevivência. O campo, assolado pela legislação rural draconiana e mal
interpretada, ante os ditames da justiça social, acaba com produtores e fazendeiros,
outrora a força motriz destc país. O sistema bancário acena com a poupança, "ovcr
night" a' "open-marketing", levando os capitalistas aos depósitos que tiram o
dinheiro da circulação. É mais vantajoso depositar em "open" ou "over" do que
COlTero risco do comércio ou da indústria, outras forças de produção. Se não se
embala a produção, como alcançar melhores estágios?

Tudo isso, e mais os elTOSde um bom número de pessoas, Icvando-nos à
situação de ansiedade de agora. Se alguém, ou algum partido, pode defender essa
situação, ou o engano é ignorância, ou está levando vantagens, e, como não
queremos acreditar na última assertiva, a ignorância, nos está levando ao fim da
linha. Há uma grande necessidade de abertura, abertura de olhos, com alta dose
de palIiotismo. O Brasil deve estar acima de interesses pequenos ou pessoais.

151.1'111110/1984

CATAGUASES, 107 ANOS

Conta a lenda que no antigo an'aial, com uma batéia, em um riacho, alguém
encontrou uma meia pataca de ouro ... A pm1ir daí, o lugar ficou conhecido

como Santa Rita do Meia Pataca, Nunca mais, no entanto, encontraram ouro em
scu riacho ...

Criada sob a invocação de Santa Rita, uma cidade envolta por montanhas,
encravada na Zona da Mata, obrigou seu povo a voltar-se para si próplio e a olhar
para o alto, ein busca do horizonte. Acabou por receber e guardar o primitivo nome
de Minas Gerais, TelTa dos Cataguás. No começo, seu ouro foi o café, que lhe deu
o gosto pelo trabalho árduo, paciente, metódico, gratificante. Queria ser metrópole,
e deu lugar'à indústlia, fazendo exteriorizar o seu instinto de pioneirismo. Da
necessidade de cliar para crescer, viu aparecer seu cinema, viu publicar a prosa e
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a poesia dos rapazes da Verde, possibilitou a construção dos prédios de Niemeyer,
encantou-se com os painéis de Portinari, cultivou os jardins de Burle Marx.

Há sabor de novidade em cada uma de suas esquinas, e um povo rebelde,
sem jactância; humilde, sem ser subserviente; simples, sem ser ingênuo, começou
a crescer ... E, num trabalho artesanal, são mãos que se juntam, que se iImanam,
que se levantam, que se agitam, numa demonstração de solidariedade. Uma equipe
vem das sombras, fOlmando-se sem que ninguém seja melhor que o outro, pois
todos se 'igualam, se confundem, saindo de suas vilas, de seus baiITos, de suas
casas, de suas esquinas - é o ouro, que nunca mais saiu do cÓITego,porque invadiu
a cidade, tomou suas ruas, brotando de cada cataguasense, transfollnando-se na
liqueza que é o seu povo.

fJ2/selelllbro/I984

MENSAGEM

Em um momento em que a rel1exão nos leva ao des3lme dos espíritos e à busca
do entendimento e da lx)a vontade, nosso pensamento se volta aos humIldes.

A eles, que na constância de uma luta muitas vezes inglória, pela sobrevivência,
provam a impol1ância do amor na dedicação à próplia vida, nosso descjo de que
suas esperanças, as melhores esperanças, efetivamente se eoncretizem.

Em um momento em que a reflexão nos leva à solidariedade e à busca de
maior justiça social e de uma igualdade que nos dê a todos o ideal de felicidade
quc sonhamos, nosso pensamento se volta aos poderosos. A eles, quc em scu poder
tudo fazem e tudo têm, levamos nosso desejo de que as mudanças que se
pronunciam se façam no sentido de dar-lhes as mudanças que se prenunciam se
façam no sentido de dar-lhes as mais nobres razões de vida, as da fratemidade e
da ajuda que moldam caráter e pelmanência.

Em um momento em que nossa rel1exão se volta para nós mesmos,
queremos agradecer. Agradecer a tantos que nos pelmitiram cumplir mais um
período na difícil jomada da h3lmonização de contrários. Agradecer a todos que
conosco partilharam a alegria de poder fazer a favor de todos e para cada um.
Agradecer pela rara oportunidade de servir com dedicação e empenho a um povo
bom que honra nossa cidadania e nos faz orgulhosos de selmos cataguasenses.

Enfim, de agradecer a você, cidadão de nossa teITa, pela 0p0l1unidade de
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dar-lhe aquilo de que carece no exercício da administração do Município. E, mais
que isso, pela oportunidade de lcvar-lhe a eCl1eza de quc cm nosso trabalho você
é importante. É importante quando o atendemos c é impol1antc quando não o
fazcmos c recebemos sua eomprecnsão.

Boas Festas e Feliz Natal.

23/dezelllbro! 1984

o RESSURGIR DE UMA NAÇÃO

Ainda muito se vai escrcver sobre o que passamos de 1964 até hoje. Os
histOliadores e analistas, qucimando pestanas na explicação do fato hi~tórico

e sua projeção nos anos vindouros; os brasileiros e os políticos, sentindo pelos
anos afora os efeitos de uma soma enOlme de muitos CITOS.Não vamos culpar este
ou aquele, mas, sim, colocar uma dúvida quc nos dá o que pensar "se tivéssemos
tido bons políticos, não estm;amos amargando a situação dc agora".

Se tivéssemos um número maior de notáveis condutores de pátlia, a nação
e o país estaria em posição invejável. A riqueza de nosso povo, sempre a recomeçar
do nada, tudo isso nos faz perccber, li frentc, uma alvissareira promissão.

Poucos, bem poucos, tiveram nas mãos, um regime de cxceção,
cOllsequentemente, disclicionário, a oportunidade de refom1ar, reajustar, recolocar
o país n'os eixos; mas, qual prcndcram-se em filigranas dc' personalismos,
causando-nos o desencontro quc não mcrecíamos.

Os desmandos foram tantos, as deliberações tão inócuas, o desinteressc,
ainda maior, e o que era "fÍlmc e sólido", miu como um castelo de cm1as: o que
a matemática apontava impossível, acabou de acontecer, com a chegada ao podcr,
mansa c tranquilamentc, dc um partido de oposição.

Ora, o simples mudar dc um sistcma de gOVCIl10já era uma grande
conquista: a opOltunidadc da rcdemocratização, um galardão maior.

E o povo ganhou uma csperança muito grande de dias melhores. E o Brasil
intciro ansiava pela mudança.

Mas, '0 Presidente adoecc na véspera da posse, é lcvado para uma mesa de
cimrgia c sucedem-se as complicações.

A tão desejada mudança do sistema político, chamado revolucionário, para
a prometida democracia da Nova Rcpública, quase não acontece, pois até à última
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hora, ainda, de corpo mole, se pretendia o continuismo. Não imp0l1a que,
acometido de uma urgente intcrvenção citúrgiea, Tancredo Neves não pudesse
tomar posse no dia convencionado, mas, fê-lo, no seu lugar, como Vice Presidentc
da República, como substituto legal, o cx-Senador José Samey. O engraçado é que
tivesse surgido dúvida quanto à posse de Samey, o que chcga a ser lidiculo para
alguns deputados afoitos que vieram à televisão, ou para jomais, dizendo que
Ulysses Guimarães, como Presidente da Câmara Federal, deveria ser empossado.
É claro que se assim fossc todo o PMDB estaria regozijante, pois selia o Presidente
do Pm1ido o empossado. Assim pensavam, ou desejavam, os continuistas, tentando
lançar a confusão no solo da Nova República, antcvendo um possívcl impasse,
com conotaçõcs prOlTogacionistas. Mas. ante esse artifício casuísta, e o parecer
do Ministro Leitão de Abreu, há uma grande distância, pois se tratava de um antigo
Ministro de Supremo Tribunal Federal, com responsabilidade jurídica perante a
Nação. A Constituição é clara, não deixando margem para qualquer tergiversação,
sendo que qualquer leigo pode concluir, em lendo o artigo 76, que diz: "O
Presidcntc tomará posse em sessão do Congresso Nacional c, se este não estivcr
reunido, perante o Suprcmo Tlibunal Fedcral, prcstando compromisso dc manter,
.defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e
sustentar a uniãó a intcglidade e a indepcndência do Brasil. Parágrafo único - Sc,
decOlTido dez dias, da data fixada para a possc, o Presidcnte ou o Vice-Presidente,
salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo este será dcclarado vago
pelo Congresso Nacional. A11. 77: Substituirá o Presidente, no caso de
impedimento, e sucedcr-Ihe-á, no de vaga, o Vice-Presidcnte". Vê-se, pois, que a
questão é simples. Se o Presidente não podia assumir, pelo impcdimento da doença,
coneta foi a posse a Samcy, que ali ficará até o restabelccimento do Presidente
eleito que, então, tomará sua posse.

Com a dúvida, a transmissão foi acordar, no Rio Grandc do Sul, o
ex-Senador e constitucionalista Paulo Brossard, acabando por lcvar ao vídeo a
figura exponencial do emérito professor Afonso Arinos a fim quc cnsinasse aos
incautos e desavisados - mcsmo para alguns que tinham a obrigação de saber -
uma cOITiqueira lição de direito. Uma qucstão, aliás, que já devcria ser dc tranquila
nOlmalidade, pois a força da democracia reside justamcnte no apego de um povo
à sua Constituição.

A questão ficaria pior, no entanto, quando o Prcsidente Tancredo Neves
necessitou de outra intervcnção cirúrgica. E tanto quantos estavam tomados de
acesa esperança, se deixam abater cm sentido desalento ... Se Dcus quis nos dizcr
alguma coisa com tudo isso, se desejou que todos nós - não só o Presidentc -
passássemos por uma espécic de purificação. ele fez qualquer coisa de cxcepcional,
.que sUl1irá efeitos em breve. Juntou todos cm oração, pobres, ricos, remediados,
crentes e não cn:ntes, numa só fervorosa prece, em favor da saúde do prcsidcn!l.:
cleito. E nessa junção de forças, nessa união de pedidos, há como que uma
demonstração da força da csperança que toma conta de todo o Brasil, e, pouco a
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pouco, faz ressurgir em cada um, sem distinção de partidos, um desejo de fraterna
solidariedade - é a nação se levantando dos escombros. No vai-e-vcm de marchas
e contra-marchas, de ambiçõcs e individualismos, ressurge a esquecida idéia de
nação; um povo, ligado pela mesma origem, pelas mesmas tradições, pela
lembrança, pelos costumes, por uma cullura que, agora já resplandece no horizonte
bnisileiro, com a criação do ministélio de José Aparecido, um povo inteiro se
levanta já não só em tomo apenas de um homem, mas em tomo da próplia vontade
da nação, que é a de reencontrar-se com dias de justiça.

2-1/março/1985

oMOMENTO POLÍTICO:
COMPROMISSO DOS MINEIROS

Não resta a menor dúvida de que a situação por que estamos passando é grave,
séria demais, exigindo de todos nós uma profunda rellexão, para que

possamos extrair de todo esse soflimcnto imposto à nação, uma lição, uma diretriz,
uma nonna de ação.

Há um mês, precisamente um mês, estávamos na véspera da posse de um
novo Presidente, com o ministélio já escolhido, políticos e povo peIfilados em
Brasília, na expectativa do dia seguinte, onde havia o prenúncio de uma nova
política, de novos métodos, de vontade de mudanças.

Havia a promessa de dias melhores, com a chegada de Tancredo Neves,
um político experiente, testemunha presencial de todos os desencontros de meio
século de vida pública, trazendo consigo o ideal da liberdade, bandeira do
arguelTido povo mineiro. Um conciliador, por excelência, reunia em tomo de si
pessoas as mais díspares, tendências antagônicas, políticos divergentes.

O sofrimento do Presidente, submetido a tantas intervenções cirúrgicas
passou a ser o martírio de todo um povo, emocionado, que, na ante-sala de uma
Nova República, se sente órfão, desamparado. São pessoas de todas as categOlias
sociais, mas, na sua maioria, um povo simples, sequioso de dias melhores, que se
apresenta. como uma legião à frente dos políticos, na esperança de que todos eles,
com olhos postos no exemplo de dedicação à vida pública do Presidente, também
se entrevêm ao compromisso de aperfeiçoamento da República com que todos
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sonhamos.
Talvez a difícil situação tínanceira do país, levando-nos à mlsena

econômica, seja causadora da nossa miséria moral. Talvez o próplio homem,
pequeno na dimensão de sua mentalidade, tenha contlibuído para a estreiteza de
nosso mundo diminuto. Contudo. a grandeza de Minas, a dimensão do sacrifício
de Tancredo Neves, nos põem ante ao compromisso de procurar II mudança tão
desejada, tão necessária, com adoção de uma pertinaz dedicação a uma causa maior
que cada um de nós, porque relativa a todos nós, a busca incessaúte do bem de
toda a coletividade, onde seja uma constante plimazia o primeiro compromisso
dos mineiros.

/-I/abril/1985

CONSTITUIÇÃO

Qua.ndo os homens, nos plimeiro,s dias da históri~ da civiliza?ão, r~solveram
cnar um govemo, outorgando poderes a alguem para genr os mteresses

comuns, filmaram um pacto-social, onde todos se comprometiam a acatar e aceitar
esse govemo, que passavam a instituir. A criação desse govemo coletivo, gerou à
instituição do estado: um tenitório e um povo com objetivos comuns de paz,
progresso, trabalho e justiça. O interesse de cada cidadão se sujeitava a um
interesse maior e mais elevado, o interesse da coletividade. Através dos tempos,
surgiram os estados, cada qual com seus pactos sociais próplios, cada um
escolhendo, a seu jeito, o modo como desejavam organizar-se. Por que esse pacto
não deveria pelmanecer "de boca", escreveram-no, criando, então, a Constituição,
Constituição, carta-magna ou cal1a maior, é um estatuto, um regulamento onde
estão definidas, em linhas gerais, as diretrizes pelas quais se organizam e,
consequentemente se govemam, os vários países, Cada país tem sua cal1a
constitucional, que diferem umas das outras, segundo o desejo da maioria de seus
cidadãos.

É claro que quanto mais adiantado o país, mais aperfeiçoado é sua
Constituição. Mas, o respeito à Constituição, sua adoção sem discrepâncias, é o
primeiro princípio que deve orientar o cidadão, Se o cidadão não respeitar a
Constituição de seu país, põe em risco a estabilidade funcional desse país. A
democracia, sistema de govemo onde o povo se auto dirige, ou se governa a si
mesmo, é a fOlma mais racional que se encontrou até agora para que os países
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alcancem sua tranquilidade. Como todo o povo não pode exercer o governo, o
povo escolhe seus representantes administrativos. Como não é bom que todo o
govemo fique nas mãos de um só, dividiu-se o governo el~ três P~11~S - ~ govemo
propl;amente dito, ou Executivo, que exerce a gerêncIa admll1lstratIva; para
líscalizá-Io e ditar-lhe nOlmas, o Legislativo ficou incumbido de fazer, ou votar,
ess'as leis; para resolver as controvérsias, ou os possíveis desentendi~~~~os entre
os dois pl;meiros poderes, um outro, o terceiro, com o nome de Judlclano, fIcou
incumbido de julgar, de decidir. Nenhum é mais importante que o outro - de:em
ser independentes, respeitarem-se mutuamente, serem hmmônicos. Quando falta
a hannonia, a coisa não funciona bcm, e o ideal constitucional não será alcançado.

Os homens são, na sua maioria, vaidosos, e querem sempre mandar, uns,
mais que os outros, quando não querem para si, em prejuízo da coletividade.

As linhas de uma fOlma de governo, definidas na Constituição, às vezes
são emendadas, conforme às circunstâncias e conveniências do momento. P.ara
que não sejam facilmente alteradas, ou para que não se modifiquem todos o.sdias,
há que submeter a possibilidade dessas mudanças a nOlmas mais ou menos ngldas.

O Brasil já tem vál;as constituições, ao contrário de outros países que têm
uma só, há mais de 200 anos.

A Ia Constituição brasileira é de 1824 e as outras, de 1891, 1934, 1937,
1946 e 1967.

Atualmente estamos subordinados à constituição de 1967, com emenda de
69. Criada para atender ao regime autOl;tário que já passou, a constituiçãomere~e
ser modificada, ser alterada. Mas, essas modilícações só devem acontecer depOIs
que o povo for chamado para isso. e escolher seus repres.entantes, que possam
participar da convenção que procederia a uma votação, afendora da nova vontade
popular, (, que deverá acontecer com urna Assembléia Constituinte.

Até que isso aconteça devcmos observar o que está escI;to na atual
Constituição. Procedendo, assim, daremos uma clara demonstração de que est~mos
mantendo um pacto social, estamos de acordo com o regulamento que cnou o
estado democrático.

É costume do brasileiro, no fim de cada eleição, não se eonfOlmando com
o resultado adverso, tentar "virar a mesa", não acatando os resultados, quando
estes lhe seja contrário. Ainda agora, vivemos situa?ão análoga, botando em dúvida
a presença do Vice na Presidência da República. E claro que Tancredo .era n~sso
candidato, era quem desejávamos na Presidência. Mas, se não lhe fOI posslvel
tomar posse, a Constituição deve ser observada, acatada, e ali está dito que o Vi~e
substitui o Presidente. Presidente e Vice foram eleitos juntos, no mesmo ColégIO
Eleitoral, pelos mesmos eleitores. Representam, por isso mes~o, a vontade
predominante naquele momento, e se responsabilizavam pela tranSIção que todos
desejamos. Claro que desejamos o melhor, mas, para alcançá-lo, os obstáculos não
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devem impedir nossa caminhada em busca de um aperfeiçoamento, sempre
constante, de nossa Constituição.

2//abril//985

A LIÇÃO DE UM SACRIFÍCIO

Dobram finados os velhos sinos das Igrejas de São João-del-Rey. Ali chega,
inerte, o conterrâneo que ultrapassou os limites do município, ganhou a forma

do estado, ultrapassou as fronteiras e, depois de ter sido Primeiro Ministro n,a
República Parlamentarista, de conquistar o Governo de Minas, acabou escolhido
e eleito Presidente da Nova República. Se não fosse Tancredo Neves, com a
experiência de seus 50 anos de vida pública, equi1ibrado, prudente, ponderado,
não teIÍamos conquistado, com tanta tranquilidade, a transição para o desejado
regime democrático.

É preciso lembrar que o ,governo passado tinha todos os elementos para
continuar, pois era maioria, uma máquina de 21 anos trabalhava para a perPetuação
no poder ..No Colégio Eleitoral os números indicavam a impossibilidade de derrota
para o Governo de então. Mas, perderam; e perderam pelo engrandecimento trazido
pela COIll.Jpção;perderam, porque não souberam escolher seu candidato; perderam,
porque o clamordo povo pedia mudança; perderam, porque do outro lado a vontade
das multidões tomava a forma de Tancredo Neves. E Tancredo despertava
simpatias, conjugava, em tomo de si, governadores, deputados, senadores e,
sobretudo, reunia o povo. Quem não tinha aderido, ainda, buscava um meio de se
incorporar à campanha democrática; e a vitória foi empolgante e momorável.
Passada a eleição, todos passaram a apoiar uma nova disposição de governo. A
posse de Tancredo não aconteceu, e o Brasil inteiro passou a desejá-Ia. Sua doença,
em longa agonia, despertou a fraternidade que integra o espírito da nacionalidade,
.e o país, se viu, como Nação, pulsando num mesmo pensamento. Os discursos
eloquentes de Tancredo, suas idéias, suas propostas, ganharam as ruas e passam
a ser repetidos pelos brasileiros. Suas entrevistas coletivas conquistaram a simpatia
que faltava .. Sua viagem ao exterior, chamando a atenção da Europa e Estados
Unidos, garantia sua posse, pois, naquela época, ainda se pensava em golpe de
última hora, para prorrogar' o governo ant~l;or. Tancredo Neves imaginava que
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somente a ele Figueiredo daria posse na Presidênci~ da República, suspeita até
10 onto com algum fundamento, pois vexatóno constatar q~e o go.vemo

::~sacio deixava o Palácio no momento em que ali chegava o então .V~cePresidente
José Samey. Tancredo Neves ficou, assim, como símbolo da tnmslçao, como a da
imagem da promessa da Nova República.. _'

. Um povo unido, rezando junto, chorando Junto, numa com,oçao naclOn~l,
não pode, agora, sentir-se fmstrado. Essa multidão ~as mas, cssa lor~a de ;-deseJ.~
de mudança estampada na reação popular, não se dlsp~rsando, tambem n,1Osei a
d d MUI'tos dados se J'untam e se juntarão amda, para que possamosespreza a. . .. . '. a
entender os designios que presidem esses fatos, fadados a nos querer dlzel algum,

"a que ainda não deciframos. Tancrt~do, nascido em São João-del-Rey, o~lde
~:~:~u o mál1ir da República, Tiradentes; Tancredo, mineiro:.de onde tem s.31do:
através da história, o grande clamor pela liberdade do povo .. Ilrad~n~es moneu, a
frente dos Inconfidentes, lutando contra a opressão no Brasll-CoI011la; Tancredo,
buscando tirar-nos dos elTOSdo chamado ciclo revolucionário; Tancre.do, m~ITendo
no mesmo dia em que mOITeuTiradentes; Tancre~o m~ITe~d.ono dIa 21, as 22 h
23 m, para ser entelTado no dia 24, numa sequêncIa en~gmatlca ..

Tancredo mOlTe justamente no dia em que devena estar dlseurs~ndo, como
orador oficial, em Our~ Preto, na principal solenidade de Minas ?erms. E acaba
entelTado no dia do aniversálio de seu sucessor, o Presidente Jose Samey. .

As boas sementes, quando mOlTem~ penetram na telTa e gemunam,
multiplicando-se na sua fmtilicação.

"O plimeiro compromisso de Minas é com a
liberdade, porque o outro nome de Minas
é liberdade". .
A felicidade do povo só virá através da democracia, e a democracia t~m

como sua sustentação a liberdade. Mas, tudo isso deverá ser conqUistado dl~ a dia,
compreendido e aceito pelo povo, não sem antes tomar-se um compromisso de
conquista pelos políticos. . . .. ..

O povo, ainda nas mas, espera a concrellzação dess~ sonho que IIc~
próximo se o compromisso democrático for .defin~tiv.amen~~aceito, p:ssand~ ~ sei.
nosso propósito. O Presidente José Samey JU se dlspos a essa conduçao e ~e\ cmos
confiar, porque afinal, se trata de um poeta, e, como .todo poeta, com senSibilidade
'uliciente para ouvir e entender a ressonância das Vibrações que saem da alma de
S "d _
cada brasileiro. E aí, o sacrifício de Tancredo Neves, não tera SI o em vao.

28/abri//1985
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A GUARDA-MIRIM

Na próxima semana vão sair para as mas os meninos da Guarda-Mirim. Já
tivemos, na década de 60, uma associação dessa natureza, cliada pelo Rotary

Clube, que não durou muito, mas deixou suas raízes. Talvez, não tivesse
prosseguido por nossa próplia culpa. que não temos perseverança n'a manutenção
de nossas próplias criações. Renasce a instituição - gostaria de dizer, sai de seu
recesso - e volta, agora com a ajuda de muita gente, e, por isso mesmo, espera
ganhar a simpatia e a compreensão de todos, para que possa ficar. É alguma coisa
que se faz pelos nossos jovens, num momento que, preocupados conosco mesmos,
esquecemo-nos daqueles com quem devemos ter sério compromisso.

Em muitas cidades do Brasil, essa instituição já funciona, e bem, há 20 e
25 anos, que deve ser entendida como uma escola cívica e social, pois,
eminentemente educativa. São meninos, na sua maioria, com 15 e 16 anos, naquela
'expectativa de enfrentar o mundo. Saem de seus lares e, na ante-sala da
adolescência, vêm para as mas, desejando prestar serviços ao comércio, à indústlia,
a rep311ições públicas, ao trânsito. Alguns, sem lar, farão da instituição, os seus
lares ...

A fÓlmula encontrada para ajudá-los na manutenção da associação,. é a
cobrança de uma taxa de estacionamento de veículos, em nossas mas, na ocupação
de locais privilegiados. Os que estacionarem seus veiculos por pouco tempo, em
alguns locais pré-determinados, pagarão pouco - 100 cmzeiros por meia hora _;
os que têm costume de ficar o dia inteiro, com seus veículos, atravancando o
trânsito, pagarão um pouco mais. Mas, só pagarão os proprietálios de veículos.
Pelos serviços dos guardinhas, solicitamos uma contribuição. Não para os cofres
públicos, mas para a manutenção da instituição, na confecção de seus unifOlmes,
na gratificação dos serviços que irão prestar. Com isso, os meninos receberão
orientação, professores e aulas. A comunidade ganhará com a participação dos
guardinhas, que passam a colaborar na sua ordenação, e eles, receberão, uma
instmção qualificada. A uns e outros, acena-se-Ihes com a possibilidade de.um'a
adesão ao espÍlito público, sem o qual, a comunidade não pode existir.

Em uma associação semelhante, de São Paulo, anotei dados que gostaria
de registrar, como por exemplo, o caso de um menino, dado a valentias, que gostava
de resolver seus problemas, no pescoção. Caminhava para a marginalidade. Entrou
para a Guarda-Mirim, adaptou-se à disciplina, chegando a ser até monitor. Hoje,
.adulto, já casado, pai de dois filhos, bem empregado, chega a lembrar "se não
tivesse ingressado na Guarda-MiIim, são seria o que sou". Muitos ex-guardinhas
de Caçapava, São José, Jacarei, Ubá, são hoje, administradores, funcionários
públicos, profissionais liberais, militares. A Guarda tem a pretenção de ser uma
escola de civismo, pois, com boa dose de civismo, construiremos uma sociedade
mais feliz. A instituição está aí, como emblião a ser encorajada e amparada por
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todos, não mantida pela Prefeitura Municipal, como pensam alguns, pois é da
convergência de forças que conseguiremos alguma coisa. Esses meninos não
podem ser decepcionados, pois serão os homens de amanhã, e vão lembrar-se dos
adultos que somos. O mundo deve preocupar-se com aqueles que serão os homens
de amanhã, dos que serão os adultos dos dias vindouros, como foi dos meninos
que fomos.

05/maio/ J 985

ELEIÇÃO EM DOIS TURNOS

OCongresso Nacional, entre elTOSe acel10s, de vez em quando tem lampejos
de clarividência e vota, favoravelmente, projetos de profunda significação.

Ainda na semana passada, enquanto cometia o absurdo de acabar com o voto
distIital, que já estava na Constituição, acel10u, plenamente, na aprovação da
eleição para Presidente, em dois tumos. Velha e antiga aspiração de quantos se
dedicam à busca do perfeccionismo eleitoral, a escolha em dois tumos contém a
tese da maioria absoluta na apuração do resultado das próximas eleições para
Presidente da República. Agora, precisa ser estendida para as futuras eleições de
Govemadores e de Prefeitos. Notável conquista eleitoral, a tese da maioria
absoluta, agora transformada em preceito constitucional, dispõe que será eleito
Presidente, o candidato que obtiver a metade mais um dos votos válidos. Com
muitos candidatos e, consequentemente, a inevitável divisão de voto"s, é muito
possível que nenhum dos candidatos, na primeira apuração, consiga a maioria
absoluta dos votos - e, se isso acontecer, trinta dias depois, far-se-á uma nova
eleição, onde serão candidatos apenas os dois mais votados no primeiro tumo.
Isso, fatalmente, dará ao candidato vitorioso representação da maioria do
eleitorado, e não só dará legitimidade, porque será a escolha da maioria, mas dará
a segurança ao eleito, sabedor, assim, que suas idéias, sua opinião e sua proposta
de governo foram aceitas pela maioria do povo. A democracia é isso, uma busca
constante da vontade popular, como f01ma de aferição de opinião pública.
. O que tem acontecido até agora, é que, em eleições majoritálias, ganham

os candidatos que conseguem simples maioria de votos. Por exemplo, uma eleição
para Prefeito, onde se apresentam quatro candidatos, perante um eleitorado de
20.000 votos, estará eleito aquele que conseguir 6 mil votos, se os outros três
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chegarem pel10 de 5 mil votos cada um. Quem estiver eleito, assim, representará
apenas pm1e minoritália do eleitorado e govemará permanentemente preocupado,
procurando saber se sua administração está de acordo com a opinião pública. O
repres~ntante deve buscar a execução da vontade da maioria do povo. Um dirigente
executIvo deve ter para sua tranquilidade administrativa, que representar a opinião
e a vontade, o desejo e a aspiração, em maioria numa eleição.

Até aqui, isto não tinha acontecido porque o nosso sistema democrático é,
ainda, deficiente. Nem o velho argumento de que as eleições no Brasil ficam caras
pode servir de obstáculo, porque a repetição das eleições acabará por fazê-las
baratas. Plimeiro, porque não há preço caro quando o governo é hom, e caminha
para o apelfeiçoamento democrático; segundo, porque será caro e trará prejuízos
ÍlTeparáveis, o govemo ruim e inescrupuloso; terceiro, porque a realização de
eleições seguidamente, acabará por afastar dos pleitos, os compradores de votos,

'pois não haverá dinheiro que chegue para tanta eleição. Talvez demore a acontecer,
mas acabará acontecendo para quantos têm o cuidado de regar carinhosamente,
essa plantinha tenra e débil que se chama democracia.

19/maio/1985

O ACORDO DE MINAS

COm a,lguns meses de vigê~cia, o chamado "Acordo de Minas",já sofre críticas
e ate ameaças de rompimento. Para selmos bem compreendidos, vamos

le~br~r que d~sde meados do ano passado, o povo mineiro, em sua expressiva
malOna, se unIU em tomo de Tancredo Neves. E, para não ficar contra a vontade
do povo, ne~ contra o povo, políticos de outros pm1idos tiveram a coragem de
romper um gnlhão de escravidão que se chamava fidelidade pm1idália pois acima
d 'd ' ,. os parti os, deve estar o povo, acima de nomes e de facções, deve estaro interesse
da ~a?ão. S.em o apoio de deputados e senadores de outros pm1idos, membros do
ColeglO Eleitoral, o PMDB, sozinho, não chegaria à presidência, e sem a segurança
desse acordo, Tancredo Neves não deixaria o Govemo. Foi feita a aliança, um
pacto e~tre o Governo de Minas e políticos dissidentes do então partido dominante,6ue s~I~IToIpara a fo~ação da Frente Liberal, e, com. o PMDB e Aliança

emOCIalica. Na estell a desse acordo, alguns ex-pedesslstas foram nomeados
Secretários de Estado e chamados à pm1icipação no Govemo de Minas. Em
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decon'ência de tudo isso, a influência "frentista" passou a ser percebida em muitos
de nossos municípios, e, em alguns, os ganhadores da eleição de 82, passaram a
div.idir o "mando" com os perdedores de antes. .

Esse é o problema que agora se apresenta a alguns bravos companh~lros
do PMDB que se sentem desprestigiados, até desprezados, entendendo mUitos,
que não adiantou o "ganhar as eleições". .

Há casos de total reversão do resultado das eleições passadas. E
compreensível a situação de companheiros, com os quais devemos estar
evidentemente solidál;os, pois quem ganhou em 82, deve governar até um novo
pronunciamento das umas, até o térn1ino do mandato.

Entretanto, como Tancredo Neves não tomou posse, e como o PMDB, no
plano nacional, não governa, questiona-se, no âmbito estadual, sobre a validade
da manutenção do "Acordo de Minas". Companheiros, exaltados ou preocupados,
querendo pura e simplesmente o rompimento. da Al~ança. Democrática.
Acostumados a cargos públicos, ao mando polílico, os liberms voltam com
voracidade aos muitos lugares nos vátios escalões da máquina estadual. Parecem
querer tudo, esquecidos de que o povo preferiu o PMDB em 82. Pre:eri,u só, não,
ainda prefere, pois o mal que os governos anteriores fizeram ao Brastl s~ pode ser
compensado com a administração segura e equilibrada voltada para os mteresses
do povo, não de grupos.

Caminha-se, assim, para o rompimento, até porque o ideário do PMDB,
vitorioso nas umas, necessita ser posto em prática.

Mas, o rompimento nos põe ante delicada questão que precisa ser
considerada c analisada com todo cuidado. É o aspecto ético que envolve tudo
isso. A ética necessita estar presente a todos os atos políticos, convocando as
decisões que devem presidir o relacionamento entre governantes e governados, na
busca sempre crescente do aperfeiçoamento de nossas instituições. Se se rompe,
pura e simplesmente esse acordo, dar-se-á um mau exemplo ao povo e até mesmo
para aqueles que vêem na política a fOlma pela qual os valores humanos são
descobertos e aplicados na vida social. Depois de atingida a finalidade que levou
ao acordo, o rompimento nos colocará em difícil situação para amanhã
pretendennos outros acordos e outras alianças. Ora, a modific~çãO eleitoral vai
pennitir em futuras eleições, acordos e alianças entre os pmttdos e a pala"Ta
empenhada deve ser preservada, assim como a lealdade é uma diretriz que deve
ser observada por todos. Principalmente para os políticos, pois, político que não
seja leal com seus companheiros, também não o será para com o povo, que pretende
representar no Governo. A lisura nas atitudes, a con'eção de propó~it?~ nas
deliberações, a postura ética de um político, são tônicas que fazem a credlblltdade
do homem público.

16/)1111110/1985
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EM TEMPO DE CONSTITUINTE

Arevo!uç~o que n~o ?eu ce110, co~o se costuma chamar o período de 1964 a
198:>, amda esta UI, com suas lendas que, mesmo depOIS de curadas, ou

ultrapassadas, vão deixar cicatrizes, não digo pelo mal que fez, mas,
principalmente, pelo bem que deixou de fazer. O período a que me refiro tolheu
vocaçõcs políticas, inihiu muitos outros, porque nem todos os que podcliam se
enveredar pela trajetória política, tiveram projcção de heróis, dispostos a enfrentar
cassações e prisões, ou, então, a inclinação para "boi de presépio", para apenas
aceitar, com aceno de caheça, os cquívocos dos govcmantes.

Agora, quando nos reencontramos na ante-sala do regime democrático, a
.falta de um número maior de melhores homens públicos nos põe ante dificuldades
enOlmes. Ora, antes de começar a prática da vida democrática, chegamos todos à
conclusão de que as regras do jogo devem ser rcnovadas, ajustadas, aceitas, e o
que poderemos fazer com a nova Constituição, onde estarão defínidos os direitos,
deveres, as garantias, a maneira pela qual se estmtura o regime.

Ainda não convocado o órgão incumbido de proceder a essa votação, que
é a Assemhléia Nacional Constituinte, as dúvidas nos assaltam, para que se decida
quem deverá compor esse colegiado numa missão tão difícil. Muito mais do que
difícil, a Constituinte é sobremodo importante, não é de qualquer maneira que
podemos chegar até ela.

Se o povo todo não pode \'otá-la - e aí, estmia a forn1a mais legitima -
poderia referendá-Ia, através de um plebiscito. Mas, para isso, vamos elaborá-Ia,
ouvindo as sugestões e contribuições de todos, ou de muitos. Uma comissão está
em vias de ser nomeada para, sob a presidência de Afonso Arinos de Melo Franco,
propor a carta. Por sinal, muito hem entregue essa presidência, pois o ministro,
tendo sido deputado e senador, a vida inteira foi um constitucionalista emérito,
um professor preocupado com o aperfeiçoamento democrático. Mas, assim
elaborada, deverá ser discutida, debatida, votada pela Assembléia Nacional
Constituinte. E quem comporá essa Assembléia? De tão impottante, não deverá
ser composta por deputados e senadores, tradicionalmente eleitos, pois estes, pelo
uso do cachimbo, já são políticos profissionais, defendendo, na maioria das vezes,
interesses que não se ajustam à dimensão das nossas mais caras necessidades.

A Constituição é a fOlma pela qual se vai constituir o desejado estado
nacional, onde se quer colocar a sonhada nação brasileira. Depois de anos softidos
de aflições, de golpes e contra-golpes, de cabeçadas e tantas dores de caheça, não
é admissível que interesses maiores, desejos pmticulares, possam sobrepor-se aos
interesses maiores da definitiva organização social e política da Nação que
desejamos ter para o Brasil.

É com todo cuidado, com todo carinho que devemos preparar-nos para o
solene e decisivo momento que teremos pela frente, que se consubstancia na
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escolha dos próximos constituintes.
Se for verdade o que andam dizendo os jornais (alguns até com fotografias)

sobre os .parlamentares que votaram duas vezes fazendo as vezes dos colegas
ausentes, no plenário da Câmara, estamos ante à constatação de que muitos dos
atuais congressistas devem ser "despedidos" da vida pública.

Que confiança pode inspirar ao povo, o seu representante que, para ver
vitoriosos os seus interesses frauda o resultado da deliberação com a utilização do
voto duplo? Principalmente, agora, com todo o desconforto social e político que
acabamos. de atravessar, ansiosos, hoje, por dias mais saudáveis, os nossos
represenantes não estão se fazcndo recomcndados para a próxima votação.

Há mesmo uma grande COITentede opinião sugerindo que a Assembléia
'C~mstituinte seja eleita, dentre pessoas de comprovada responsabilidade (e aí não
haveria incompatibilidades eleitorais) com período CUlto, de um a dois anos, no
máximo, apenas para votar a nova Constituição, enquanto o Congresso, como
Congresso, cumprindo sua costumeira destinação, continuaria, paralelamente, sem
int1uência na deliberação constitucional.

Essa missão, com período CUlto, e objetivos tão relevantes, talvez pudesse
sensibilizar parcelas mais responsáveis de nosso complexo social, com isso
pelmitindo-nos chegar a uma representação mais responsável.

O que não pode é colocar em risco, ou perder-se, a grande 0pOltunidade
de uma vez por todas, deliberar-se com o intuito da pelmanência e com a projeção
dos dias vindouros, pois, a Constituição que se propõe escolher deve conter não
só anseios desta Nova República, mas alimentar as esperanças de tantos quantos
ainda confiam no encontro, ou reencontro, dos brasileiros com seus princípios, do
Brasil com sua destinação.

231j1l1lllo/1985

DA TRIBUNA DE MINAS

Minas são muitas ...

A frase, ou sentença, lapidar do saudoso filósofo, se, ao ser proferida, teve
.. a intenção de retratar, sob o aspecto sociológico, as múltiplas riquezas em que se
çlesdobram as estlUturas mineiras, acabou por definir, de um modo permanente,
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que os muitos caminhos de Minas nos põem, quando nos detemos na análise de
nossa caminhada, ante um povo e uma história tão complexos e variados, como a
próplia e insondável confOlmação do ser humano. Quando se pensa conhecer todas
as Fuees do povo mineiro. quando se pensa já estar esgotado todo o manancial de
nossas reservas, uma nova fresta se abre, ou acende, e uma nova energia anora,
qual uma braza que, parecendo extinta, se reae:ende. E, a pmtir daí, começa a
evoluir, a crescer, a conquistar, a convencer .

. Pois, estávamos como que abatidos, como que vencidos, com as amlas
ensmilhadas, e outra vez se ouve uma nova conclamação cívica, que tem raízes
no fundo dos tempos, para lembrar-nos de nosso compromisso de luta: Uma luta.
São tantas as lutas, como inúmeras são as etapas que, pela frente, ainda temos de
vencer ou ultrapassar. E, esta, de agora, para nós tão cara, nos fala de nossa região,
de nossos vizinhos que, semelhantes em tudo, nos anseios, nas forças, na vontade,
'nos completam nas deficiências, pois as diferenças se desfazem quando nós
fazemos juntos.

Porque separados, nos julgamos li'acos; porque dispersos, nos julgamos
abandonados; porque desunidos, não fOlmamos legião Aí está a Zona da Mata.
São quase 150 municípios, com fOlmidável explosão demográfica, e um número
sem-fim de eleitores. Uma população enOl1ne, com muitas cidades encantadoras,
com todos os requisitos para uma vida própria, autônoma, independente, feliz, ou
quem sabe, menos infeliz ... Cada qual querendo tudo o que outro já tem, e
vice-versa. Quando um município peleja por alguma coisa, o outro também quer,
e da disputa surge um impasse, muitas vezes gerando animosidades e
malquerenças. Por quê não se integram? Por quê não se completam? Por quê não
juntam suas forças? Entre seu bravo povo, destacam-se muitos líderes e
comandantes, com idéias fascinantes e competência bastante, que podem conlIibuir
para o aperfeiçoamento social e político da região, do estado, do país. Já deu
Presidente da República, Govemadores do Estado, se bem que há muitos anos,
longe do palco decisório. Zona da Mata que um dia quis separar-se, que pensou
em ser um estado ...

Hoje, desunida ...
Se é porque lhe falta um toque de reunir, então preparemo-nos, pois os sons

de c!arinadas ,Jns tromhetas que já começaram a ser ollvido:-:, comp("em Unln

melodia alvissareira, com todos os requisitos de uma caminhada segura. Um
.homem de valor, um arguto empresário, um professor de renome. um jomalista
de escola, está a dizer-nos que, com um telTitório dadivoso. como o nosso, com
o povo que temos, com os ideais que possuímos, só não S01110S o que desejamos.
porque não queremos ... Tancredo Neves dizia-nos, outro dia, lembrando-no o herói
da Independência, que se todos quisemlOs, poderemos fazer deste país, uma
democracia ... e, se todos quiselmos, juntos, faremos a redenção da Mata. É o
Professor Juracy Neves, paladino das melhores reivindicações de nossa região,
que através das páginas de um prestimoso jomal, se põe em campo para lutar por
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todos nós, lembrando-nos do que somos capazes. Sc juntos pedinnos, o pedido
será uma cxigência, transfoI111ar-se-á em ImedIato atendimento. Se unidos nos
fizennos,_ poderemos pm1icipar do comando decisório, e aí, nossas idéias serão
ouvidas, far-se-ão diretlizes. Sc nos esforços nos juntarem, voltaremos ao lugar
de destaquc que já tivemos, e que devemos reconquistar. E, para isso, basta tão
pouco; apenas que, imbuídos do espírito regional, de eoletividade, deixemos de
lado as conveniências pessoais, dando lugar as conveniências e reclamos de toda
a coletividade. Trabalhando individualmente, pouco conseguiremos, ou poucos
conseguirão. Mas, trabalhando juntos, muito conseguiremos, e o todo, a
coletividade sendo melhor e mais feliz, evidentemente que cada parcela desse
"todo" também o será. O mundo modemo, evidentemente, não pelmite
exclusivismos, há que se raciocinar e se agir como comunidade.

A nossa região tem extrema necessidade de se fazer ouvir nos Conselhos
E.stadual e federal. En'amos todos nós, e pagamos caro por esse eITO, quando
dIspersamos as nossas forças, os nossos votos, sufrando candidatos de outras
regiões, dcsvinculados dc nossos prnhlcl11f1'< e de nossos anseios.

.Não .há q~e se falar, agora, em candidatos ou candidaturas, de quem quer
que seja. Nmguem deve apresentar-se, muito menos ser aceito, como candidato
de si mesmo para qualquer cargo. Desconficmos daqueles que se lançam
candidatos. As candidaturas devem ser pedidas pelo povo, pois são missões que
de,:erão ser entregues, naturalmente, no devido tempo, àqueles que se lizerem
mms competentes, mais capazcs, eom melhores serviços prestados à caUSa do
povo. Esta é a mensagem, a bandeira, que está sendo colocada em debatc trazida
à d!scussão, proferida de uma tlibuna onde tcm sido sonoros e sibilinos os discursos
em favor do povo, a "Tribuna dc Minas".

30Iju/lhol/985

CASA DOS MENINOS

o m.enino, qua~~o enconlI~a um adulto, olha par~ cima e esp.era - espera ajuda,
onentação, exemplo, que se lhe aponte o cammho a seguir; olha para cima,

dando a perceber que deseja crescer, subir, sempre buscando o alto. No entanto
os nossos ~eninos têm recebido muito pouco dos adultos. Os pais já não têm ~
tempo vadiO de antes, não podemos dar-lhes maior e melhor assistência, sequer
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contar-lhes histórias; os professores já não têm a paclencia de antigamente e
quando não fazem greves, mandam-nos "fazer pesquisa", ridieula fonna de ocupar
os alunos, desocupando os mestres; as autoridades ..., estas, estão preocupadas com
assuntos de "gente grande", mais urgentes e mais impOltantes ... O menino, então,
fica só ... com seus desejos, os seus sonhos, as suas esperanças, e caminha sozinho,
descobrindo, por si mesmo, os seus próprios caminhos. o

É fácil condenar, hoje, a climinalidade, a marginalidade, o abandono. E
muito bonito preocupar-se com constJUção de penitenciárias, hoje chamadas
"casas dc reeducação dos presos". Criam-se, com facilidade, associações de
assistência aos presos, de proteção aos direitos humanos, vilipendiados em cadeias
promíscuas e imundas, onde os detentos se matam, uns aos outros, como forma
de chamar a atenção de responsáveis, ou dos que develiam ser responsáveis; não
.se criam, no entanto, associações de proteção, ou assistência, às vítimas dos prcsos
entregues à própria SOlte, às próprias dores.

Mas, antes da reeducação, por quê não uma preocupação com a educação?
Antes de se gastar tantos recursos com os desencaminhados, por quê não
encaminhar e, com isso, evitar os males de amanhã?

No país da controvérsia, são glitantes os paradoxos e chocantes as propostas
de não solução. Veja-se, por exemplo, o caso da reforma agrália: abandonaram o
campo, tiraram todo tipo de assistência ao homcm do campo e, agora, querem
tirar-lhes as ten'as, sob a desculpa de um melhor aproveitamento das propriedades.
Parece um resquício dos tempos da escravidão, quando os senhores JUrais lutavam
pela manutenção dos seus escravos, enquanto todos os outros eram "contra"; e
até hoje, os senhores de telTas continuam mal vistos, quase que como párias da
sociedade, pois, patente a má vontade para com todos os proprietários JUrais,
quando poucos, bem poucos, podem ser considerados culpados. E, com isso,
esvazia-se o campo, pois todos cOlTempara as cidades. O proprictúlio, (;0111receio
de uma lIITemetida contra suas telTas, o empregado, em busca de outro trabalho,
menos inseguro. Mas, isso é questão para outro debate, porque, agora, apenas um
dos pormenores da aflição do meio JUraI, é motivo de nossa reflexão. Sim, pois
dentre as causas do esvaziamento do campo, está o descjo de "dar escola" aos
filhos, e isso traz famílias inteiras para a cidade, já cheia de problemas com a
população que tem. Se as famílias rurais vêm para a cidade, em busca de escola
para os filhos, o bom senso aconselha a cliação de unidades escolares na roça,

o com intuito de atender, no próprio "habitat", à demanda. Maneira simples e
racional de se evitar o êxodo JUraI. Mas, se isso só não basta, enquanto as outras
soluçóes não chegam, a escola JUraI pode atrasar o abandono do campo.

O ensino JUraI,nt;;sse tipo de escola, não deve, contudo, limitar-se ao padrão
convencional em vigor nas escolas urbanas, mas transmitir aos alunos, a par das
disciplinas em vigor, algumas práticas agrícolas, como forma de incutir naqueles
meninos o gosto pelo campo. dando-lhe conhecimentos e habilidades para melhor
trato da telTa. Enquanto a Escola Técnica Rural não vem, não podemos ficar
parados. A idéia de se criar uma escola desse tipo, até mesmo como ponto de

43



•

partida para decifrar o enigma da esterilidade, ou pouca produtividade, de nossas
telTas, começa a nível de 1° grau, com ênfase para a técnica mral, mas, também
com conotações industriais, no IDAIC - o Instituto de Desenvolvimento
Agro-Industrial de Cataguases. Pequeno, sem recursos, sem ajuda externa mas
com uma vonta?e muito grande de aceitar, para ficar e pelma~ecer. O obje;ivo é
~ITebanhar. menmos na idade de 7 a 15 anos, numa faixa etária cOITespo~dente à
Idade relatIva ao I° grau.

Criado pela Lei Municipal n° 1.194/84, de 28.11.84, e regulamentado pelo
Decreto nO!.122, de O 1.03.85, o Instituto não conseguiu sensibilizar a Secretaria
da Educação, ou do Trabalho, o Govemo Estadual ou Federal. Nem mesmo o
Conselho ~stadual ~e Educação, onde se sentam luminares da educação, liberou
qua~quer, tI~O de. ajuda; pelo contrário, fechou-me as portas com pareceres
?eslavoravels, assIm como desfavorável ficou-me sua imagem, pois deixa-me a
Impressão de exagerado apego a leis dos tempos ditatoriais.

Mas, estes meninos, convocados de baÍlTos da peliferia, amanhã, vão para
a escola, uma escola de tempo integral, onde vão aprender oficios.

o Se não re~ebc~os ap~io, esp.eramos recebê-lo ao longo do tempo, daqui
paI a a frente, ~OIS, almal, sao menmos que olham para os grandes, esperando
rec~bel: deles lIções de grandeza, e nada é tão marcante como um gesto de
solIdane.dad~, contido na ânsia de fraternidade com que vamos, amanhã, ao receber
~s 38 pnmelros meninos, dar o plimeiro passo para uma longa, mas gratificante
Jomada. São poucos os alunos, como poucos os instmtores e professores. Mas há
u~na grande esperança de que, vendo-nos em dificuldade, muitos outros venham
ajudar-nos, pOIS não queremos, nem podemos, decepcionar meninos que olham
para o alto.

/41)/111101/985

UMA INSTABILIDADE PRÉ-CONSTITUINTE

A instabilidade administrativa que vivemos decolloe da I'ns I' '. . d, . . . u IClenCIa e nossa
. classe polItl.ca amda bem longe do ideal imaginado, ou melhor, do ideal

desejado e ~erecldo p.elo n~sso ~aís. ~uando,s~ pensou na abeltura politica, após
~ lon~o ~enodo de excessao, a lIberalIdade 101 tão grande que tocou às raias da
lIcencIosIdade, em todos os sentidos.

Vejam só o que aconteceu com os partidos politicos: quando se franqueou

44

?r

a possibilidade de criação de outros pmtidos, a proliferação tem sido tanto que,
por enquanto, estão registrados 33 agremiações diferentes, e, se não ouver um
"basta", cada eleitor se erigirá no seu próprio partido, naturalmente para defender
suas próprias idéias, ou seus próprios interesses. Falta ao nosso povo a dimensão
da preocupação com o problema da coletividade.

A politica, como ciência de administração, busca o bem comum, tendo
nascido da necessidade de ordenar a sociedade dos homens, organizando a vida
em coletividade. Os cidadãos devem abdicar de seus interesses pessoais em favor
de um interesse maior, mais elevado, mais importante, que é o bem estar do todo
social. Se o todo for bem, claro que a parte, cada um em particular, também poderá
ser.

A lei de formação dos partidos não era tão mim, a ponto de não poder ser
alterada nos seus senões. O seu aperfeiçoamento vÍlia com o tempo, e
consequentemente daria apedciçoamento aos pmtidos. Mas qual, inventaram a
suh-legenda, que só fez criar inimigos dcntro dc uma mesma sigla partidária. Cada
sub-legenda se tmasfOImou num partido diferente, e em cada partido, as COITentes
minoritárias se multiplicam em outros pmtidos. A filiação pmtidária obrigava o
político a uma convivência democrática com outros companheiros e onde deveria
aprender a acatar a vontade da maioria. Mas, como todos querem ser candidatos,
ou pensam em exercer os cargos de comando, se não conseguem, deixam a
agremiação anterior, em busca de outra. Como é que pode, pensando assim, um
cidadão,. desejando ser candidato a qualquer preço, inspirar confiança ao
eleitorado? Que' garantias nos dará se se mostra instável? Em Recife, São Paulo,
Belo Horizonte, os políticos trocam de camisas, apenas pela 0pOltunidade de suas
candidaturas. Talqualmente - o teImo é próprio para esses políticos - guardadas as
devidas proporções, como o técnico de futebol que deixa o clube que dirige, quando
um outro lhe acena com um salário maior. Deixa tudo, inclusive seus
compromissos, para não sacrificar seu bolso, ou seu interesse pessoal.

E é em meio a essa anarquia que pretendemos discutir uma nova
Constituição, que pretendemos reorganizar nosso pobre país. Não se começa
buscando o entendimento, mas ao contrário, começa-se pelo desentendimento
geral. Uma comissão preliminar deveria, com o apanhado da opinião do povo,
'elaborar um esboço de constituição e submetê-Ia á aprovação da Assembléia
Constituinte. Uma comissão assim, não precisaria de um número de integrantes
de mais de dez pessoas. Acho que cinco dariam conta do recado. Mas, são tantas
as reivindicações e postulações, que essa comissão já tem 50 membros. Se, ainda
na fase de elaboração da proposta, o número é tão grande, além de não se chegar
a um trabalho conciso, imaginem o que não acontecerá na hora de se votar,
realmente, a nova Carta Magna, a começar pelos constituintes. Por acaso serão os
mesmos que se tomaram, ao longo dos anos, políticos prolissionais? Se for, é
evidente que vão legislar em causa próplia, escolhendo salvaguardas para seus
próprios interesses. Serão os mesmos os que vão votar, hoje, as leis que regerão
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o desempenho político por eles própl;os exercido?
Com o .quadro que aí está, o nosso progresso será bem pequeno. Bom seria

que. uma ~omlssão de Alto Nível escolhesse a Constituição, até porque não há
mUIta novl~ad.e a ser ~sta em prática, e a pusesse em vigor, com a sanção do
povo, constltumdo, de lato, a Nova República.

28/}lIllIo/1985

COMPLICAÇÕES ELEITORAIS

OPoder Legislativo, nos mUnIClplOS, é desempenhado pela Câmara dos
Veread~re~; nos Estados: ~ela~ Assembléias Legislativas; no plano federal,

COI~lc~m.petencJa sobre o paIs mtelro, a função legislativa é exercida por duas
casa.s dlstmtas, o Senado Federal e a Câmara de Deputados, compondo o Congresso
NaCIonal. ~ senador ~ o deputado federal têm as mesmas atribuições, fazendo as
mesmas COisas, e a dIferença que se convenciona entre eles está na duração do
mandato, que para o deputado é de quatro anos, enquanto que, para o senador, é
um . I~ngo ,mandato de oit,o anos. Por outro lado, equanto o deputado deve
replesenta~ o pov~ e ser eleIto em votação proporcional, o senador, representando
o .estado, e escolhido numa eleição majOlitária. Os senadores são em número de
tres p~ra cada estado',enquanto os deputados são escolhidos confonne o número
de elelt?res dessas Unidades da Federação.

; ~> natu:'al que se pergunte: - s.e fa:-em a mesma coisa, no Congresso, por
que a sl;paração ~m. duas casas legIslativas e a diferença na duração de seus
man~atos? Na mmona dos países, só funciona uma casa legislativa. No Brasil a
dualIdade vem. des?e o início de nossa separação de Portugal, e o mod~lo
:arl~mentar ~OI~opIado dos Estados Unidos, que, por sua vez, quando fizeram
sua m~e~endencIa e, por conseguinte, a sua primeira Constituição, ou melhor, sua
ConstItuição, porque a deles já tem duzentos anos, optaram pelo sistema bicameral
a eX,em~lo dos .ingleses, que têm a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns;
a pnmelra ' - dI'"ploJeçao a rea eza, poiS composta de pessoas agraciadas com título
de nobreza, e com mandato vitalício; a outra, destinada ao exercício temporálio
dos repn.:scntantes do povo.

No ~rasiI, os senadores, escolhidos entre pessoas maiores de 35 anos
devem ser CIdadãos mais maduros na idade, pois se presume que os mais velho~
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tenham mais prudência na condução da vida pública, votando as nossas leis com
mais cautela, em decOlTência da experiência que possam ter. Velha reminiscência
do sempre lembrado Senado Romano. que, em detenninada época, ditou nornlas
para o mundo todo. A longa duração de seu mandato visa impedir que haja
intenupção na vida pública, ou administrativa do país, pois, enquanto as demais
eleições acontecem de quatro em quatro anos, sempre ficarão alguns, no caso os
senadores ainda com mandato, no desempenho de suas funções legislativas.

Na sua criação, a dualidade de câmaras legislativas, até quc foi boa idéia .
.Isto, porque como está no regulamento, uma lei qualquer. é detenninação bem
séria para que seja posta em vigor já que irá repercutir e inlluir na vida de todo o
povo. Assim, a lei, para presidir as relações entre as pessoas. ao ser proposta e
votada, merece ser analisada. pensada. repensada. e votada eom toda cautela ...
Então, um projeto de lei qualquer, ao ser apresentado no Congresso, passa pelo
crivo de pareccres, sofre críticas, é trazido para os jornais, para conhecimento do
povo, que também deve opinar e comentar ... Durante essa tramitação, primeiro
por uma easa legislativa, depois pela outra, o tcmpo é suficiente para que haja
impugnações e, o que é melhor, sofra aperfeiçoamentos necessários. A decisão
final, eom a cOITespondente votação, se não for COITeta,pelo menos deve aproximar
da cOlTeçllo.Mas, como estamos no Brasil, ondc o infonnalismo é uma constante,
onde a teoria, na prática, é coisa muito diferente, o sistema não funciona como se
imaginou. I-lácoisas que espantam: após uma longa demora, as leis acabam votadas
às prcssas, e, muitas vezes, dt:pois dt: uma votação, não é raro ficmmos sabendo
que os congressistas se sintam anepcndidos pelos votos dados, por decisões não
relletidas. Os projetos ficam no Congresso meses, anos a fio, e, dc repente, são
postos em votação de urgência, com sessões c reuniõcs que entram pela madrugada
e vão encontrar senadores e deputados cansados, c mal donnidos, tomando
decisões entre eochilos e muitas ausências, quando eles mesmos já não tem
condições físicas ou psicológicas para decisões mais COlTetas.DecolTência de um
mal funcionamento do Congresso, pois deputados e senadores só vão a Brasília
de 3" a 5" feiras sabendo-se que, nos demais dias da semana, viajam a seus redutos
.eleitorais ou para suas casas ... a pressa é tanta que, muitas vezes, juntam as duas
casas, Senado e Câmara, em sessões únicas, conjuntas, para melhor aceleração do
processo de votação. A pressa é inimiga da perféiçllo, diz o adágio popular,
gerando, por conseguinte, fatos desabonadores, como a ausência e omissão de uns,
e a impertinência de outros, que chegam a votar uns pelos outros, como, por
exemplo, no caso dos "pianistas", que choca c escandaliza. Foi assim, na questllo
da votação da questão dos dois turnos para as nossas eleições, foi assim, quando
de eleição de prefeitos das capitais e cidades estâncias ou de segurança nacional,
foi assim, na questão do voto distrital, complicando o processo democrático,
atrasando, por isso mesmo, o nosso reencontro com a prática democrática, c o que
é pior, por culpa de quem de\'e assumir a responsabilidade pela inteircza da
República c, consequentemente, conduzi-la em bcnefício da boa ordenação social.
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Os três, assuntos ref~l~dos, acima mencionados, devem ser discutidos e analisados
e este e n?sso proPOSltO, trazendo ao debate questões tão impOltantes Mas com~
a c~luna Já está longa, fica a promessa para um próximo número. Ap'enas 'vam '
reglstr'lr de uI' ' os" ma vez que as e elções nas capitais, estão se mostrando um grande
eITO,n~ ~~mento em que saímo~. de um longo período de recesso na prática da
dem

l
~clI,acJa,agora, era hora de alllmação de unidade partidália e os pmtidos se

mu tlP Icam se de' t , .•, sencon ram na mesma propol'ça-o da lt' I' - dd'd ,. "" mu Ip Icaçao os
ca~ ,I atos, quando muitos querem os cargos, indicando a si mesmos dispostos
ate a troca de legendas e de partidos, para satisfação de aspirações i~divid~ai:
nem sempre afinados com a vontade coletiva, s,

Muitos dos candidatos estão visando a eleição de gO\' d'
r ~ ' ema OI, no ano que
~e~, ão fICar p~uco n~s cargos, e os que ficarem, ficarão por pouco mais de
OiS,anos, t,emp~ ~nsufICIente,para uma melhor administração. Se escolhidos os
cand~~~~?s~ontranos ~o.sd~seJos, ou partidos, dos atuais governadores, a afinidade
neceSS31Ia a boa convI venCia, só virá com o tempo, A perspectiva é de que f'
sequei as des' b t> d . Iquemse em a e, quan o nada diSSOaeontecelia se as elel'çõe' l'l'co ' .' '. , . , S assem para
e a;~n~:oxlmo, poiS eVlta~'-s~-Ia.um conli'onto que põe em risco o quadro pa"ltidálio
, • quente,ITiente, a lepubllca que se quer estmturar, Vamos torcer para que
ao~ nossos polltIcos não falte a necessária dose de cspírito público,

04/agosto/1985

o VOTO DISTRITAL

Estava na Constituição, mas, entre um cochilo e outro, numa dessas votações
que o Congresso faz pela d d. . , . ma mga a e, quando o povo estava dOlmindo

ac~baram com o voto d,lstrital, Polêmica, a questão desse tipo de escolha do~
nossos rep:esen~ante~, alinhando correntes pró e contra sua adoção,

d
Muitas tem Sido as modalidades de escolha dos representantes do povo

que evem exercer o' ,, d' ',s cargos executIvos e legislativos, Entre eleição direta e
111Ireta, proporcIOnai e m~joritária, vão sendo feitas as muitas exigências impo 't
ao ~:~, .ao sabor de mUitas conveniências, Agora, está em discussão a eIeis :~
~a::.~~lt,anaou proporcional. ~ão majoritárias as eleições para os cargos executi~os
NP, elto, gov~m~dor, preslde,nte, e uma relativa ao legislativo, a de senador.
estes, são eleitos os que obtIverem a maiOlia de votos. São proporcionais as
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eleições para vereadores, deputados estaduais e federais, Nessas últimas, busca-se
a representação proporcional das opiniões populares, pois, são eleitos, de acordo
com os votos obtidos, representantes de todos os p3ltidos políticos. Uma engenhosa
matemática consegue aferir as tendências e disposições dos eleitores: primeiro,
em cada eleição, apura-se o eleitorado que irá votar; fixa-se, em seguida o número
de lugares a preencher; daí, se chega a um resultado, chamado quociente eleitoral,
cOITespondente ao número de votos que elegerá o candidato. Realizadas as
eleições, o número de votos obtidos obtidos por um pmtido é dividido pelo
quociente eleitoral, e se chega ao número de cargos conquistados pelo partido.
.Dentro de cada pmtido, colocados os candidatos em ordem de votos obtidos,
estarão eleitos os que obtiverem maior votação na quantidade equivalente ao
número de lugares conquistados.

Parece-me estar bem explicado, mas, a dúvida não deve ser preocupação,
quando o desejo deste comentário é chegar à questão do voto distrital.

Interessa, pois, ao candidato conquistar o maior número de votos possíveis,
e é, justamente aí, que ele sai de sua região e vai buscar votos em todas as cidades,
algumas bem longe de seus lugares de origem, Os deputados são votados no Estado
inteiro, e deixam de ser representantes de suas regiões, sendo representantes do
Estado. Ora, quem representa o Estado é o Senador, escolhido em eleição
majoritária, para buscar o equilíbrio entre o povo e o Estado. E, ademais, um
deputado, votado em múltiplas regiões, perde a necessária vinculação a uma região
especílíca, e nem pode representar um lugar onde obtiver 10, 20, 50 votos.

Mas, como a proporção é que vale e a preocupação maior é dar voz a todas
as COlTentes de opinião, a tese acaba sendo aproveitada por aqueles que não têm
outro interesse, senão o voto .

. A solução contrária, desejando vincular o candidato à região, sugere o
sistema da votação distlital, onde a eleição deixa de ser proporcional para ser
majoritária, elegendo no distlito eleitoral - um conjunto de 3 ou 5 municípios de
uma mesma região - o candidato que obtiver a maioria dos votos apurados. Um
deputado votado em 50 ou 80 municípios, acaba não representando nenhum,
,enquanto um outro, votado apenas em 4 ou 5, necessmiamente irá representá-los,
até mesmo pela facilidade com que os eleitores lhe cobrarão soluções e
interferências, Penso que a um deputado, que faz da política sua profissão, não
deve interessar muito a eleição distrital, pois com votação proporcional, aumentam
suas possibilidades de obtenção de maior número de votos c, consequentemcnte,
de eleição.

Há opiniões favoráveis aos dois tipos de escolha e o mais difundido
argumento, contrário de eleição distrital, é aquele que acentua ser mais fácil
comprar votos, ou pressionar eleitores, num campo de atuação menor,
Raciocinando assim, o distlito selia ideal para facilitar a compra de votos, por
exemplo,

Mas, não há possibilidade de se conviver com os elTOSdefinidamente, e
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sempre há esperança em que o eleitor acabe por afastar receios e temores. votando
no que mel~or lhe pare,cer; naquele candidato que mais chance terá de trabalhar
pela melhona das condIções de vida em sua região.

. Em. alguns países, para evitar contrariedades dessa natureza, vigora um
sIstema. mIsto de votação: ~ metade dos deputados é escolhido pelo sistema
pro~o~clOnal, a outra, pe!~ sIstema distrital. Contenta-se a todos, buscando-se o
apelfel~oamento democ~atlco, que é o compromisso de todos nós. Isto, porque, se
concluI mos que o regIme democrático é o melhor, é necessário que todo'
trabalhemos.pela evolução, pelo progresso da nossa ordenação político-social. S

1l/agostol/985

A DURAÇÃO DO MANDATO

A pr~xi~idade de votação de uma nova Constituição enseja a 0pol1unidade
. p~~a dIscussão de ,uma série de situações e soluções, as ~ais empolgantes

POIS, a mal de ~~ntas, e uma nova Carta de Princípios, um novo regulamento ~
reger nossas atIvIdades, íncorporando nossas aspirações. Dentre elas d
lugar de desta ue I' •. . , ocupan o. . . 'I , pe a Imp0l1anc13 que tem no exercício e na .'t' dadmml 't - I' . , pIa Ica as raçao po Itlca, esta a questão da duração do mandato.

d O mand.ato é a ~el.egação de podere~ que se dá a alguém para o desempenho
e uma determmada atIvIdade ou missão. E mandato, por exemplo a preocupação

que se .passa a um advogado para a defesa dos interesses de alguém. É mandato
a outOlga de poderes, pelo povo, ao presidente, ao governador aos deputado' e
vercadores A d ã d d' ", ' sd ' .' uraç o o ~~n ato e um reqUISItobasico para a própria estabilidade
o plOcedlmento democratIco. Antes de qualquer investidura tem que 'be

por t' ' se sa r
, quan ~ tempo se esta elegendo alguém, e este mandato, assim previamente

fixad?, nao pode nem deve ser alterado. Um dos fatores, aliás, que muito
~ontnbuem para nossa desorganização institucional, é a costumeira modificacão
o t~mp~ d~s. mandat~s. Ainda há pouco, muito se falou na prolTogação do

man at~ .~ ultImo presIdente, por maís dois anos, sob a desculpa de que deveria
ele ~resldJJ a con,vocllção da Constítuínte, à falta de nomes presidenciáveis do
~:I:ld? an.t~s dommante, e parece que esse era o desejo íntimo do mandatário, ~ois

o so deiXOUde apresentar o sucessor, como a proposta. vinda de um dos mais
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estreitos colaboradores, quase pegou. Livramo-nos, por pouco, de uma boa,
Quando se chega em véspera de eleição, não falta um bajulador qualquer, logo
propondo a prolTogação do Chefe do Executivo, quando não parte dos próprios
legisladores a intensão prolTogacionista dos próprios mandatos. E isso tem
acontecido: o último mandato de prefeitos e vereadores, que deveria ser de quatro
anos, acabou proITogado por mais dois, com a desculpa de tomar descoincidentes
as eleições municipais e estaduais, o quc antes já tinha sido objeto de mandato
menor, justamente acolhendo a tese contrária, ou seja, de que essas eleições
deveriam acontecer numa mesma época. Já tivemos prolTogação de mandato de
deputados, mandatos de quatro e de cinco anos, ora para presidentes, ora para
governadores de estados, Enfim há 40 anos, ou seja de 46 para cá, tem sido
flagrante o compromisso com a conveniência e o casuísmo. O certo é que, por
isso, temos visto uma descontinuidade administrativa e, consequentemente,
prejuízos para o povo. Castelo Branco, na sua época, escolhido pelo Congresso
para telminar o mandato de João Goulart, acabou concordando com a proITogação
do seu período presidencial, justamente quando a idéia revolucionária passou a
perder o apoio da opinião pública.

Nos Estados Unidos, onde o rigor com prazos e cumprimento de leis, é um
princípio seguido com todo zelo, o mandato é de quatro anos, prolTogáveis, em
vil1ude de nova eleição, por mais quatro anos. Se o político agrada, fatalmente é
reeleito; mas, se por qualquer motivo, fracassa, é tradicionalmente substituído, A
França e a Itália, adotando um prazo de sete anos, se vêem a braços com longo
mandato. No Brasil, a cada eleição é um tempo de mandato ditel'ente. Castelo
govemou por três anos; Geisel, por cinco; Figueiredo, por seis; Sarney, com um
mandato previsto para seis anos, está em vias de sofrer uma diminuição para cinco
ou quatro. Seis anos é tempo longo e desgastante, assim como cinco é cansativo.
O ideal, são quatro anos, tempo suficiente para que o governante faça alguma
coisa, não fique "gostando do cargo" e pense em pelmanecer, e, se não for bom,
não causar maiores prejuízos à nação,

O mandato atual de Sarney está fixado em seis anos, mas, houve um
.compromisso de políticos, a que se ligou Tancredo Neves, de que deveria diminuir
para quatro, com o que também o atual Presidente concordara.

O Governador Brizola, que deve terminar seu mandato no próximo ano,
defende a sugestão de que Sarney deve sair também no próximo ano - o que
reduziria seu tempo, para dois anos - um visível jogo de interesse pessoal. Pois,
telminando o govemo do Rio no ano que vem, ficará dois anos ao relento,
esperando pela eleição presidencial, que é seu desejo, e, com isso, pode perder
prestígio.

O Ministro da Justiça falou, outro dia, em cinco anos, mas é bom a gente
começar a "fincar pé" nos quatro anos, prazo razoável, suficiente. e ideal para o
nosso Brasil. A longa pel1nanência nos cargos, principalmente entre nós, acaha
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pennitindo ao ocupante confundir o que é seu com o que é do povo, confundindo
coisa pública, com par1icular. e, aí, começa a cormpção.

18/agosto/1985

AOPÉDOPAÇO

Enfim posso, curvado a teus pés dizer-te que chego às tuas escadarias para
restabelecer-te como sede da administração municipal, reintegrá-Ia como

símbolo de todo um povo. Chego cansado, felido, o que é natural, ao cabo de
tantos anos de lutas e incompreensões, e, mesmo com as forças em frangalhos,
sobra-me ânimo para fazer tremular em leu maslro a bandeira de tua majestade,
anunciando as luas vitórias, tudo envolto na alegria e na satisfacão do cump;'imento
de uma promessa.

, Muitos de teus filhos já aquí não estão, tombados que foram ao longo da
ardua cammhada, mas, neste momento, tico com a certeza de que todos se juntam
num mesmo sOITisode um mcsmo júbilo. quando te vecm imponente, te ;Ihando
com justificada ufania. Afinal, tu te confundes com a próplia histólia do município,
guardando em tuas paredes uma página de cada um de nós. Já não estão comigo
tanlos companheiros. Já não está aquí o velho funcionário que, durante quase
quarenta anos, sob o teu teto, enfrentava a sua faina diária, inclusive á noite em
domingos e feriados, fazendo-te confidente de suas preocupações e de seus sonhos.
Aquele mesmo que trouxe, pela mão, num dia longínquo, mas tão vivo e tão
presenle, um menino, apenas despel1ado para o mundo, para ficar sob o olhar
vigilante e severo do pai, com isso tentando evitar ou amenizar suas travessuras
dcim~s~i~as, como se fosse para lhe dar um castigo ... Doce castigo, aquele, que lhe
pOSSIbIlItavaCOITerpelas tuas escadas. escolTegar em teu cOITimão,ouvir conversas
de adultos, ver de pel10 autoridades, ver passar advogados, juízes, promotores,
pessoa~, inúm~ras: que ansiavam por justiça ou uma solução para seus litígios
pessoaIs, contnbullltes que buscavam quitar suas obligaçõcs de cidadania; ou,
então, sentar em leus bancos e, durante horas vadias, ouvir casos e anedotas do
velh~ rábula, 311ista de cinema, agora jomalista, as detelminações e zangas dos
p.refeltos que por tí passavam; ou, desrespeitosamente, implicar com homens
SIsudos e respeitáveis. Quantas vezes, bater à pOl1ada seção do velho e honrado
Tesoureiro Municipal, para esconder-se em seguida. O menino. nascido em tua
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praça, conia descalço pelos teus canteiros, jogava bola em teus espaços, com bolas
sempre tomadas pelos teus Jigorosos fiscais. Foi aqui. ao teu lado, mas na tua
praça, que tombou o outro companheiro, que tamhém te havia jurado fidelidade.
MOITeu por tí.

Tu te lembras, quando estavas em minas, mia também a moralidade dos
homens, relaxavam-se os compromissos e os teus escomhros se eonfundiam com
a frouxidão de caráter e o comprometimento administrativo. Juramos reerguer-te,
pensando fazer reerguer, também. pilares de valores morais, os mesmos que
levaram os teus constlUtores, idealizadores do nosso município, a fazer-te guardiã
das aspirações mais caras de paz e de justiça. símbolo de uma luta permanente em
t:wor de uma sociedade humana e bem cristã.

De lú para cá, quatol-Le ou quinze anos, nem sei bem, nos scpararam do dia
em que te tiraram o cetro ... Des~iaram-te um museu, imaginaram-te hiblioteca.
easa de cultura, enquanto te faziam escola de lutas de judô c caratê, ponto suspeito
de encontros inconfessáveis. Mas, houve quem se afligia por ti e desejava
restaurar-te, pretendendo restaurar, com isso, a própl;a dignidade da nossa histólia,
porque tu te confundes com o teu próprio povo. Quando da nossa posse, numa
reunião íntima, com poucas pessoas, numa pequena comemoração. Cunha Neto
contava, radiante, que vira, pouco antes, dois populares, alegres, chutando os
tapumes que te envolviam, te distanciando do povo, dizendo "a Prefeitura é
nossa!" Era, como sempre foi, esse o des~io do povo que sempre te quis como
proteção. Por isso, aí estús ... Na simplicidade com que foslt.: recomposta,
procurando tàzer-te como eras, estú todo um trabalho de quantos te querem como
símbolo de Cataguases.

Na tua inauguração, após tantos anos de discussões pela tua constlUção, hú
90 anos passados, a rivalidade política deu lugar a uma estreita e tema
confratemização, c, nos seus salões, dançaram alegre, antegozando um longo e
desejado período de paz. Os rostos que te veem agora, também se iluminam, da
mesma maneira, imaginando a mesma coisa.

E é com um gosto de menino na boca, guardando minhas saudades e minhas
lembranças, que te dou minha confiança em que restaurarás nossas dimensões,
.reavivarús nossos compromissos com o passado, projetando os nossos sonhos para
o futuro, pois, tu nos deixas uma doce sensação de pennanência, já que sabes dos
nossos anseios e contas um pouco de cada um de nós.

1o/setembro/1985
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DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Nos atuais termos da legislação eleitoral, com implicações até de ordem
constitucional, os ocupantes de cargos no Poder Executivo não podem ser

candidatos a outros cargos, sem se afastarem dos cargos ocupados, com um certo
tempo de antecedência. Assim, um Governador de Estado para ser candidato deve
afastar-se seis meses antes das eleições; um Secretário de Estado, três meses
antes ...

A medida, em princípio moralizadora, visa impedir o canódato de utilizar
a máquina administrativa para favorecer a sua próplia candidatura; visa impedir
uma forma de conupção que grassa no país do carnaval, como nunca deixou de
retratar uma grande tolice, pois fica parecendo que se reconhece por lei, que o
político brasileiro é com.pto. As outras nações democráticas, no mundo inteiro,
não agem, nem pensam assim, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde
Governadores e Presidentes podem ser reeleitos, sem sair de seus cargos.

No Brasil, entretanto, como se reconhecessem COlluptos por antecipação,
os políticos que legislam vêm mantendo o instituto da desincompatibilização há
muito tempo. É a confirmação da existência de uma briga surda entre membros
do Legislativo e membros do Executivo. Os legisladores, que nunca se confOlmam
em submeter-se à administração e ao mando do Executivo, querem dessa forma
demonstrar sua independência. Ainda agora, magoados com Governadores e
Secretários de Estado que querem candidatar-se a cargos legislativos _ os
integrantes do atual Congresso apresentaram um projeto de lei, fixando em um
ano uma desincompatibilização que, atualmente, é de seis meses.

A questão está vindo à baila, e o povo está tomando conhecimento das
verdadeiras razões que estão por baixo disso tudo. Alguns acham que a
modificação não passa, até porque, no atual congresso estão sentados mais de 100
suplentes, de deputados e senadores efetivos, ora exercendo cargos de Secretários
e Ministros. Se o titulares voltarem, os suplentes forçosamente perdem "a boca".

Mas, tudo isso serve, para que o povo tome conhecimento de que muitos
dos erros que estrangulam a administração política vão continuar, enquanto houver
privilégios dos nossos legisladores. A República, nessa parte, não tem nada de
novo, pois os políticos continuam os mesmos. Com a mesma tIipulação, incidindo
nos mesmos erros, o comandante, também da velha república, não levará os
passageiros, para um lugar melhor.

Nossa república, já temos registro histórico, necessita de uma mudança,
não só porque este é o desejo do povo, como também porque o que temos não
deu certo. Mas, é claro, não conseguimos aprimorar coisa alguma com tibiezas,
muito menos com a manutenção de favores individuais. E tudo isso ganha uma
importância muito grande quando nos preparamos para escolher e votar uma nova
Constituição ... E as reformas devem começar pela legislação eleitoral que vai
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presidir a escolha dos constituintes ... não é admissivel que se legisle em causa
próplia, daí a validade da proposição que já se ouve, dizendo que os constituintes
devem ser escolhidos apenas para a Constituinte. Com a nova Constituição, então,
façamos as eleições gerais, para deputados, senadores, prefeitos, etc., tudo em
1988. Quer dizer, os mandatos dos eleitos no ano que vem seriam de dois anos
apenas, suficiente;\' para a votação da Constituição, com possibilidade de
coincidência, novamente, em 88, porque a descoincidência não deve prevalecer,
porque lesiva aos intereses do povo.

22/selembro/1985

A TRIMESTRALIDADE

os sindicatos, entidades de representação cl~ssista, trabalhadores ~e sa!ário
mínimo, já se movimentam nos centros maIores e pedem uma cOIsa so - o

reajuste trimestral de seus ganhos. A situação econômica vem mudando, a olhos
vistos, não só pela aceleração do aumento das necessidades humana, mas, também,
pela frequente troca dos responsáveis pela Olientação política. A princípio, os
preços mudavam pouco, ou não mudavam, mas, com as muitas experiências dos
tecnocratas da economia, dissiminou-se a idéia de que os preços deveriam estar
liberados, pois a própria concorrência acabaria por assentá-los em patamar de fácil
acesso do povo. A tese é correta, mas pressupõe uma situação de abundância de
gêneros e produtos, o que não acontece no Brasil. Daí, chegar-se à angustiante
.aflição em que nos encontramos. Os planejamentos, os orçamentos, os balanços,
antes anuais, passaram a ser semestrais, trimestrais, e já agora são mensais.

O próprio Governo deu início à intlação e, ao que mostra, não sabe contê-la.
Emitiu dinheiro, o quanto precisou, para safar-se de suas "aperturas"; aumentou
impostos para auferir maiores ganhos; avaliou os imóveis em preços maiores, para
aumentar as somas an.ecadadas e, com isso, causou a generalização de todos os
aumentos.

Se quisesse conter alguma coisa, não gastaria mais do que pudesse, não
inventaria a ORTN, o FGTS, a correção monetária, a caderneta de poupança. Os
ganhos de capital, aplicações em "Open" e "Over", os depósitos em poupança,
retiram do mercado um dinheiro que deveria circular livremente, num país de povo
pobre como o nosso. As somas aplicadas em poupança, "over" e "open" poderiam
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estar aplicadas, pelos seus donos, em finnas ou empresas,.que além da produção,
gerariam empregos, numa situação de desempregos.

Mas o Governo se fez necessitado da eOlTeção monetária, plimeiro para
acabar com os juros de 6% anuais que pagavam, os bancos, pelos depósitos do
povo - acabaram com esse mísero juro, e hoje, os depósitos simples, se fazem
estorvos nas contas bancárias - cobram pelo seu não moyimento, embora o
apliquem sem nosso consentimento. Os depósitos de poupança e FGTS devem ser
aplicados na construção de casas para o povo que não consegue pagar as contas
do BNH.

A cOlTeção monetália, que era um castigo imposto pela máquina fiscal aos
devedores recalcitrantes, levou muitas finnas á falência; estenderam-na aos débitos
trabalhistas, como fOlma de pressão aos empregadores que relutavam na aceitação
das leis trabalhistas, dificultando o trabalho empresarial; levaram-na ao meio rural,
liquidando com pequenos fazendeiros, desestimulando o plantio. Hoje, a inl1ação
é computada mês a mês; a con'eção. pela mesma forma, Sabe-se, sem entender de
economia, que num mês, o assalariado recebe menos do que no mês anterior. O
próplio Governo confessa a desvalOlização da moeda, quando dispõe, todos os
meses, os índices de INPC, ORTN, cOITeçào, ctc - os juros sobem todo mês, até
os preços público~, como tarifas de água, luz, energia elétlica, telefone, gás, álcool,
gasolina, fixando aumento dos gêneros alimentícios. Os carteiros, ganhando um
milhão e quatrocentos, fazem greves, os metalúrgicos, ganhando mais de milhão,
fazem greves; os dcputados, ganhando mais de milhões, querem "jeton" sem
trabalhar; os juízes têm gratificações quinquenais em cascata e não querem pagar
imposto de renda. E os trabalhadores de salálio mínimo - 333 cruzeiros mensais
- só têm aumentos, ou majorações, de seis em seis meses.

Nem o fato de um Papa vir ao Brasil c dizer que o povo passa fomc, chega
a sensibilizar quem quer que seja. Isto, porque muito se fala no problema, sem
que se encontre a solução. Afinal, o milagre brasileiro foi uma mentira, pois as
dívidas e as dificuldades aí estão.

É bem celio que a filosofia de governo, voltada para os mais carentes ainda
está longe de ser atendida, enquanto não vem a proposta de governo do PMDB,
que, no plano federal, ainda não conseguiu dissipar as nuvens de disparates
escândalos dos desencontros anteliores, Enquanto não se acaba com a cOlTeção
monetária, ou, então, equanto não se controla a inl1ação, não é justo impedir o
reajustamento trimestral dos salários menores, sem o que estaremos sacrificando
uma enOlTne parcela do nosso povo, COITigir, simplesmente, não basta, pois,
evidentemente, todos os outros aumentos viriam em decolTência dessa cOlTeção,
mas, negá-la sob o argumento de que se trata de um foco de realimentação da
inl1ação, é fechar os olhos para os males da próplia cOlTeçãomonetária, causadora
de todo o sacrifício.

20loUIubml1985
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DESENFREADA JOGATINA

. • .,. ., menos um levantamento revelou numa cida~eHá dOISou tres meses, maIS ou : com bilhetes de lotelia, lotena
do pOlie de Cataguases que a mTecadação de 400 milhões

,t' I 'ançava semanalmente, a soma
espOliiva, lotos, zootecas, e c., a c, , ,. d . 1da a loto não conia duas vezes

I. I ' n1eses e quan o ali , ,de clUzeiros. Isto, la a guns ': .
A . '. d 've ser mUIto mais.

por semana. gOla, .la. c, .,' d ção rCI)resenta para o bolso de nossoAI' d angrl'l que esta an t.:ca a ,
~m a s, , u~ todo esse dinheiro sai do município, sem volta,

povo, regIstra-se o fato de q b I'" f" Iln1'\ bomba de sucção pClmanente,. b ' em enc \CI05,:' ,. ,poiS não retoma em oras . . . . ' , licam mais pobres,
., d s cidades brasileIras, Os mUnlClplOS , ,

nos. parcos recUl~os I~' t d~ a desenli'eada jogatina que assola o nosso PaIS,
maIS pobre o PO\o, a Imen an " ,d .' ~'\' en01111esem favor do 00VC1110

" -'e abeliamente, e o PO\o pt;1 t; sOl ,s '. _ ", . "
Joga-se, Joga s .. d I f também sua mversao nessa fal:-':.l
F d ' I Se bem que o Govcmo Esta ua aça ,e ela. . . I I

d ., om sua lotena esta, ua .
de captação e recUlsOS, c e ..'tl'a'11hezaporque se é para tomar dinheiro do povo,

A uestão nos causa s, "' , .
q " .,.. . . ') municí io eom impostos e taxas que pel1111tam

então por que não conlI IbulI pa?,rd , t- ~,e' I)al'a l'ogar porque não autorizar o, t ' alcluer Ou en ao, sc ',' , .ajudar em uma O)la qu, .' . _ d ., ue o Govemo não consegUIu
j~go do bicho (?). Essa úllima questaoc ep~:~, q Naeional a pedido da Cai:-.:a
':-.:tingui-Ia sequer debelá-Ia, volta ao OllglCSSO ,
c, _.'. , >d' " I 'alizá-l0.
Economlca l'edeJaI qu~ eS~l~b~~ho -uma criação nacional para quem não sabe,

Isso mesmo, o Jogo,' , I ' em debelá-lo. É só aparecer um número, ou
existe Não há meIos de e:-.:tmgUl-o, n . . " "
. .., ma coisa, e se sai cOlTendo para o "ponto mms proxm10. ,

sonhaI algu h' ' . - podcm repelIr - que o Jogo do
Os que combatem, alegavam - O.1c.,J3 nao d I" d m alegan1

' d 'd 1- 'o'queo ecn e "bicho atenta contra as pequenas eeonom13S o Cl aaao, S
. , . ou ocupações que representam, , '_

o numero de empl egos ,. " ha' eleitorais com as contn bUlçocs
Falam que alguns governos lazem cm:-.:m,S , ,

" d tes o que não acreditamos. . _
.conespon en ., Ch' Adolfo na sua ingenUIdade, nao

.lo o do bicho, esse mesmo que o ICO. '. , . aís Ora,
g. . C taguases quer seja em OUtlOlug,lI do P "1 " ' 'te quer sela em a, "',, "

sa)e sc cXIS, " , d b' h ' toda a palie em bares cates e, vezd d> r o logo o IC o pOl , " ,
estamos cansa os e ve .' I' .,'onando processos que chegam a"b .d" , sõcs pela po lelll ocasl , ,
por out.r~, atl as ~ PII'I d" .. ' Há aigum tempo, em outro Estado, fiquei
,criar dificuldades paI a o . udlcl.ano, d bicho que anunciava a 0pOliunidade da
espantado com o vendedor e Jogo ,o como um \~endedor ambulante grita pela
"fezinha" pelas ruas, da mesma maneira, ",'., os'o ar uma
lUa afora, ou um jomaleiro anuneia seu Jomal - 0111<\o bicho, \ am ' .1 g

fezinha". . . "I- ica instituição volta agora aoMas o que mteressa e que essa po em , , . ,. I
' ". edido da Cai:-.:aEconômica Federal, que desep e:-.:plOla- o,

cQon~ld'~sseol'Noa~I~~~pl';~i~da iog~tin~ ~stá sendo defendido por órgãos federais, Umuel IZ , . ,
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jogo fOderia ser de âmbito. municipal, cmTeando ajuda para as cidades depois de
uma

b
onga e tenaz persegUIção vai contribuir para o bolo federal Aliá: . f' I .

em 010, no tempo do mila re e •. . :-;,pOl a aI
qu d' ' g conomlco, aconselhavam-nos a aceitar o fato de
a ;.~~::s~ de:e~a su~rt~r um sacrif~cio para que o país pudesse ficar rico. Havia

repartiram, mui~ ~:n~:~:u e;;~I:~IS; t~azer crescer, para depois, repmií-Io. Se
a a la...

Esse' , . . .J?go e ~umclpal, e devena contlibuir para obras municipais
. • Cabena, aqUI, a reivindicação de solicitar sua renda ara o m' . , .

~~~~ndo qu~ este o aplicasse, principalmente, com entidades dePassistênc~an~~~~~,

C t
a, agOla, estamos percebendo as dificuldades dessas entidades E'

a aguases por e I I ' . ~m.: .' . xemp o, a gumas pessoas dotadas de exemplar alt .
conSClCnCIade CIdadania dedicam-se '. . .mlsmo e
têm dificuldades com. desve-Io as obras assIstencIais. Mas,
Mu .. I ' qu~ todos devemos mInorar, Governo Federal, Estadual e

mClpa , mas, tambem firmas, empresas e indústrias " . .
de nossos semelhantes d' . '.' .'Ja que alivIando problemas

ImmUlllamos problemas SOCIaisque a todos atingem.

27/olltubro11985

EM VÉSPERA DE ELEIÇÃO

p~~~ec~~~ep~~ dnuãaOspdodaseemstmtdurascomponentes de um Estado, aqui tomado,
'. " an ar separados O 'd

seu consentimento para a existência da uele " v po\ o eve traz~r (ou lev~r) o

~eve proc~rar suaviza.r,?u minorar, as difíceis ~~n~:~~~sedae~~~a~s cg~nsegu~te,
e um nao pode eXIstIr sem o outro a b .' vema os.

preocupação de ambos Um oV' ' usca d.e sua afimdade deve ser a
seu motorista' um g' p o, :-;emgovemo, eqUIpara-se a um automóvel sem

, overno sem povo é o mesmveículo. ',. o que um motorista sem seu

O governo deve ser pmdente, sem ser' d . . , .
violento Quando In eCISO,deve ser energlco sem ser

. o governo usa a força para se i f 'do povo Da me" ,mpor, az aparecer a insatisfação
. sma 10rma o povo d d .

reivindicar sem impor Qua~do o ev~ ser or elro, sem ser submisso; deve
, . povo eXIge o que o govemo não pod d

o a!1tagonismo de suas posições traz conflitos u . e conce er,
vez, corrói e destrói as estIUturas do estado. q e geram anarqUIa, e, esta, por sua

A história de nossa gent ' t' Ie aI es a para embrar-nos, mostrando nos exemplos
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bem vivos de antecessores nossos, passando pelas divergências que presidiram a
luta pela afirmação dos semelhantes que vieram antes de nós.

. Nem a poeira dos séculos, nem a distância dos anos, são suficientes para
apagar, ou permitir esquecermo-nos dos muitos desencontros que nos dificultaram
a conquista da sonhada estabilidade política de nossas instituições.

Uma enOlme parcela do povo, a maior pmie, justamente aquela que precisa
do equilíblio que o governo se propõe a instituir, contribui anonimamente com
sua esperança de dias melhores. Uma pequcna parcela, diminuta até, está sempre

.presente para atrapalhar e desviar os mmos tomados, retomados, a cada dia
recomeçados .

Esta introdução é necessária a cada véspera de eleições, p~incipalmente
agora, saídos de 21 anos de um sistema que não deu certo, aproximando-nos de
uma fase de mudanças, passando por uma transição que se mostra tão difícil,
quanto extremamente necessária.

A transição, por ser passageira, devc scr conduzida com cuidado, pois deve
ser entendida como a grande 0pOltunidade de conciliação, de reencontro de povo
e políticos com seus sonhos e objetivos.

Os políticos de antes, na sua maioria, sem forças, ou sem coragcm para
apontar eITOS,batiam palmas, submissos aos donos do poder. Chegaram até a
fazê-lo crer que tinham a aceitação da maioria, quando o povo em número
esmagador reclamava mudanças.

O partido dominante não sentia o drama do povo. E, na sua ingenuidade,
abusava _ alguns políticos, tão confundidos ficaram com o regime militar que, até
hoje, ainda "dão ordens", falam, ameaçando, como se estivéssemos submetidos
a alguma hierarquia. É o caso do ministro que, para solidarizar-se com seu
cOlTeligionário, acusado de fraude em vésperas de eleições, falou que é preciso
"dar um basta no PMDB". Políticos, alguns, que trocando apenas de roupas, se
apresentam ao povo com as mesmas idéias, com as mesmas carai, sem perceber
que o povo quer mudanças, e o país precisa de renovação administrativa.

Como não basta mudar de sigla, mas, sim, de estilo e de propósitos, não
tem cabimento o desejo da Aliança Liberal em existir apenas no plano federal,
para sustento do Governo Samey, enquanto, nos municípios e estados, com
candidaturas próprias, combater o seu parceiro federal. Ou se é aliado, ou não,
pois aliado numa sala, e inimigo na outra, não é concebível.

Pois bem, vamos às eleições municipais e a Belo Horizonte, que é o ponto
da discussão de agora. As cidades consideradas estâncias minerais, ou de segurança
nacional, assim como nossa capital, após muitas nomeações biônicas, estão às
vésperas de eleições. O partido que acabou com as eleições nesses municípios,
por questão de coerência, não deveria disputar essas eleições, mas, disputam-nas,
e com toda ênfase. Mas, espera-se que o povo desses municípios se lembre de
quem acabou com suas eleições.
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EM VÉSPERA DE ELEIÇÃO

povo e Govemo, duas das estlUturas componentes de um Estado aqui tomado

seu ~~t:~ec~:e~:~s~::~ ~~~~ê~~~:r d:eP:;~:o~v~ povo deve traz~r (ou lev~r) ~
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preocupação de ambos Um " a usca .e sua afimdade deve ser a
seu motorista' um . povo, ~em go:'emo, equIpara-se a um automóvel sem

, govemo sem povo e o me' .veículo. ,,~mo que um motonsta sem seu

O governo deve ser prudente. . d .violento Qu d ' sem ser In eClso; deve ser enérgico sem ser
. an o o governo usa a força' 'do povo Da" ( para se Impor, faz aparecer a insatisfação
. mesma 10nna o povo d d .

reivindicar sem impor Quan'd ev~ ser or elro, sem ser submisso; deve
, . oopovoexlgeoqueog - od

o a!ltagonismo de suas posiçõcs traz conflitos u ovemo n~o p e conceder,
vez, corrói e destrói as estrutu d d q e geram anarqUia, e, esta, por sua

ras o esta o.
A história de nossa gente aí está para lembrar-nos, mostrando nos exemplos

58

bem vivos de antecessores nossos, passando pelas divergências que presidiram a
luta pela afinnação dos semelhantes que vieram antes de nós.

, Nem a poeira dos séculos, nem a distância dos anos, são suficientes para
apagar, ou pelmitir esquecenno-nos dos muitos desencontros que nos dificultaram
a conquista da sonhada estabilidade política de nossas instituiçõcs.

Uma enOlme parcela do povo, a maior pmie, justamente aquela que precisa
do equilíblio que o govemo se propõe a instituir, contribui anonimamente com
sua esperança de dias melhores. Uma pequena parcela, diminuta até, está sempre

.presente para atrapalhar e desviar os rumos tomados, retomados, a cada dia
recomeçados.

Esta introdução é necessária a cada véspera de eleições, p;incipalmente
agora, saídos de 21 anos de um sistema que não deu certo, aproximando-nos de
uma fase de mudanças, passando por uma transição que se mostra tão difícil,
quanto extremamente necessária.

A transição, por ser passageira, deve ser conduzida com cuidado, pois deve
ser entendida como a grande oportunidade de conciliação, de reencontro de povo
e políticos com seus sonhos e objetivos.

Os políticos de antes, na sua maioria, sem forças, ou sem coragem para
apontar en'os, batiam palmas, submissos aos donos do poder. Chegaram até a
fazê-lo crer que tinham a aceitação da maioria, quando o povo em número
esmagador reclamava mudanças.

O pmiido dominante não sentia o drama do povo. E, na sua ingenuidade,
abusava _ alguns políticos, tão confundidos lícaram com o regime militar que, até
hoje, ainda "dão ordens", falam, ameaçando, como se estivéssemos submetidos
a alguma hierarquia. É o caso do ministro que, para solidarizar-se com seu
correligionário, acusado de fraude em vésperas de eleições, falou que é preciso
"dar um basta no PMDB". Políticos, alguns, que trocando apenas de roupas, se
apresentam ao povo com as mesmas idéias, com as mesmas carai, sem perceber
que o povo quer mudanças, e o país precisa de renovação administrativa.

Como não basta mudar de sigla, mas, sim, de estilo e de propósitos, não
tem cabimento o desejo da Aliança Liberal em existir apenas no plano federal,
para sustento do Govemo Samey, enquanto, nos municípios e estados, com
candidaturas próplias, combater o seu parceiro federal. Ou se é aliado, ou não,
pois aliado numa sala, e inimigo na outra, não é concebível.

•Pois bem, vamos às eleições municipais e a Belo Horizonte, que é o ponto
da discussão de agora. As cidades consideradas estâncias minerais, ou de segurança
nacional, assim como nossa capital, após muitas nomeaçõcs biônicas, estão às
vésperas de eleiçõcs. O partido que acabou com as eleições nesses municípios,
por questão de coerência, não deveria disputar essas eleições, mas, disputam-nas,
e com toda ênfase. Mas, espera-se que o povo desses municípios se lembre de
quem acabou com suas eleições.
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Ora, é mais negócio hoje botar o dinheiro em poupança, em "opcn" e
"ovcr", do quc aplicá-lo no comércio c na indústria, con-endo riscos do trabalho.
Imagine se, contudo, se todo mundo resolvesse a aplicar o dinheiro nessas
operações de poupança, "open", "over", etc... Não haverá indústria, nem
comércio, muito menos lugar para que o hoje assalariado possa trabalhar. E então?
A única conclusão a que se chega é que esse mecanismo não pode, nem deve
prosseguir, sob pena de um atentado definitivo e inapclável contra a estrutura do
trabalho e contra o próplio país.

17/novelllbro/1985

o RESULTADO DA ELEIÇÃO

os resultados das eleições em 20 I municípios, de capltms dos estados,
estâncias hidro-minerais, cidades consideradas como áreas de segurança

nacional, no pais inteiro, se deixaram alvoraçados lideres p3I1idários, uns
eufóricos, outros prostados, companheiros se ofendendo, levam-nos à constatação
de que a cada campanha e a cada eleição os p3Itidos e os políticos devem procurar
fazer uma análise de auto-ctitica para que possam avaliar a responsabilidade que
assumem ou as razões pelas quais não são agraciados com os votos dos eleitores.

Se tivéssemos bons políticos, o Brasil estaria em situação bem melhor, não
se sujeitaria a crises de ofensas às estruturas democráticas_

As lições que se tiram das umas são muitas, das mais variadas cores, como
múltiplas podem ser as interpretações, e nem sempre as mais conetas.

Ora, com as candidaturas postas como foram, não houve muita surpresa.
Claro que houve reflexos de governos federal, estaduais e municipais. Sim, porque
se os governos estão trabalhando bem, o eleitorado não tem como mudar; onde
não estavam conseguindo ajustar as reivindicações populares com realizações
mais necessálias, os votos foram contrálios. O govemo federal ficou "naquela"
de querer ser imparcial, alegando que se interessava muito mais pela eleição em
si mesma, do que por este ou aquele candidato. Mas, recebeu a advertência, na
capital do próprio estado natal do Presidente.

Enquanto se aprimoram algumas lideranças, afloram outras, como
esperanças, enquanto alguns, que nunca estiveram fitmes, desmoronam-se com
facilidade. Veja-se o caso de Minas, onde, em 13 ou 14municípios, o PMDB vence
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em 10, sendo que na capital estrondosamente, delTotando um deputado federal até,
então, falado como candidato do Govemador, que aliava esta qualidade a de
candidato de ex-Vice Presidente, até aqui "falando grosso", como possivel
presidenciável. No entanto, quem faz, em Belo Horizonte, obras tão desejadas,
quanto reclamadas e prometidas, umas não concretizadas antes, é o prefeito Ruy
Lage e, antes dele, o então Prefeito Hélio Garcia que, Governador continuou
ajudando a captar a situação em Minas onde, por conseguinte, reafilmando o apoio
da virada de 82 que continua na vontade do mineiro, mesmo que o malfadado
acordo da aliança já não possa continuar.

. Os líderes mineiros que perdem são justamente os que, quando tiveram a
longa oportunidade de 21 anos, deixaram-nos carentes de quase tudo. O quadro
estadual se renova, enquanto o Governador Hélio Garcia aflora como festejado
condutor da política mineira. O apoio que agora lhe é dado, fá-lo mais forte e
assim como melhor presença junto a Brasília. Assim, o que nos parecia sombrio
com a ausência de Tancredo Neves, vai-se clareando ante a constatação, pelo povo,
de que o partido, por seus integrantes, vem demonstrando poder fazer.

Em São Paulo, Montoro se desgasta, preocupado com o desejo de ser
Presidente, quando tudo indica que não chegou a vez de São Paulo. Que bom
candidato, que se chama Femando Henrique, que se impressionaou com a distância
de sua competência para os demais candidatos, deixou-se enredar pelos ciúmes
das brigas dentro do próprio partido_ Engraçado é que sua den-ota não o diminuiu,
mas pelo contrário fê-lo um nome nacionalmente conhecido. Ali, o PT se incumbiu
de trazer .TânioQuadros de volta ao palco político, dividindo, ou melhor, tirando
votos que natural e logicamente deveriam ser do PMDB. O "dividir para governar"
de Maquiavel, levado para a arte da guena, por Napoleão que "dividia para
combater", foi posto em prática na fase pré-eleitoral. multiplicando o número de
propostas partidárias, e dando margem ao surgimento de uma gama enOlme de
prcfeitáveis, alguns até sem qualquer expressão, mas que "tiram votos" aos
melhores candidatos.

Um dos graves equivocas da multiplicidade p3I1idária e, consequentemente,
.de um bom número de candidatos, é propícia justamente à escolha de alguns, com
votos inferiores a 30%. É a maioria govemando, o que poderia ter sido evitado
com a instituição da maiOtia absoluta, ou seja, mais da metade dos votos, o que
se alcançou em Belo Horizonte e Salvador, onde FelTara e Mario Kertezs obtiveram
expressiva maioria.

O certo é que o povo - mais uma vez fica patente - sabe votar - e não se
deixa enganar facilmente. O que ele quer é consciência e responsabilidade da parte
dos políticos. Esses últimos é que não fazem a diferença de interesses pessoais e
interesse público, causando as divisões, as desuniões, que nos podem trazer
distorções.

24/novelllhro/1985
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DISTORÇÕES LEGAIS

,
Emais do que 0pOltuna a discussão, agora, de uma questão que tem sido um

tonTIcnto para a grande maioria do nosso povo. Bit alguns anos atrás, quando
poucas eram as oportunidades, ou se era capitalista, vivendo de rendimentos; ou
comerciante, vivendo de ganhos de mercadorias; ou fazendeiro, vivendo do plantio
e do gado; funcionálio público, servindo ao govemo; ou. então, empregado braçal,
vivendo da própria força do trabalho, os profissionais liberais eram poucos, e
poucos eram procurados, razão pela qual passavam os seus naturais" apeltos". A
sociedade dos homens buscou sua afinTIação no "crescei-vos e multiplicai-vos",
e a terra se encheu, como se gente saísse do próprio chão. Descobliram a indústl;a,
e, com ela, acelerou-se o processo do ganho do dinheiro. Se antes ganhava-se
com a ten'a, o processo era lento, quanto á captação dos recursos, pois passava-se
pelo plantio, pela espera da colheita, pela colheita, e sÓdepois a venda dos produtos
agrícolas. Com a indústlia, a fablieação se faz em minutos, adiantando-se a venda
e o recebimento do ganho, bem como o pagamento aos empregados.

Os industriais tomaram os lugares dos senhores JUrais; os operitrios, em
grande número, passaram a exigir em associações e sindicatos. Apareceram os
aproveitadores de uns e de outros, surg.iram os conflitos cntre as classes, apareceu
a Justiça do Trabalho, para conciliar patrões e empregados, na busca da Justiça
Social, e com ela a conquista, ou tentativa de conquista da sonhada paz social. E
veio o salário mínimo, que se tomou um salário máximo, trazcndo, com elc, as
complicações das horas extras, horas notumas, décimo terceiro, repouso
remunerado, as merecidas félias, 14", INPS, FGTS, PIS, PASEP, e quantas siglas
mais para tomar difícil o que é tão simples, ou, pelo menos, deveria ser.

Com a existência de tudo isso, nas cidades, ou centros maiores, onde ainda
aconteciam os cinemas, a vida notuma, os bares, clubes, assistência social, escolas,
etc., o campo passou para um processo de despovoamento. E, se antigamente, 80%
da população estava na roça, enquanto 20% vivia nas cidades; aconteceu uma
invasão nas cidades, que se viram povoadas com 90% da população, enquanto
apenas 10% ainda persiste em ficar no campo, porque ainda não teve condições
de vir, pois é evidente que querem vir para ficar com a maioria, o que é muito
justo. Se estão todos nas cidades, imagina-se que a "coisa" por aqui deve estar
melhor do que lá.

Aí, aqueles homens que brincam de autoridade, entenderam que o campo
não podia esvaziar-se, e, uma vez que todos temos necessidade de alimentos, a
solução era criar atrativos, no campo, para fixar, ou segurar, o homem no meio
JUraI. Mas, como melhorar o meio rural? Dando ao empregado JUraI escola, um
mínimo de confOlto, televisão, assistência social, bancária, e até passar ás
Pr~feituras, todas elas sem recursos, a incumbência de tudo, mesmo sabendo que
elas não conseguem nem manter suas estradas rurais. E a energia elétrica rural?
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Como? se a extensão JUrai de rcdes está por preços proibitivos? Entre uma
discussão e outra, fizeram chegar ao campo a legislação trabalhista, e, aí, acaba-se
com o que ainda se tem ... E foram caprichosos os que se diziam preocupados com
o meio JUrai, pois tudo com requintes de causar inveja a um ourives, burilando
sua pedra preciosa: "os direitos trabalhistas JUrais não prescrevem, porque a
proximidade entre empregador e empregado, na roça, causa uma situação de
constrangimento entre ambos. A legislação urbana, no artigo 11 da CLT, fala em
prescrição de direitos em dois anos, enquanto a legislação JUrai, no artigo 10 da
.Lei 5.889, assevera que a prescrição só ocon'erá após dois anos da cessação do
contrato de trabalho. Patenteou-se, então, a aplicação do princípio "dois pesos e
duas medidas", criando situações antagônicas entre empregados urbanos e JUrais.
Aqueles ficaram no prejuízo, pois foram colocados em situação de inferioridade
ante os empregados JUrais, e estes gozando de uma distinção.

Até aí, tudo bem. O que complica e nos põe ante uma situação de dúvida,
é constatar na Constituição Federal artigos que falam de todos iguais perante a lei,
ou, então, ser proibido criar distinções entre os brasileiros, como se pode ver nos
artigos 153, ~ 10 e go. É apenas um, dentre muitos exemplos, de situação que
necessita de correção, pois, no caso acima, ninguém, nas fazendas, quer ter
empregados, e com isso se diminui a produtividade, ao passo que, nss cidades, a
laboriosa categoria dos trabalhadores urbanos perde, de dois em dois anos, ganhos
que a outros estão assegurados.

É dt: estalTecer, ademais, o caso de algumas categOlias, como magistrados,
congressistas e militares, que não pagam suas cotas de imposto de renda, quando
se sabe que a grande maioria de assalariados sofre a redução nos seus ganhos.
Mas, isto é assunto para uma discussão maior, competindo-nos deixar registrado
aqui, o grande empenho em se corrigir distorções que estão em nossas leis, que
necessitam uma melhor adequação em nosso sistema, o que se pensa colocar como
preliminar do grande debate pré constituinte. E, para esse jogo, além de um juiz
isento, bandeiIinhas honestos, as regras devem estar bem definidas, porque a
torcida, muito grande por sinal, está desejosa de um só resultado: o bem do povo
'brasileiro.

1o/dezembro/ 1985
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UM FELIZ NATAL

Dezembro chegou assim, de rcpcntc, cum um ar dc fcsta. com muitos
casamentos e nascimentos, muitas fOlTIlaturas, reali:r.ações de planos,

concretização de sonhos, imaginação de muitos outros sonhos. I~o ano que chega
ao fim, com o imediato principio de outro, a renoyação do propósito de conseguir
no ano que se inicia o que não se conquistou no que se finda.

São tantos os acontecimentos, que muitos passam sem nossa pm1icipação,
sem o nosso conhecimento. Mas. o mais imponante é que na apro:-;imação de um
outro fim de ano, vem a chegada de mais um Natal, c, outra vez, todos nós
envolvidos na possibilidade de nova relle:-;ão a que nos obriga a visão da singeleza
da magedoura de Belém, Um casal aflito, em busca de um lugar, apenas um lugar
para o surgimento de uma vida, o nascimento de um Menino que Yinha com a
missão de mudar as nossas vidas, de dar uma outra dimensão ao mundo, Se
fisicamente ficou pouco tempo conosco, a força de sua mensagem, o espírito de
seus ensinamentos atravessaram os séculos, acenando-nos com uma lição de Yida
mais feliz. Mesmo enfrentando as atribulações. mesmo sofrendo as perse!luiçi'\es.
mesmo lutando contra as injustiças, de lierodcs a Pilatos, até herodcs e pilatos
dos nossos dias, É pena que nem todo o mundo tenha perccbido, ainda, a
necessidade desse encontro: o do homem com a sua destinação.

Mas, não podemos esmorecer, nem titubear ante à grandiosidadc da beleza
da vida que se abre radiosa à nossa frente. Ainda nesta semana. numa fOlllJatura
de escola de primeiro grau, nos fez robustecer a esperança, quando a mensagem
dos fOlTIlandos e das professoras estaya escrita, com letras luminosas pelo seu
sentido, cOl1\'ocando todos nós para uma relle:-;ão: ..t Natal toda vez que um
homem encontra seu scmelhante c o toma como illllão". Está aí a grande lição de
fratemidade que pode, como alicerce, sustentar I) mundo just() e humano que todos
desejamos, eom cada qual contribuindo C0i11sua ajuda, com sua parcela de
solidariedade para que tudo isso aconteça.

22'dezelllhro/ 1985
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NA METADE DO CAMINHO

"Se rodos quiséssemos. já dizia há 200 anos Tiraden/es. esse herói.
enlouquecido de esperança, pode riamos fazer des/e. país uma
democracia ",

.A frase, U1~alapid~r sentença, compôs o discUl~o do último presidcnte mineiro,
no plenano do Congresso NaCIOnal, logo apos a sua memoravcl eleição. No

dia, ainda sob o calor do cntusiasmo de quantos anteviam a democracia, de todos
que percehiam o ah'orcccr de uma 1100'asituaçào de esperança, talvez não tenha
sido convenientemente ouvida, sequer anotada. Mas, agora. à distância, à medida
que os dias se sucedem, ou os meses, vale a pena lembrá-la. evocá-la, para meditar
sobre a lição ali contida, pois sel'\'C para gm'cmantcs c govemados. para o povo
e para todos quantos, de um modo ou outro, podem participar c inl1uir na
administração, por mais simplicidade que c~))1tenhét,capaz, contudo, de afetar a
vida de cada qual.

Ora, o govemo foi constituído pela primeira vez quando os homens, por
um consenso, perceberam a ncccssidade de sua criação, com o intuito de buscar
o equilíbrio social, ordenar a administração. na busca da justiça. a única que pode
trazer, dentro de si, a tão almejada paz. A sociedade democnítica que desejamos,
ou imaginamos, só depende de nós, de nós todos, por mais distintas que possam
ser nossas diferenças, mais variadas as nossas Oligens. Depende do ]Xl\'O, é claro,
como depende dos partidos, das organizações dos homcns, como depende dos
políticos, a definitiva estruturação administrativa, quer seja nacional, estadual e
muniCipal.

É bem verdade que o tempo ainda não agiu o suficientc sobre a estmtura
péll1idária, pois há 150 anos atrás não ha"ia pm1ido político no mundo. No Brasil,
mais do que efêmera tcm sido a vida dos pm1idos. No Império, tíbios, apenas
.engatinhavam'. nll República. ainda não foi possível solidificar a atividnde
partidária; isto, porque são apenas 97 anos de vida republicana, de onde devemos
descontar os intervalos de 21 anos de Revolução dc 64, os 15 anos de Estado
Novo, os 4 anos do estado de sítio de Arthur Bemardes, os outros 4 anos do
sobressalto da primeira Grande GuelTa, os plimeiros anos da fase republicana,
com os desencontros entre Deodoro. Floriano, Pmdente de Moraes e Campos
SaBes. Sobram, assim, apenas 50 anos de vida de república, o que é pouco tempo.
em se tratando de uma Nação. Por isso. não podemos dizer que temos partidos,
mas, ao contrálio, apenas alguns homens que se reúnem em tomo de momentâneos
interesses, e, muito poucos, reunidos cm tomo de idéias. Em ambos os casos,
vamos CIKontrar interesses I'e~souis postus m:ima do~ interesses da Nacão. dos
Estados ou dos Municípios. Por qualquer motivo de menor impOt1ância até, os
homens se desentendem, mudam de pm1idos. ObSeIye-Se que ninguém deixa de
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torcer por uma agremiação futebolística, por exemplo, por causa de uma derrota,
mas é comum, no entanto, a troca de partido por causa de algum interesse pessoal
desatendido, ou por causa de uma susceptibilidade ferida. Por exemplo, em caso
de candidaturas: se um membro do partido quer ser candidato, e o pmtido não o
indica ou não o apóia, ele muda de paltido e vai ser candidato por outro; ou mesmo
nem isso, compraz-se em apenas votar contra seu pmtido anterior. Assim, também,
em caso de emprego: alguns empunham na bandeira partidária, na expectativa de
c0l1seguir uma situação, ou um emprego, e quando isso não é atingido, também
mudam de partido. Os exemplos são inúmeros, se multiplicam: em São Paulo, um
antigo líder pmtidário, por não ter sido candidato ao governo, mudou de partido
para ser indicado por outro; não o conseguindo, passou a pretender a volta ao
primitivo, mesmo depois de o ter ferido, mesmo depois de o ter prejudicado na
eleição. Em Recife, um outro candidato foi ganhar as eleições em outro pmtido,
deixando dividido o bloco primitivo. Houve a Revolução de 30 porque o candidato
que se apresentava como "natural" não foi escolhido. O Vice Presidente da
República, não tendo sido escolhido como candidato a Presidente, mudou de lado,
para ajudar seu adversário a ganhar, e, consequentemente, a delTotar seus antigos
companheiros.

A frágil postura política tem dificultado o encontro do país com sua
destinação, como tem trazido sérios tropeços à nossa caminhada. Se governar é
difícil, também se pode dizer que não é impossível. A tarefa mais árdua é ter olhos
atentos para descobrir entre as questões necessárias, as mais urgentes, em benefício
da população. Os interesses pmticulares contrariados não podem sobrepor-se aos
interesses do povo. Afinal, nada consegue iludir a população durante muito tempo,
e quando a verdade vem à tona, o povo acaba descobrindo quem realmente pode
e deve representá-lo, como também passa a conhecer os que devem ser afastados.

O governo, dizia no princípio, nasceu quando os homens, renunciando a
uma parte de seus direitos pessoais, erigiram uma instituição política, com a missão
administrativa, em favor da coletividade. É claro que, para isso acontecer, é preciso
que os homens não só consintam, mas, ainda mais, permaneçam no propósito de
ajudar e de querer construir, manter, aperfeiçoar, aprimorar a sua criação, pois se
todos quiselmos, poderemos alcançar o que almejamos.

Ao chegmmos à metade do mandato, apenas à metade, percebemos que
muita coisa ainda pode, e deve ser feita, mesmo contra a vontade dos que só vêem,
à sua frente, interesses subalternos, mesmo contra a vontade do sistema que só
afiora com a divisão do povo. É preciso vigiar para que da nossa divisão não sUlja
a oportunidade para os que desejam o proveito próprio, que não divisam feições
no rosto do povo.

J2/janeiro/ J986
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A ZONA DA MATA

Mais de 140 municípios, com os mesmos problcmas, as mesmas aspirações,
os mesmos objetivos, guardando as mesmas tradições e sofi-endo as mesmas

influências, fOlmam, dentro de Minas Gerais, uma região que foi denominada Zona
da Mata Mineira, para diferenciá-Ia de uma outra Zona da Mata, a de Pernambuco.
Sua força econômica atravessou incólume os ciclos do café, do açúcar, e se mantém
na industritalização, se bem quc com f0l1cs conotações na lavoura, na pecuália,
na aglicultura. Sc já tinha ímpetos de industrialismo, antes mesmo das duas grandes

.guelTas mundiais, depois delas, acentuou-se sua inclinação, que hoje se estabiliza
num bom parque industrial.

A menção às guelTas é muito impoltanh.:, não só para esclarecer àqueles
que fatalmente vão perguntar sobre a inclusão das guelTas na questão regional,
como também para marcar a posição do pioneirismo da nossa gente. Ora, no
princípio do século, quando o Brasil se iniciava na fOlma republicana, apareceram
os primeiros impulsos de nossa vontade industrial. É bem verdade que o produto
europeu, depois o norte-amcricano, chegava com mais facilidade ao Brasil, e, como
.'tinhamos o gosto pelo produto estrangeiro", sempre demos prcferência ao que
era importado, em detlimento do produto nacional. A plimeira grande gueITa,
contudo, veio dificultar as impol1açõcs, impedindo o fluxo nOlmal do mercado
internacional, o que nos obligou a ampliar o nosso ímpeto industrial. O eUl10
espaço de tempo entre o télmino da plimeira grande guellTa e o começo da segunda,
não foi suficiente para dispersar nossa força industrial que engatinhava, e, com a
segunda gucITa, então, foi preciso aperfeiçoar o ritmo de nossa industrialização,
que, mesmo com a cessação da conl1agração mundial, não parou, até pelo contrário,
continuou sua incessante busca pela emancipação.

Destacado, assim, o pioneirismo de nossa região, vamos voltar ao tema do
nosso assunto. A Mata guardou as tradições de brasilidade, e, mais que isso, da
mineiridade. Aliás, devemos anotar as distinções: enquanto o Norte de Minas
sofrcu a influência da Bahia: o Sul de Minas, ficou influenciado por São Paulo; o
Tliângulo Mineiro, por São Paulo e Goiás; a Zona da Mata, equidistante de São

.Paulo, Belo HOIizonte, Rio de Janeiro, pela sua maior proximidade do Rio, adotou
as diretrizes cariocas, mas, justamente quandoo Rio era mineiro, o que em nada
nos afetou. Em nada nos afetaram, por ouro lado, as incursões dos paulistas, em
entradas e bandeiras, pelo nosso telTitório, em busca de nossas riquezas, ante às
quais, nossa história e nosso povo são muito mai:>valiosos.

Durante muitos anos nossa região inl1uenciou a política dirigente de Minas,
e, por consequência, quando o centro das decisões era o Rio de Janeiro, também
a antiga capital brasileira. Grandes nomcs, de grandes políticos, ditavam lições de
civismo e de democracia, como Pei:-:oto Filho, de Ubá; Astolfo Dutra, de
Cataguases; Antônio Carlos, de Juiz de Fora, Arthur Bernardes, de Viçosa; Carlos
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Luz, de Leopoldina, que foram peças importantes no Congresso Nacional, no
Govel11o do Estado, na Presid0ncia da República. A Revoluçilo de :W nasceu aqui,
no momcnto em que Antônio Carlos, nilo tcndo sido escolhido como sucessor de
Washington Luiz, deu força a Getúlio Vargas, ajudando-o a chegar à Presid0ncia.
Três elTOSao mesmo tempo: a ambiçilo, a inn:ja, o inconrOlmismo inoportuno.
dc\'clll scr anotados. Mas, vamos andial1le: Vargas, conheccmlo o pcso da politica
mineira, nilo conseguiu opol1tmidade de inwr\"ir em Minas, eomo fez nos outros
estados, como queria desde o iníciu, pois o Presidente Olegário Maciel (naquela
época, Govemador era Presidente de Estado), dizendo-se eleito pelo povo. nilo
aceitou sua remoçilo do Palácio da Liberdade e só não cumpriu seu mnndnto alé
o fim, porque veio a falecer no exereício do g()\'emo mineiro. Apos a m0l1e de
Olegário, então, é que o Estado Nm'o chegou a Minas. pela nomeaçilo do
Interventor, depois Go\"emadnr, Benedito Valadares. Este. na época iniciante.
tomando o exemplo de Vargas, promoveu o alijamento dos políticos da Zona da
Mata, que, a partir daí, só nos deu \"ices: Celso Machado, de Rio Branco: Pio
Canedo, de Muriaé: Clóvis Salgado, de Leopoldina: Ozanam Coelho, de Ubà. Sim,
é \"erdade que Milton Campos, de Ponte No\"a. foi ao Go\"emo de Minas, saindo-se.
por sinal, muito bem. Mas, nilo podemos dizer que o eminente Milton Campos
fosse da Mata, mas. apenas nasceu na lona da Mata. em uma cidade onde seu
pai, entilo Juiz de Direito, sujeito a muitas mudanças, e,ercifl seu cargo.

A Mata chegaria à Presid0ncia com Carlos Luz, político de Leopoldina,
na~cido em Três Corações. mas, deposto em questões de dias, por outro mineiro,
o Marechal Lot!, que não era de nossa regiilo A Mata deu nos últimos tempos
dois senadores, ilustres e hrilhantes, Camilo Gama e Itamar Franco. mas, hoje,
nossa representaçào Il:gional é púlida e ill:-ufieiente. Se hou\'e, por park de algue;ll,
o desejo em alijar a Mata, a emenda saiu melhor do que a encomenda. Quando
defendíamos o voto distrital era justamente pensando em nossa região. sem
qualquer miopia regionalista. mas desejando que cidades como Ubá, Cataguases,
Leopoldina, Além Paraíba, Piraúba. Guidoval, Astolfo Dutra. Dona Euzébia.
Itamaraty, Santana, Mirai, Recreio. Laranjal. pudessem ter seus deputados,
comprometidos que ficariam com esses núcleos. Mas, como o \"oto distrital,
embora já csti\'esse na lei constitucional, acabou por ser abolido, numa dessas
reuniões que são feitas de madlllgada, com congrcssistas indonnidos e cansados,
e acabasse pre\"aleeendo o ponto de vista daqueles que querem buscar \'otos no
estado inteiro nilo se comprometendo com ninguém, ou com algum município, o
que nos resta é buscar a conseientizaçilo dos nossos eleitores para que pensem,
em pl;meiro lugar. na possibilidade de uma uniilo de forças. em t0l110de nomes
comuns que possam representar o pensamento Jo desenvolvimento regional. com
ns municípios se integrando e se completando nas suas aspirações e deficiêncins
Por isso, é válida, mais do que válida, a idéia e o propósito de prefeitos e vereadores
se unirem, em toda a rcgiilo, cm tomo de uma lista de alguns nomes, em que
possam votar maciçamcnte para as próximas eleições, elegendo homens
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representati\'os que possam exercer com brilhantismo o mandato outorgado pelo
povo", candidatos de peso, nunca aqueles que buscam desmedidamente, com
visível ambiçilo, cargos, honrarias e mordomias .., pois já perdemos muito tempo,
em nossa caminhada na busca de uma melhor qualidade de vida,

02fevereiro //986

A CRUZADA DO POVO

N a Idade Média, as clUz,adas foram campanhas guelTeiras, empreendidas por
. papas e reIS, sempre mvocando a necessidade de combates pagãos, para

dlssemmar os ensinamentos cristãos. Atrás disso, muitas distorções ocolTeram
como que para encobrir guelTas de conquistas. Contudo, o objetivo inicial era bom.

. Em tempos modemos, as cruzadas foram substituidas por movimentos
idealistas individuais, ou, às vezes, de pequenos grupos. que lutam, e até se
oferecem em holocausto, por causas nobres, em favor da coletividade ou de toda
a humanidade, A questão dos direitos humanos, a luta pela liberdade, a incessante
campanha pela definitiva implantaçilo da democracia, são bandeiras que têm sido
desfraldadas e caJTegadas por \"erdadeiros paladinos de uma melhor qualidade dc
vida.

Estivemos maL estávamos em pior estado. Andamos por vielas toI1uosas
e escuras. quando já podíamos estar passeando em lUas largas e avenidas
iluminadas. Mas qual, o falar e o apontar caminhos nilo bastam. quando os homens
se deixam levar pelas aparências. pelos argumentos inconsistentes dos que
prometem o que nunca fizeram antes em suas próprias vidas Entn: políticos e
p:~.itiqueiros, os últimos tomaram o lugar dos pl;meiros e puseram o país em
dllIculdades. Os anos de trevas que passaram nos trouxeram cOlll.lpção e
mordomias faraônicas, escândalos de INPS, Coroa Brastel, CAPEM I, etc. - c o
povo, o pobre povo, iludido e enganado. acabou enfastiado e conduzido ao
desânimo, forçado ao cansaço, por sucessivos golpes e apel10s, que lhe tirm'am as
forças. Fraco, nilo teve uU\'idos para ouvir. nem olhlls para en"ergar. a ponto til:

lhe darem pedras para clllTegar, E quando podia lihertar-se pelo voto, entorpecido,
vota CITado,escolhendo mal seus representantes. Foram politiqueiros que queriam
cargos para proveito própI;o - aqueles que ficavam 24 horas sugando as tetas do
poder, e se julgavam entendidos em política: os que nada fizeram, mas que hoje



reclamam dos que fazem tudo aquilo (e muito mais) do que não sonharam fazer.
Outros, para a manutenção de situações de privilégios, iam comprando adesões
de quem podia orientar o povo, gigante que, envolvido pelo cansaço, admmeceu.

E aí, então, inventaram a cOlTeção monetária, a princípio, como meio de
coagir os que não estavam contlibuindo para os cofres do Tesouro.

Na Idade Média, quanto mais tinha, mais aumentava o apetite dos reis, e
mais o povo era espoliado de seus parcos recursos.

Nos tempos modernos, as exigências dos que se lambusavam em
mordomias foram aumentando e implantou-se com verdadeiro 81Tocho sobre a
classe trabalhadora.

Os banqueiros tinham necessidade de mais dinheiro, e foram autOlizados
a cobrar juros mais altos. Proliferaram os bancos, inventaram as agências
financeiras, inventaram as bolsas de valores, e uma espiral intlacionália tomou
conta do país. .

Antes, os bancos nos pagavam juros (pequenos, de õ% ao ano) para que
deixássemos lá guardados, os nossos poucos clUzciros. De repente, pararam de
pagar juros, mas, continuaram utilizando nossas economias, descaradamente, sem
nosso consentimento, sem nos compensar, em jogadas de aplicação de valores.
Acabaram com a estabilidade do trabalhador, inventando o FGTS, de lisura
duvidosa, com promessa de cOlTeção monetária, que de trimestral, \'irou mensal.
e caminhou para diária.

O povo perdia, mas alguém develia estar ganhando, pois os responsáveis
pelo sistema financeiro, não se abalavam. Os ilusórios ganhos das cadernetas de
poupanças começaram a "render" somas que se tomaram atrativos para depósitos
sucessivos. Fazendeiros venderam terras, para viver dos rendimentos da poupança;
indústrias, deixaram de produzir e de dar empregos, para gozar das delícias de um
rendimento sem as dores de cabeça das greves por melhores salálios; houve quem
vendesse sua casa para viver do ganho da poupança.

Tudo, uma ilusão, porque o rendimento da poupança era uma coneção
monetaria, tentativa para acompanhar a desvalOlização da moeda - mas, como não
acompanhava, esses usuários da poupança, perdiam menos.

Diziam que a poupança aumentava e os jornais anunciavam taxas cada vez
maiores. A inflação começou a transtornar noss~s vidas, pois todos queriam ganhar
amanhã, mais do que ontem, IPC, UPC, ORTN, UPI, OPEN. OVER, eram siglas
que surgiam para confundir o povo e diminuir salários. .

A praça se encheu de malandros, trocadores de conversas vadias, que
vigiavam as pOltas dos bancos, como a tomar conta de seus depósitos. Agiotas
saíram para lUas e esquinas, oferecendo sua mercadoria que visavam sacrificar
ainda mais os angustiados trabalhadores de salários minimos.

O salário mínimo, em 600 clUzeiros; alguns poucos com salarios de 35 ou
40 milhões; jogadores de futebol que são pagos pelo ingresso comprado pelo
trabalhador humilde, faturando f0l1unas e esnobando a "dolce vita" da
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inconsequência que traz o dinheiro fácil.
As multinacionais se confundiram com as nacionais de múltiplas atividades,

para tomar insuportável a situação.
Mas o gigante abriu os olhos e, vendo tudo isso, clamou por mudanças,

incentivando "viradas". O povo pediu diretas, e as necessidades foram contadas
para os quatro cantos do país.

Nossa inl1ação, muito mais provocada do que realmente uma premência,
esgotou a paciência do povo, das autoridades monetárias, do governo. E veio o
cruzado, a queda da con'eção. Agora, vida nova. Mas, não podemos deixar tudo
.por conta do governo. O êxito, depende de todos nós, feitos presidentes pelo
presidente. COITetaa afinuação. porque o Rrasil é dos brasileiros. E, uma situação
como essa, anora em nós o patriotismo, é a pátria ameaçada, que nos convoca
para uma cruzada, uma santa cluzada em favor do povo, de nós mesmos. Se fOlmos
rigorosos com a fiscalização dos preços, se fic8Imos vigilantes contra a
especulação, nosso clUzado será forte, como fOlte ficará a Nação, melhor o nosso
"dia-a-dia".

O gigante se levanta, mas é bom que a Nação se levante também para
exercer, sem esmorecimento o seu papel, de tiscal pelmanente dos que escolhemos
como nossos representantes: vamos trabalhar para que todos trabalhem. Os
políticos que não trabalham para o povo, que enganam, que se locupletam às nossas
custas, devcm ser repudiados pelo povo. Essa é a grande missão que se concretiza
na clUzada que temos pela frente.

09imarço/ J 986

A REELEIÇÃO DO GOVERNADOR

Sob o argumento de que se Presidente da República e Governadores dos Estados
se candidatassem a uma reeleição, poriam a máquina administrativa para

funcionar em favor de suas campanhas, vigora no Brasil, desde o início da
República, a proibição dessa reeleição. I-louve, por conseguinte, por parte dos
fOlmuladores dessa legislação, a prévia aceitação de que a conupção é um fato
inUlTedável no processo eleitoral brasileiro.

Ao contrário, em outros países, e onde a democracia funciona, a reeleição
é permitida, como nos Estados Unidos e na França, para ficmmos apenas com
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dois, mais adiantados. Nos Estados Unidos, ainda no ano passado, o Presidente
Reagan foi reeleito para um segundo mandato de quatro anos. Ali, é pemlitida
uma única reeleiçiio, niio havendo possihilidade de um tcn:ciro mandato. Assim
como Reagan foi reeleito, outros niio foram, como Cm1er e Ford. Temos pot1anto
casos de reeleiçiio e de niio reelciçiio, e nola-se que lá, o Presidente nem preeisa
afastar-se do cargo, o que nos faz, concluir que, quando o pCl\'Oquer, niio adianta
a c0l11.1pciio.muito menos a pressiio, nem a coaçiio. No Rrasil, há reeleiçiio parn
tudo. para Senador, Deputado Federal, Deputado Estndua\, Vereador, Técnico de
Scleçiio, Presidente de escola de sambn, mas não para n chefia do Executivo, o
que é injusto, principnlmente, quando se põe a analisar o nrgumento alinhado no

• inicio. que niio tem a procedência que se quer dar. E até pelo eontnirio, pois, npesar
de adotar a tl:se da não reelciçiio, noss:, tranquilidadc democrática aiuda uão foi
nlcançadn.

Essn discussão vem :i baila, agorn, a propósito da pesquisn, feita pelos
jomais de Siio Paulo, bem nas vésperas de umn votaçiio da nova legislaçiio eleitoral,
e no ambiente pré-constituinte, que se instala no país.

Para a constituinte surgem as idéias, siio dadas muitas sugesti'íes,
notando-se, em todas elas, a grande vontade de modilicar, para ver se lica melhor.
Se do jeito que está não deu eerto, porque niio mudar, pnra aceItar.

A pesquisa, por outro lado, traz-nos a confi1111açiiodo que muitos j:i
esperavnm: o Govemndor de Minas, o mais popular dentre os go\'t;madores. 'I::
olhe que niio completou dois anos de seu mandato, um mandato difícil, com
intervalos de acentuada pn::ocupaçiio: depois de sua posse, a e"pectaliva da eleição
de Tancredo Neves; depois da eleiçiio, os trabalhos de preparação da chegada dos
reclamos mineiros ao Planalto; a doença e a m0l1e do último presidente mineiro.
Com tudo isso. Hélio Garcia ainda encontrou forçns para dcsempenhar sua missão
veneendo com brilho as eleições na Capital e espealhando suas obras por todos
os municípios do estado. Este ano, é o último do scu mandato e precisamentc
daqui a um ano estará sendo empossado no Govel11o dc Minas, o candidnto eleito
no pró"imo quinze de novembro. Agora, analisemos: com um mnndato tiio c1ll10
e com tantos percalços, o Govemador se saiu tiio bem, vamos questionar - porquê
não lhe pemlitiu a ree!eiçiio. Evitar-se-ia a celeuma criada pela disputa entre tantos
candidatos do nosso pm1ido: Carlos COUa, Itamar Franco, Ronan Tito, Leopoldo
Bessone, Newton Cardoso.

Se essa sugestão não bastasse, chega-nos agora, para discussiio, n hipótese
da pennissão de nova eandidatura de llélio Garcin, com o argumento de que tendo
sido eleito Vice de Tancredo, e não originalmente Govell1ador, não estava sujeito
ao dispositivo do impedimento de reeleição, porque agora, não seria reeleito.'mas
eleito.

A questilo, por certo, controvertida, ganhará o cenário nacional. porque o
prúpno Prcsidentc Snll1cy cstará com ü campo aherto pam sun nova investidura
na Presidência da República, por que ele também era Vice. Se o primeiro caso
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resolvetia o impasse dos muitos candidatos mineiros, o último evitaria a discussiio
do tempo de duraçiio do atual mandnto de Sal11ey. !I. atual Constituição prevê o
prazo de seis anos, para o mandato do atual Presidentc. Seis anos, contudo, é uma
e"ceção. pois os mnndatos anteriores foram de quatro anos e. algumas vezes, de
einco. Mas, para essa transiçiio dispuseram seis anos, imaginando um lapso ideal
para que as coisas chegassem nos devidos lugares. Entretanto, Tancredo Ne\'es,
após a eleição, antes da posse, aventou a possihilidade de diminuição do prazo
para quatro anos, o que Sall1ey, depois, concordou em ver votado na pró"ima

.eunsti tu inte.
O Govel11ador Bt;zola é contra um tempo mais dilatado para o mandato de

Smney, porque estnndo para tCl111inarseu gO\'cmo no Rio de Janeiro, não quer
esperar, "'no sereno", muito tempo para candidatar-se à Presidência.

Entrc uma discussão e outra, falam em 2, 4, 5 e 6 anos, como prazo do
mandato presidencial, o que dcveni ser definido na pró"ima legislação.

Mas, como o brasileiro tem uma imaginação muito fértil. já apareceram
múlliplas sugesti'íes. Um deputado estndual de Minas sugeriu que a eleição
presidencinl deveria ser em janeiro de 90, juntamentc com prcfeitos e vereadores,
o que obrigaria a prol1"Ogaçãodos mandatos municipais por mais dois anos.

Uutros, qucrcm prolTogaçào de todos os mandatos - govellladores,
deputados, vercadores e prercitos para que se lizessem eleiçi'íes gernis. em todos
os níveis, em 1990, quando, então, o decurso do tcmpo jú teria acomodado n
transiçiio que atravessnmos. t a conhecida tcse dc dar tempo ao tempo, para quc
se acalmem os ânimos.

A tese da renovação do mandato do liovel11ador dos Mineiros, nhre o
caminho para uma sél;e de propostas de solução tamhém para os outros problemas
menorcs. E já agora, falam no "congelamento" geral. amplo e iITestl;to, de todos
os mandatos. Ficam todos satisfeitos - prefeitos, vercadores, deputados,
govell1adores e o próprio povo que, em cima da Copa do Mundo, não está afim
de uma longa campanha eleitoral.

Sc, por um lado, prefeitos e vereadores podem fiear numa "doce
expectativa" por uma espichada no lempo de seus mandatos. os deputados fazem
planos mirabolantes nn suposição de que poderão e\'itar os gastos de campanha.
O certo é qne, envolvendo '-' mandat(' de Samey. interessando prefeitos e
vcreadores, a campanha poderá sair vitoriosa, até porquc as descoincidêncI:ls de
mandatos, com eleições de presidente num ano, govemadores e deputados no
outro, prefeitos e vereadores em outro. acabam por prejudiear a tranquilidade que
de\'c presidir cada administração.

Mas, com:!uindo, que (' Govcl11ador merccia ser reeleito, istu n,el.•.:cia~
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NUM DOMINGO DE pASCOA

os tempos mudaram, é hem verdade. porque são outras as pessoas, n população
aumentou, são diversas as preocupações, distintos os gostos, mas nem a

diferença dos rostos pode apagar um tênue traço de semelhança, ou comum
identidade, que nos leva a meditar sobre um homem que se levanta do fundo de
nossa história, sacudindo uma poeira de dois mil anos e nos inquieta com seu
simples olhar. Não diz nada, nem precisa, porque sua aparição, ou mesmo sua
lembrança, já diz tudo, numa interpelação. O homem que falou pouco, mas no
pouco que falou, disse tudo; que viveu pouco, mas no pouco que viveu, projetou
sobre todos nós sua vida; que agora p:'esente, se fez pem1anente. Durante alguns
anos esteve retraído, mas, bastou-lhe uma semana, uma semana só, para abalar o
mundo inteiro, alterar nossos horizontes. Contam seus contemporâneos que a sua
figura era impressionante, seu olhar deixava transparecer a pureza da sua alma,
em tudo in'adiando paz.

Numa semana só: a Semana Santa!
Os mesmos dias que, h~ie, já não são revividos com o mesmo sabor de

antes, quando a cidade parava. numa só concentração de pensnlllentos. que
aprofundavam os homens na meditação de um exnme de consciêncin. As
consciências, hoje, é celto, já não questionam a inteireza da postura humana, e já
procuram desprezar os valores que balisam os limites de nossa caminhada.

Numa semana só, onde se começa com a chegada triunfal, aclamada por
palmas e ramos, passa-se pela proclamação da fratemidade, encontra com as
perseguições, tropeça-se com a brutalidade da clllcitícação, e tennina com o aceno
de um novo começo, o que se inicia com a ressUlTeição. Em tão pequeno espaço
de tempo, a síntese de uma vida que nos envolve com o própl;o mistério da verdade
contida na existência, abrindo-nos as pOltas para a compreensão de todas as vidas.
Antc o enigmático signifil:auo ua viua. cstá na sua mais pura representação. se
desmancha ante nós, para sua completa decifração.

Bastou uma semana, uma só, para que a impressionante figuni de Jesus,
com tudo de bem, de bom e de belo que nela se con.tém, encontrasse com homens,
e outras figuras, de pequena grandeza, ou de grandeza nenhuma, como Pila tos e
Herodes, procuradores ou govemadores do nada; Anás e Cairás, juízes praticantes
da injustiça: Judas, a miséria humana, optante da traição e se apegando às moedas
da iniquidade. O medo, a covardia, a opressão, o julgamento subaltemo, matizes
inferiores da condição humana.

Jesus, que no Sell11ão da Montanha, havia dito tudo, só fez demonstrar
depois as muitas faces do poder de Deus, praticando atos de amor e fratemidade,
cre'sce, mais ainda, na Semana Santa, ganhando as dimensões que o projetariam
de modo pelmanente, perpetuando a mensagem do Cristianismo como lição de
vida.
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. Tibério govemava, uc Roma, o mundo que o Império Romano wnquistara
la" am1as e mantinha pela violência; Pilatos, procurador romano, go~en~ava a

pe s .. G l'le'l'a ambas proVJl1CHlSdar d" nto Hel'odes seu colega estaV<1na a I ',' .. u ela, enqua , , ,
Palestina.

Mas, Jesus ia ser condenado. Por quê?

Ao triunfo da chegada a Jerusalém, num domingo de Ramos, Jesus, que
era a Verdade, consequentemente a inteligência, vem montado num asno, que ~
povo confundia com a bUlTice, a ignorância, se sucedem pas~a~ens, todas, elas~
merecedoras de meditação e análise' O Jardim do Getscmam, o Monte ,das
Oliveiras, a Ceia e o Lava-pés, o Sinédrio e a negação de P~~ro, Judas, An~s e
Caifás Herodes e Pilatos, cada figura representando uma mlsena humana, l:~da

I I, a 'eno de SI'mbolismo cada queda um desfalecimento moraL Num Jardim,oca um, c . , , . te
onde l10res da natureza compunham a elevação de espmto que o mon
simbolizava, ° ato de amor que o beijo retrata, se transfOlma, pela mão do homem,
em repelente ato de traição. A prisão notuma, lon.ge dos olho~ d~ P?VO,encontra
quem vaÍ ser preso desprevenido e cansado, sem torças de reslstencl~, com.? u.ma
extrapolação da violêneia dos homens. A negação de Pedro,. por 8mal, tJlP~IC~,

d f. que o homem se deixa prender. O Tnbunal e os JUIzes,coroan o a Iaqueza a . . .
escámio que a injustiça nos impõe, pondo injustiça no lugar de Justiça.

, Jesus foi julgado e condenado. Como e por quê? .
Evaristo de Morais, Giovani Rosadi e George Thompsom, penahst~.s ~ue

analisaram a matéria, anotam, como conclusões, que Pilatos, com subterluglOs,
dispensou todas as fOll11alidades necessálias. numa .neg~çã~ absoluta de to~o o
sistema judiciário vigente, e, mesmo reconhecendo a m?ce~c13, entrega o a~u,:sado_
a seus acusadores. A prisão, obtida por subomo e consplraçao, não .se fez plOcedel
.d~ citação ou acusação fOlmais, como não admitiu provas, nem oUVIUtestemu~ha,~'
e em horas proibidas, julgou e condenou, duas vezes, por um "mesmo ~ehto ,
q~cm não tinha sofrido uma acusação precisa, nem seu "delito" ucflmdo cm
confrontação com alguma Lei.

E o homem que entrara, no domingo anterior, aclama~o .pelo po~o, ~eno~
de uma semana depois estava trocado por um ladrão e cnmllloso remcldente.
BmTabás. Na troca de Cristo por Barrabás, a projeção. dos elTOS que no~
acompanham pela vida afora, quando es~amo~ nos .delxando enga.nar pOl
mistificadores dos tempos modemos. Repel1r-se-Ia, mUltas vez.es, a al1tude ,d~
Pilatos, virando as costas, nem querendo ouvir a resposta, quando mdagou de Je:su~
o que era a verdade (?). Ficamos sem a resposta, mas trombamos co~ ela, todas
as vezes em que uma Verônica enxuga rostos suados e ensanguentados, bem c~~o
um Cirineu anônimo, do povo, ajuda-nos a carregar nossas cruzes. O Calvano,
Verônica, Simão Cirineu, as Sete Palavras da Cruz, se concentram num outr~
domingo, o Domingo da Páscoa, que escolhido para comemorar a passagem dos
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judeus, do cativeiro 11ara a lib 'rda-" .. I I',
'"" ,,'... ", .' ',\:, ,U\:, :<lm)OIza, agora, a passagcm para a
1,\::<:<U1\:IÇ,~O,d,l:<.'Ihn<l:<,dos proposltos, dos homcns, no acordar e no levantar, na
:<egunda-Iclra, vI\'endo umn outrn vida,
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OS CANDIDATOS

Cat~~~ases, e~~ outros tempo~, marcou a sua presença na política estadual, até
" "I~~:-;~nl~f~d~~al, c~m a delção ,de seus deputados estaduais e deputados
kd\:1 m:<,mclu:<l\,e um Senador, Astoltn Dutra, por e"emplo, foi dcputado 1"1 " I
~hc~~n~~ a ,PreSidente da Climara dos Deputados: Sandcwa! Aze\'êdo, en~~)~:l~'(;
~POC,l,101d\:putado estadual e, em seguida, federal: Pedro Dutra e Manoel Pei"oto
loram estadUaIS, depois, deputados federais 1.lou\'e épll"a "111(llI' 't ' ,) , . ~,~ \:, ao mesmo
~,n,lpo:~nquan.to ~edro D~ltra cra deputado federal, na Assembléia esta\'am, como

\:st"ldu<lI:<,Jose Carvalhelnl Ramos e Astolfo Dutra Neto em seguida M'mo'l
I~el~~)to~I:a d~putado ,I~deral" e~lquanto, na Assembleia de' Minas, csta'nu11' Jo~é
Cm \ aIheu a R,\111os e I.:dlson Vlclra de Rezende' del)C)I's Call1l'lc'(' a '" I .Jf'd " I ' ,'" , ..,," J, ma Oll eputauo
c \:1a c ~\:n<ldol,enquanto (remido Martins Silveira era deputado estadual.
, " .~t,l:<tamentepel~ rc,presentação, mais ou menos rcsumida aeima, é que

tlH:mos <llgu,m,a~'essonancw na política, Hoje, infelizmente, não temos deputados
eml~)~':11~:~~lelplos c~mo Muriaé, Barbaeena, para fiear por pC110,t~m dois ou a;~
ma~:<I~pl~:-;e~t~nte~.r:eel10 que o período ehamado rl:\'olueionàl;o contribuiu para
que 0:<qu,ldlll:<pohtlcos se tomassem deficientes, uma vez que muita' """
reeusaram a uma pm1ici )' 'ã' '. . " :<pe:<:<oa:<:<\:

, " ) , I <Iv,o, c" c~m ,ISSO,o vazIo polítIco teve repercussão em
t,~1~I,oC:, 1',11:<. I OI outn~ I~do, a e"lstencra de candidatos que não sensibilizaram o
~ el.tol<Ido,deu curso a dIspersão de votos que, a eada eleição, vemos com tristeZ'1
Ie~lstradn no reslll,tado das elcições, Cada eleitor. \'ota em um candidato difc;'en;~'
ate de outr'ls r '(lIi > ' d' ,
,,' ',. ;" \:e (l;;~ causan o a lalta de representação da nossa região. Os
e!eltol\:~ tem culpa, nao resta a menor dúvida, mas, também os partidos que não
tem sabl,do escolh~r melhor, contrihuem parn o descaso nn votação. ' ,

. Com as eleIções deste ano, Illuito em hora as nossas pl;meiras preocup'lções
selam c.:OIlIa COp.1 do Mund \ I ' ' ,:, ., , u', \: 10m Lonh.:çallnos a pc.:usar no assunto, pui:> li

e:<coll~a,d\:,~~ora e sobremodo Impol1antc. Já começam a apareeer os candidatos,
algun:< mdlc<ldos por grupos, pelos partidos, outros, a grande maiOlia, indicados
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por eles próprios, "candidatos dc si mcsmo",
Não há nada mais engraçndo do que o cnndidato em véspcras de eleição,

UCidadão já se imaginn eleito, cmpina o peito, bota umas roupinhas mais \'istosas,
fica galante, gentil, son'idente, distribui tapinhas nas costas dos eleitores, até
mesmo com quem nunca tenha visto antes, paga café, e promete "se eleito" fazer
o impossível para atender ao eleitor, E pede votos, "fecha a cara" se não bem
sucedido, filma compromissos, e se abre num largo sOlTisoquando lhe hipotecamos
desde logo, o apoio, Antigamente, quando maior era a seriedade, o cnndidato era
escolhido para o atendimento a uma missão: hoje, não, o candiJato se apresenta,
se impõe, briga, até "no tapa", para que seja o escolhido, Qualquer um é candidato
mesmo que não tenha competência, Ora, já cometemos muitos elTOSem nossas
escolhas, votando a csmo, dispersando votos, ou votando por indicações ou
solicitações de terceiros,

A caminho das eleições, não só os partidos começam a escolher, como os
própl;os candidatos estão nas mas, em plena campanha,

Os eleitores que têm partido, optam pela lista de seus cOlTcligionários, A
mnioria, contudo, sem pm1ido, dei"n parn cscolhcr nas vésperas da eleição,
acabando por votar por agradecimento, na c"pectativa de uma benesse, ou por

,inl1uência de cabos eleitorais, Nada mais 0po11uno do que registrar aqui, já de uma
vez, a nossa preocupação eom n cscolhfl desse nno Afinal, o representante
escolhido vai participar de um momento de Constituinte, de real signi fkação pam
a fase de trallsiçiio e mudanças quc cstamos vi\'cI)(l", A estrutura social c pulítica
do país, tanto quanto dos estados, por lkmais eritieado por todos nós. como injusta
e superada, terá, p011anto, a oportunidadc de ser refeita, cOITigida, tomada mais
justa e mais consentânea com a realidade atual. Não podemos votar em qualquer
um muito menos no candidato "bonzinho", mas, sim, cancgar os nossos votos
em alguém comprometido com as mudanças, num cidadão eom os pés no ehão,
que se disponha a servir ao povo, e não em quem servir-se'do PO\'o: vamos escolher
com responsabilidade, dotado de idealismo, 'lu c, realmente nos acene com uma
folha de serviços prestados assegurando-nos de seus bons propósitos. O voto CITado
é um eno que dura quatro anos, mas dei"a um rastro de desaeel10s que se prolonga
mais do que isso, Já ti\'cmos.e"periências de outros partidos, qUI: não se sairam
bem. razão pda qual não custa lembrar que, outra \'ez, a bandeira do nosso partido,
da nossa leganda, da nossa diretl;z, é que melhor atende às grandes reivindicações
do povo brasileiro,

05/oh,.iJ/ /986
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UMA JORNADA DE BANDEIRANTES

O tem~o p:ssa ~ã~ depressa qu.e, às vezes, não temos tempo de perceber que
os ~Ias sao pagmas que se VIram, levando consigo um pouco de todos nós,

protagonIstas de uma mesma história. Todos vamos passar, uns mais, outros menos
depress~, porque somos passageiros; alguns, passageiros da chuva, outros,
passageIros da esperança. Uns, dotados de sentido de pClmanência, deixam m3l:cas
profundas de sua convivência, que acabam sendo lições, pois sempre fica, dos
homens de grandeza, a sua luta pelo aperfeiçoamento da humanidade. Deles ficam
os exemplos que, tomados como ensinamentos, suavizam o caminho que temos
pd<l [rente. Lembranças, como as dess:!s figuras humanas que Vllmos registrar,
agora, e que passaram tão depressa, assim como meteoros, deixando um rastro
lumi~oso para trás: um militar e um padre, um jornalista e um juíz, um professor,
tambem advogado. .

O militar, investido do comando do destacamento policial, era o responsável
pela ~r~venção, pela segurança de nossa comunidade. Tinha, por dever de ofício
que vIgIar e'enfrentar, com o risco de sua vida, o marginais e os violentos, usar
31mas quc nos defendesse, num mundo em que tantas 31mas estão voltadas contra
nós. ? Tenent~ Itamar de Castro, Comandante da Polícia Militar em Cataguases,
se fOI, transfendo para São João Nepomuceno, onde. mais perto da sede do seu
Bat.al~ão, a~uardar~, o q~e vai acontecer em breve, sua insígnia de capitão.
EnergICo, eXIgente, mtranslgente na aplicação das leis e rcgulamentos, não deixou
de ser sensível às ?eficiências dos homens, pois, no seu peito, guarda um coração
que pulsa com o Ideal de servir, o mesmo coração que o fez chorar, tomado de
emoção, na hora da despedida, uma singela transmissão de comando no ~cjo da
rua, em fi'ente ao QUaI1el da PM, na solenidade presidida pelo Co;'onel Alaim
Lo~es, Comanda~te da Po~ícia Militar em nossa Zona da Mata, e a que
compareceram amIgos, autondades, colegas, a corporação local, o seu substituto
Tenente Domingos, o Capitão Ceribelli, Comandante da Companhia. Os homen~
que choram, em ocasião como essa, são homens de invulgar estlUtura.

l!m sace~d~te, o Padre Luiz de Matos, era o responsável pela Paróquia de
Santa RIta de Cassla. Alma generosa, de plimeira grandeza, humilde no trato com
os simples, chegou numa hora difícil, em que nos debatíamos com a constatação
do ~ansaço de uma figura tão quelida dos cataguasenses. Quando o Monsenhor
Solmdo apresentava os ~Iimeiros sinais de sua doença, ninguém aceitava que se
lhe f~ss~ dado um substItutO, nem se confOlmava com a idéia de que pudesse ser
~UbStItUldo:O Padre .Luiz chegou e, pouco a pouco, nos conquistou, e mais do que
IS~O,.nos ajudou. FOI ele quem tomou a iniciativa de fazer restaurar o painel de
DJanIra, na frente da Matriz, cujos azulejos cairam, uns em seguida aos outros,
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num desmoronamento muito significativo, depois que rojões e foguetes
espoucaram naquela praça, em uma comemoração eleitoreira. O Padre Luiz
'procurou o original da pintora - o que o Eudes Santos se incumbiu de localizar -
e pm1iu para uma campanha de alTecadação de fundos, a qual se solidarizariam
cataguasenses e amigos de Cataguases, daqui e de fora. Tomou parte em
movimentos, onde sua presença se fez imprescindivel, iniciando uma profunda
alteração nos IUmos sociais da telTa. Sua missão, contudo, não ficou aí, pois foi
quem acolheu, sob sua proteção e seus cuidados, o combalido Monsenhor Solindo,
cercando-o de assistência, até sua entrega ao Pai. Fez-se um Cirineu, ajudando um
seu semelhante a calTegar sua CIUZ,

E o Juiz, o excelcnte Paulo Robel10 Sifuentcs Costa, professor de direito
e de vida, passou por nós, tomando o rumo de uma caminhada luminosa, que o
espera à frente, para a qual está destinado. Em breve, estará nos Tribunais, longe
do "corpo a corpo" de testemunhas, advogados, partes, e terá, então, o espaço
necessário para proferir os seus ensinamentos. É difícil ser juiz, e nem tod'os
conseguem atravessar incólumes, sem 31Tanhões, o árduo caminho da distlibuição
da justiça. Alguns, ca~m pelo caminho, embaraçados pelos fios do poder que
devem manejar, em nome da sociedade. Sereno, plUdente, Paulo Robel10 presidiu
com galhardia o confronto de interesses entre o capital e o trabalho, entre
empregadores e empregados, numa quadra áspera de nossa história, onde muitos
se deixam dominar pelo assédio do ganho rápido de uns, ou o prejuízo mais ligeiro
de outros, numa época de reconhecido empobrecimento do país. Tantos têm sido
os disparates dos homens, que a justiça não tem conseguido entrar no quotidiano
'de nossas vidas, o que é uma pena, pois, somente pela aplicação e vivência da
justiça, conseguiremos a almejada e sonhada paz.

Juiz, e Juiz do Trabalho, o magistrado que nos deixa soube, como sabe, ser
um daqueles jUlistas que inscrevem os nomes definitivamente nos anais forenses,
pelas sentenças e decisões que proferem com sabedoria. Sempre soube que o juiz
ficaria por pouco tempo, como sempre desejei que não fosse por tão pouco.

Também, sempre soube que o jornalista não nos pertencia, mas sempre quis
imaginar que sua partida não chegasse tão cedo. Mas, a vida é feita de encontros
e separações, distanciamentos e aproximações. Carlos Alberto se encontrou
conosco, e num encontro bem interessante. Nascido em Campanha, tradição
cultural de Minas, desde o século passado, tocou em Cataguases, onde outros
movimentos culturais nasceram para Minas e para o Brasil. Assistiu, ele, de longe,
a nossa campanha de 82, chegando a escrever-me uma carta, sob o efeito de seu
entusiasmo, uma carta que nunca li, porque nunca a recebi, pois nunca foi entregue.
Nem precisava, porque quando pudemos conversar, percebemos que éramos
amigos, desde o dia em que Campanha e Cataguases se fizeram irmãs no idealismo
e na comunhão de propósitos.

Jornalista, fora do Rio, é um peixe fora d' água, é o mesmo que um brasileiro
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sem futebol, sem camaval... O chão de Carlos Alberto era o Rio, ali o seu palco,
o seu cenário. Saindo dali, por uma fuga de amor (os poetas amam, sensibilizam-se
com a beleza das pequenas mtimanhas qa vida, emocionam-se com as folhas caindo
das árvores), suas raízes levaram-no a Juiz de Fora, e ali estava lutando; com alma
na sua pena, em favor de um mundo melhor. Otimista, sabia de tudo, mas não via
a dificuldade do seu jornal, que, com problemas econômicos, ameaçava fechar as
poltas. E, quando isso aconteceu, foi pego de surpresa, ficando sem emprego.
Ameaçava uma recaída, quando, numa "esquina" se encontrou comigo, e foi
quando vi a possibilidade de envolvê-lo no projeto de um jornal mais abrangente
'para Cataguases. Dez minutos foram suficientes para entusiasmá-lo e trazê-lo para
nossa luta. Veio, como estava, do meio da rua mesmo. Seu coração já batia por
Cataguases, mas. veio sem muita conversa. Aqui, requisitado por indústl;as, não
teve temperamento para se deixar prender a um relógio de ponto. Chamado para
São Paulo, não encontrou seu canto naquela selva de pedra. Mas, começamos a
perceber que a cidade era pequena para ele, e nem advocacia, que exercia com
brilho, conseguiu desviá-lo dos sons que vinham do Rio. O Rio aITebatou-nos o
Carlos Alberto, que precisava de um espaço maior para seu vôo com asas largas.

São todos, nomes que se inscrevem, com nossos agradecimentos, nas
páginas de nossa história, dos quais vamos sentir muita falta, mas, sempre fica um
fio de esperança, ante à possibilidade de encontrá-los, mas à frente, numa dessas
esquinas da vida. Todos, podem voltar, embora tenham sido chamados para brilhar
em outras cidades. Uma outra estrela, contudo, apagou-se aqui embaixo e foi se
acender numa morada, da qual não pode voltar, pois, longe dos nossos olhos,
Edgard Freitas Coutinho, deixa, com sua pmtida tão prematura, saudades entre
nós. Durante quase trinta anos no Colégio Cataguases, a ele se dedicou de corpo
e alma, comprometido com a educação dos jovens. Ali foi aluno, regente. chefe
de disciplina, professor e vice-diretor, com a responsabilidade de resolver os
problemas da administração, nos cursos da noite. Envolveu-se, a tal ponto, com
as muitas questões dos nossos jovens que, ao tentar abrigá-los, seu coração foi
aumentando, aumentando, e não resistiu. Contemporâneo de Colégio, companheiro
de vida forense, pelas nossas atividades, estava afastado, e já há alguns meses não
o via, embora falássemos pelo telefone. Na véspera de sua morte, ele veio à
Prefeitura, acompanhando Edson Quaresma a quem estava esperando. Aproveitou
para reivindicar ajuda para o curso noturno do Colégio, onde empreendia
melhoramentos. Mas, como tudo isso, como já lhe havia prometido, estava a
caminho, ficou-me a impressão de que veio para despedir-se ... e, despedindo-se,
deixar-nos a preocupação que o afligia: a formação do homem, com a educação
dos jovens, uma diretriz de todos os cinco, aqui homenageados, como bandeirantes
da nossa teITa.

18/lIIoio/1986
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À ESPERA DOS CANDIDATOS

Um antigo ditado popular diz que o "melhor da festa é esperar por ela", ou,
o mais interessante é o espaço de tempo que se gasta na preparação e na

espera da chegada do dia da festa. Os dias vividos com os preparativos são intensos,
agitados, alguns melhores do que os outros, enquanto o dia propriamente da fe~ta
passa tão depressa, com improvisações, com soluções de última hora, que mUIto
daquilo que se preparou não é posto em prática, e acaba tão rápido, que não se
sente a festa.

O princípio se aplica, como regra geral, aos fatos de nossa convivência,
como podemos constatar agora, com referência às eleições. Com referência, por
exemplo, ao caso do voto dos analfabetos, o que vínhamos reclamando há tantos
anos, servindo de bandeira a muitas platafOlmas de campanha. Ora, a população
brasileira, peito de 140 milhões de habitantes, possui 20 milhões de analfabetos,
outros 20 milhões de semi-analfabetos, e uma grande população de crianças, até
sete anos, ainda se engatinhando na primeira idade. Somente a população, acima
de 18 anos, pode votar, e, por isso mesmo, assusta-nos o saber que muita gente
não pmticipa do processo de escolha dos nossos govemantes. O número de
eleitores é uma ql,1estão que vem causando preocupação, desde o início de nossa
caminhada política. A princípio, votava apenas um grupo de mais velhos, depois,
só os que possuíssem rendas; depois, só os homens; depois, somente os
alfabetizados. Agora, a inovação, para as próximas eleições, é o voto do analfabeto.
Este, também brasileiro, também pagando seus impostos, é claro que, por uma
questão de justiça, devia votar, participando, assim, do processo de escolha dos
candidatos, com que se abliria o leque das conquistas democráticas. Contra o voto
dos analfabetos sempre se argumentou que, pela sua ingenuidade, poderiam ser
iludidos pelos mais sabidos, tomando-se instrumentos eleitorais de candidatos
espeltos, e, na maioria das vezes, votando de modo errado. Esse argumento, com
o tempo, acabou superado pela sua própria inutilidade, pois, com os votos dos
alfabetizados, apenas não se conseguiu melhorar a situação do nosso povo, muito
menos aprimorar as nossas instituições. Como uma das primeiras mudanças, que
já participou de modo discreto, é bem certo, das eleições de novembro do ano
passado, restritas às capitais e alguns municípios, antes considerados de segurança
nacional. Nas próximas eleições, contudo, com eleições em todos os municípios
brasileiros, a participação desse contingente, antes, marginalizildo, vai mostrar o
seu peso eleitoral. É claro que o analfabeto não pode votar "escrevendo números"
dos candidatos, pois talvez, assim, ainda se sinta embaraçado, mas, com os retratos
dos candidatos ou, talvez, com as cores de candidatos e partidos, possamos alcançar
um estágio mais aprimorado para aferir a real vontade do eleitor...

Os eITOS,evidentemente, vão acontecer, mas, isso também acontece com
os letrados, que, por contingência, situação de momento, ou outra questão de
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somenos, mas relevante no momento da eleição, escolhem candidatos que não
merecem os nossos votos. Por isso mesmo é que as eleições devem acontecer em
número de vezes maior, não só para que todos possam ir apurando o "'gosto
eleitoral", mas, também para que os candidatos, mais conhecidos, sejam mais
facilmente escolhidos. Por outro lado, com a maior paJ1icipação do eleitorado, ou
com um número maior de participação do povo no processo eleitoral, maiores
serão as responsabilidades dos candidatos, como, ainda, bem maiores serão as
nossas reivindicações.
• . Agora, um outro preparado de véspera de festa está aí, à nossa frente, pois,

com a aproximação das convenções estaduais para escolha de candidatos a
governador, senadores, deputados estaduais e federais, começa a movimentação
em tomo dos nomes, assim como os nomes dos candidatos se posicionam em
busca de uma escolha, de uma indicação, de "um lugar ao sol".

Se é importante o voto que todos iremos dar, muito importante, também,
se faz o processo de escolha, pelos pm1idos, dos seus candidatos. A
responsabilidade de cada partido na indicação dos nomes ao eleitorado ganha um
maior vulto, um maior sentido, pois os eleitores só poderão escolher dentre o rol
dos nomes que lhes serão apresentados, e, muitas vezes, ficamos no dilema de
votar não no melhor, ou melhores candidatos, mas, no menos pior, ou menos piores,
para que a coisa não fique danosa, nem a lesão seja irreparável.

Depois de tudo o que passamos, as eleições deste ano podem definir muita
coisa, é claro que dependendo dos partidos, no processo da seleção dos nomes;
dos eleitores, no criterioso processo de votação. A hora é de recuperar o tempo
perdido, de escolher candidatos que, comprometidos com a grande causa do bem
comum, do ideal preconizado como fOlma de vida melhor, possam desempenhar
com esmero e dedicação o "munus" público do exercício do mandato, do
cumprimento criterioso da representação. Não havendo a "briga", contra o'regime
ditatorial, a 0p0l1unidade de renovação do quadro eleitoral se apresenta com a
perspectiva de uma boa definição de nossos rumos. A linguagem dos candidatos
deverá ser outra, bem outra, pois, no que toca a senadores e deputados federais
vão ter, eles, a oportunidade de votação, numa Constituinte, de uma nova
Constituição para o país, onde as conotações de nacionalidade deverão estar
presentes em todos os atos solenes desta momorável página da histól;a. Quanto
aos deputados estaduais e governadores, no plano estadual, vão dar continuidade
ao processo de retomada de nossa posição, voltada para o palco, para o cenário
das decisões nacionais, numa oportunidade em que todos os olhos e atenções estão
voltados para Minas Gerais. O Governo Estadual, mesmo passando por horas
amargas de decisões e afirmações, consegue recolocar Minas no rumo de todas as
aspirações de nossos antepassados. Agora, ou fica de uma vez por todas, ou se
perde nos meandros da política com letras bem minúsculas ... A ação do Governo
será import'ante, na proporção de sua inclinação para o plano do nosso
desenvolvimento, do nosso progresso. Os deputados estaduais, na medida em que
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ajudem, sugiram, fiscalizem, dêm suporte à administração que desejamos. Todos
são importantes, os eleitos, os candidatos, os eleitores, os partidos, mas a grande
impol1ância de agora, é escolher candidatos que encarnem a vontade do povo
brasileiro que, se está esperando pela grande festa democrática, quer vivê-Ia com
equilíbrio, com simplicidade, tanto quanto com grandeza e tranquilidade honesta,
e, depois dela, em paz.

25/11/oio/ 1986

É TEMPO DE FUTEBOL

guando Jules Rimet imaginou a grande competição de seleções, numa disputa
de Copa do Mundo. forçosamente não poderia pensar que acabaria

envo vendo tantas paixões e um sem número de pessoas, tudo voltado para um
campo de futebol. A FIFA já tem 160 países filiados, mais até do que a própl;a
ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem 154 países. Depois de tantas
eliminatórias regionais, chegaram ao México vinte e quatro países, representados
pelos seus jogadores, divididos em seis grupos que, jogando entre eles. vão fazer
aparecer.o campeão de 86.

O Brasil, apesar da teimosia do seu técnico, está lá com sua tUlma de
trintões, alguns até machucados, sem condições de jogo, e com eles anossa vontade
de mostrar ao mundo que, pelo menos em futebol, somos os maiores.

Contam que Telê, depois do fiasco de 82, na Espanha, consolando os'
jogadores, chorosos no vestiálio, prometeu convocá-los todos, se fosse, ele,
chamado novamente como técnico da Seleção, E aí firmaram um pacto de,
deixando de lado as brincadeiras causadoras da nossa den'ota para Itália, fazer-nos
campeões deste ano. Telê cumpriu sua promessa, convocando os mesmos
jogadores com exceção de Waldir Peres (que não poderia mesmo levar, sob pena
de nem sair do Brasil), Paulo Isidoro, Serginho, etc ..., que não foram encontrados.
.Em compensação, levou, mesmo machucados, Zico, Cerezo e Dirceu, já todos
passados dos trinta anos ...Para não sofrer nenhuma fOlma de pressão, fez questão
de dispensar, ainda no Brasil, os dois pontas, então titulares, Eder e Renato, para
que ninguém pudesse dizer "bota os pontas, Telê!", e para demonstrar quc o
futebol moderno não gasta ponteiros, pelo menos no nosso lado do hemisfério.

Dizem os torcedores, neste país de entendidos em futebol, que Seleção,
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para ganhar uma Copa, não pode ter jogador do Flamengo, mas deve ter um do
Botafogo, um do Fluminense, trêis paulistas, um mineiro. Se bem que tivéssemos
a ajuda das contusões ocasionais, que foram dispensados alguns, substituindo
outros, o .certo é que estamos quase chegando lá... O Zico não pode jogar, o que
faz falta, mas o Sócrates, também é do Flamengo, embora tivesse jogado só uma
vez pelo esquadrão JUbro-negro. Os flamenguistas não comentam, mas que sofrem
com isso, sofrem ... Um técnico só é importante na convocação dos jogadores, pois
na época de Feola, falam que este "cochilava" durante os jogos, onde os jogadores
faziam o que estavam cansados de fazer ... Na época de Aimoré Moreira, o esquema
de, Feola foi pouco alterado, pois os mesmos jogadores de 58 se fizeram
bi-campeões em 62. Em 70, no mesmo México, estrelas de primeira grandeza
como Pelé, Carlos Albelto e Gerson, falavam mais alto que o próprio Zagalo,
chamado à última hora para dirigir a Seleção.

A desorganização que se instalou na CI3F não deve ser levada em conta,
pois, todos sabendo que a Copa iria acontecer, com seu calendálio marcado já há
quatro anos, somene foram eleger a nova diretoria pouco antes da compeiíção,
sem prazo maior para a escolha de locais de concentração, de técnicos, outros
servidores, até mesmo numa melhor relação de jogadores. A turma de São Paulo
ganhou da turma do Rio, e estamos vendo no que deu a confusão ... A Selecão não
levou os .melhores jogadores, nem mesmo está bem treinada. Mas, o deixar as
coisas para a última hora é o nosso defeito, assim como temos a paixão pelo
futebol... e, vamos torcer, afinal, está lá a camisa da Seleção, e, mesmo que não
toquem o nosso hino, como aconteceu na p31tida entre Brasil e Espanha, vamos
de verde e amarelo. Futebol e política se parecem muito e, assim, como todo
candidato antes de eleição acha que está eleito, também, mesmo sem entrar em
campo, já nos julgamos vitoriosos.

As repartições públicas estão de "ponto facultativo", as empresas
p311iculares não conseguem a concentração no trabalho, de seus empregados, as
JUas estão embandeiradas, os postes enfeitados, o Brasil pára, e nem sentimos os
problemas do congelamento de preços, e até esquecemos do ano eleitoral que
vivemos, deixamos de lado os candidatos, e que alguém nos segure, pois senão
somos capazes de entrar em campo, para ajudar nossos rapazes ... e, se possivel
aplicar a chave 14. Quando começa o jogo, livres do técnico e do jogo defensivo,
temos que confiar no jeitinho brasileiro de enfrentar situações adversas.

A técnica, a juventude, os esquemas, tudo isso pode ser superado pela
"garra" do nosso jogador, e é nisso que devemos confiar e acreditar. Uma vez
estávamos de férias, aquí em Cataguases, e numa reunião com nosso antigo técnico
de futebol no Colégio, ouvimos falar da excelente condicão de seu time, de então,
que alguém teve a feliz idéia de desafiá-lo para uma p31tida entre o seu time e
seus antigos jogadores, já veteranos, o que foi imediatamente aceito. Dia marcado,
lá estava o time do velho professor, em campo, uniformizado, enxuto, e nós
aparecemos, gordos, fora de forma, já sem esquema disciplinar, pegos de última

86

hora, 7.ezito Cunha, Wilde, Camilo, Moacir Barbosa, AlYBarbosa, Paulete, Mirim,
o craque aqui, e éramos 14... Combinamos com o Lyses que poderíamos sair de
campo e voltar à vontade, quando nos sentíssemos cansados, pois já estávamos
um pouco "passados da idade". Tudo aceito, jogo iniciado e a velha técnica
funcionando: em dez minutos, quando estavam aguentando, os veteranos fizeram
dois tentos, já confundidos com dois "goles" por alguns. Mas a mocidade do time
do professor começou a sUltir efeito, e para chegar ao dois a dois, não custou
muito. Mais alguns minutos e passaríamos a sofrer, além do passeio, uma goleada,
quando o AlY Barbosa imaginou aplicar a chave 14 e o jogo endureceu ... o time
do Colégio não andava em campo, não conseguiu fazer nenhum tento e, por todo
lado, só aparecia jogador veterano. Implicado com a dificuldade de seu time, pois
. imaginava ganhar de muito, logo depois de meia hora de jogo, quando sabia que
não aguentaríamos a corrida, o professor, habituado com os números, pela sua
experiência com a Matemática. observou que no nosso banco de reservas não tinha
um jogador sequer, e, olhando o campo, contando nossos jogadores, somou
quatOl-zecontra seu esquadrão de apenas onze. Com aquele seujeilo de pellnanente
Chefe de Disciplina, pegou a bola de baixo do braço, tomou o apito do juiz, a
bomba e saiu solenemente com seu time de campo, para ficar um bom tempo de
mal conosco, sem falar conosco, que haviamos abusado de sua seriedade.

Hoje, com nosso time de trintões, no México, se a coisa endurecer, só
mesmo aplicando a chave 14, se não deixannos que os nossos. craques, em campo,
façam o .que sabem, representando-nos a todos, os 140 milhões de craques que
somos.

08/j1l11110/1986

UM BASTA À VIOLÊNCIA

Ainvasão de propriedade no nordeste, a ameaça de uma reação armada à
RefOlma Agrária, o caso do sequestro e assassinato de Denise Garson, no

Rio, os muitos casos de policiais envolvidos nos esquadrões de morte ou extorsões,
tudo isso nos põe, ainda outra vez, ante à tormentosa questão da violência.
Violência urbana, violência JUraI, violência que toca às rais da bJUtalidade.

Chegamos a cogitar da possibilidade de termos falhado, todos, na condução
da organização da sociedade, imaginada pelos nossos antepassados, como única
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n
forma a pelmltlr o progresso do ser humano. Falhamos, fracassamos, ante á
dolorosa constatação da fraqueza de nossas instituições. Será que voltamos ao
primalismo da lei do mais fOlte, ou á prevalência do mais ágil no manuseio das
almas?

O clamor de um pai, ante à triste realidade da filha morta, vítima de um
atentado, agora, no Rio, não nos comove apenas, mas nos enerva, nos revolta até.
Teria sido em vão o sacrifício de gerações que nos antecederam, com tantos que
se deram em holocaustos, com tantos que sofreram o maltírio das guelTas, lutas e
misérias? Após tudo isso, será que fracassamos?

• Samuel BenolicI, o pai de Denise, com toda razão na sua dor, questiuna-nos
sobre se estamos de volta à selva (?). Sua filha, no esplendor de seus i 1 anos, já
dentro do prédio de seu apartamento, foi sequestrada, brutalizada e mOIta, com"o
seu corpo, antes estuante de vida e de entusiasmo, jogado, inerte, numa cstrada
abandonada em Maricá. Dinheiro ou sexo? Qualquer que tenha sido o motivo, não
se pode fugir à conclusão de que foi uma animalesca brutalidade.

Um jovem de 18 anos, cursando o primeiro ano da Faculdade, Eduardo
Lacerda Franco, querendo voltar cedo para casa, a tempo de assistir a um jogo
pela Copa, na companhia de seus pais, quando numa esquina, também no Rio, é
r0l.!bado, por dois assaltantes que passavam numa moto, que lhe tomam o relógio,
dando-lhe um tiro à queima roupa.

. Em Cataguases, sucedem os roubos, assaltos notumos e diumos, com tipos
suspeItos perambulando pelas ruas, ante uma polícia inerte e uma sociedade
inerme. Quando a polícia prende, o judiciário solta, quando não atende, sob
argumentos o~mai~ variados. Aqui, nesta semana, um restaurante, de onde a polícia
acabava de Sair, fOI assaltado na sua féria, levando, os marginais, o automóvel do
comerciante que prolongava o seu trabalho honesto pela noite adentro. O caso,
bem recente, do empresário Teodorico de Oliveira Martins, com uma vida dedicada
ao trabalho, conquistando o seu lugar ao sol, na dura faina de suas atividades
retirado brutalmente do convívio de sua família, dos amigos, da cidade, d~
assistência aos filhos, ainda pequenos ...

Os jomais, rádios, a televisão, não se cansam de repetir fatos como esses,
que. n.os aten"orizam. O Presidente, preocupado, manda para o Congresso projetos
prOlbl~do o uso de 31mas, como se proibidas já não fossem, pedindo a revogação
da Lei Fleury, aquela que pelmite a defesa em liherdade, como se estivessem aí
os m~le~ que nos envolvem, e não a nossa compreensão para com o jogo do bicho
e os tOXICOS,os fUltOS,o peculato e o roubo, os sequestros, as mortes e o latrocínio.

No princípio, justamente para combater a violência, criaram os homens
antepassados nossos, no começo dos tempos, a sociedade. Todos se r~uniam'
ceden~~ seus dil:eitos primitivos a uma organização, go"cmada por alguns, c~
bene~lclo do conjunto das pessoas, e surgiu uma parafemália burocrática, toda ela
com Intenção de.dar tranquilidade à espécie humana, cliaram a polícia, ojudiciálio,
a escola, a cadela, as grades, o govemo, os políticos.
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O ideal era não ter prisões, nem grades, pois estas nos lembram as feras
aprisionadas. O ideal era não ter polícia, nem homem com poder de condenar,
mandar prender. Na esteira desse idealismo, surgem, por celto, teOlias múltiplas
de convivência, de grandeza, de progresso. Mas como aceitar tudo isso, ante
cérebros embrutecidos de semelhantes nossos. Sim, o homem é um animal, mas,
raciunal, diferente dos butros, pela sua capacidade de fOlmular juizus, arquitetar
idéias, tirar conclusões, mentalizar o bem e o bom, conseguir a tranquilidade na

.ordem, que é a paz. Mas, a teoria, na prática, é bem outra, pois aquilo que a
inteligência de alguns vislumbra como o estágio mais avançado da conquista da
razão, esb3lTa na ignorância de uma suspeita minoria, mas que, pelo hOlTor de
seus atos, causa lesões Í1Teparáveis. Trazer todos à razão é a única fOlma de
enfrentar essa situação: abrir as inteligências, fOlmular conceitos, ensinar, formar
consciências, educar, abrir escolas, disseminar cursos, conigir as distorsões,
eliminar as injustiças, revogar os privilégios, colocar os pés no chão e levantar as
cabeças ...

Somos todos passageiros de um mesmo barco, num mesmo tempo, sujeitos
às mesmas intempélies e condições: a omissão de uns, o medo e a covardia de
outros, por celto, aumentam as lesões ao conjunto social, pelmitindo a audácia
dos maus, a repetição de gestos e atos animalescos, como esses que nos
hOlTorizam... Mas, a sociedade pode e deve reagir ... mesmo sem o apressado
recurso às almas, ou o ardente desejo da justiça pelas próprias mãos, mas nas
oportunidades em que pode e deve manifestar-se. E a sociedade tem muitas
0pOltunidades de manifestar seu inconformismo, de deixar patente, bem claro
mesmo, o engano de uns poucos, o eno grosseiro de outros. Não há justificativas
para o injustificável, como não pode aceitar a agressão à vida, muito menos aos
princípios que presidem à organização dos homens.

Se as injustiças provêm da gestão política, onde pululam os deputados e
senadores que ganham "jetons" sem trabalhar, ou, então, traficam influência em

.favor da cOllupção, ainda agora, com as eleições podemos votar contra todos os
que nos enganam, ou nos enganaram, que deixaram de fa7.er o que deviam fazer,
ou deviam ter feito no exercício de seus cargos ... Se a polícia não cumpre a sua
missão de vigilância, de evitar a criminalidade, de impedir assaltos e mOltes, vamos
apontar os omissos e incompetentes, pedir a exclusão de ineficientes. Se são os
juízes, promotores, oficiais de justiça e serventuários, que não trabalham e adiam
decisões vamos cobrar deles os salálios quc lhe estamos pagando e registra-los,
na história, como responsáveis pelas nossas preocupações. Mas a sociedade,
quando for chamada a se pronunciar no Tribunal do Juri, quando os sete cidadãos,
representantes dos demais, estiverem investidos da função de julgar, condenar,
punir os climinosos que sentarem no banco dos réus, não pode deixar se levar pela
palavra .comovente de advogados, nem por circunstâncias que aviltem a
consciência dos homens bons. Nossa Lei penal só justifica o clime, quando em
estado de necessidade, em legitima defesa, em estrito cumplimento de dever legal
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ou no exercício regular de um direito. É matar para se salvar, é matar para não
mOlTt:r,é matar, o policial, na perseguição a um criminoso. Tudo o mais deve ser
punido. Em muitos lugares, encontramos jurados benevolentes, tocados pelo
coração, que sistematicamente, absolvem.

Essas a~solvições têm um custo, pois, por elas, á frente, poderemos pagar
um preço mUlto caro. As que não devem acontecer, quando acontecem são
injustiças cometidas contra a sociedade e contra as vítimas, também cont~a as
famílias das v.ítimas. As que acontecem, fruto de benevolência ou apressado perdão
por pm1e dos Jurados, não encontrarão cOITcspondência, ou benevolência, por parte
da.queles que se sentirão encorajados na continuação do cometimento de atos
ern~mosos P?steriorcs. Uma condenação serve de exemplo para que outros não
se smtam anImados ao crime. Um exemplo, é sempre um exemplo, não só para
dentro de Cataguases, ou para a comarca de Cataguases, mas também para com
os ~~e chegam de fora, e vêm até aqui cometerem seus climes. sabedores. pelas
notlcla_s que voam: que o nosso juri é benevolente. Ademais, o exemplo de
cOlTeçao. de honestIdade, o exemplo da seliedade com que encaramos a sociedade
não é só dignificante, mas serve como um basta á violência.

22/jll/l1l0/1986

VAMOS À REVANCHE

A reclam.aç~o, muit~ justa por sinal. .d~um dos jogadores veteranos do encontro
. fut,ebol~stlco que tlvem.os. no Coleglo. me faz voltar ao tema. do esp0l1e, até

pol que e mUlto 0poI1uno, pOISassunto a que estamos discutindo no momento com
os ol?os postos no México, e o coração entristecido com a eliminação do ~osso
sele~lOnado. Não mencionei a pm1icipação de "craques" do passado, como Ruy
C~na.s, Pedro Mendes, Juarez Guimarães, nem a direção técnica de José Silveir~
~nnclpa:mente, estes, respoAnsáveis ~Ia aplicação da tática n° 14, esquema qu~
lInh3l~~s a~onselha~o ? Tele, para o lime do Brasil. Mas. como diz o Nilton Santos,
o Tele e teImoso e e so a gente falar uma coisa, para ele fazer o contrário.

Não podemos ficar tristes. O futebol, na verdade é a nossa paixão e foi, em
outros tempos. quando não tínhamos outra coisa de que nos vangloriar, a mostrar,
a forma pela qual demonstrávamos a nossa afirmação como povo: "éramos" os
melhores do mundo. Com o tempo, o Brasil ficou bom em outros assuntos, em
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outras coisas, como a nossa inteligência surgia na literatura, na música, na
tecnologia, no automobilismo, e os nossos ensinamentos começaram a ser.
difundidos pelo mundo. Chegaram a dizer que o futebol era coisa de
sub-desenvolvido. Contudo, continuamos os melhores do mundo. E, justamente,
por sabermos e termos consciência disso, é que passamos a abusar ... Assim, fomos
de qualquer maneira para as Copas de 74, na Alemanha; de 78, na Argentina; de
'82, na Espanha; em todas, com pálida apresentação. Em 74, para a Alemanha,
Zagalo levou a turma de 70 já no "bagaço", e eles, mais velhos, sem pemas,
perderam feio; Coutinho, um bom técnico, levou o Roberto e o Chicão para a
Argentina. e não conseguimos fazer os gols que precisávamos. saindo dali como
"campeões morais" e invictos. Já em 82 Telê reCOlTeu ao futebol-arte, para
encantar o mundo, mas Junior e Cerezo "fizeram a arte" de jogar a bola para os
italianos, dentro de nossa área, e o Waldir Peres, que não era lá "essas coisas"
não conseguiu entender o passe elTado. E os italianos, mesmo com aquelas brigas
todas, aeabaram tri-campeões.

Quatro anos depois, voltamos com os mesmos artistas, com os mesmos
eITOS,só. que mais velhos os plimeiros, e mais acentuados os segundos, pois os
dirigentes não sabiam se olhavam a Copa, ou se ficavam de olho nas eleições em
São Paulo. Mais velhos, cOlTendo menos, já com algumas contusões, que em
"velhos" são mais demoradas, Junior, Sócrates, Zico, Falcão, Oscar, não poderiam
repetir as atuações anteriores. Ora, o nosso futebol, o futebol brasileiro, encantou
o mundo, justamente porque nossa seleção jogava diferente dos europeus, era um
futebol alegre, espontâneo, aberto, festivo, onde a criatividade dos jogadores
aparecia brotando nOlmalmente das jogadas de improviso, com fírulas e dribles
em sequência, goleando com facilidade. Tínhamos pontas, como Ganincha,
Jairzinho, Zagalo, Rivelino, sem falar em Renato, Tato, Marinho ou Edcr, ou
mesmo Edvaldo. Mas, e sempre há um mas, passamos a imitar os europeus, que
.não têm pontas, e por isso, reforçam o meio de campo, embolando o jogo, com a
velha técnica do "fenolho", para evitar gols, ou perder de pouco. ou. então,
empatar ... E nós, os copiamos, quando não tínhamos que jogar como eles, se
éramos melhores e estávamos ganhando. Caímos na deles, jogando um futebol
"fechado", de toques para os lados. do qual não poderia sair gol, a não ser de
penalidade ou pênalti. Mas com Zico e Sócrates "enfenlljados", as pemas não
ajudam nas cobranças, que saem ou saíram tíbias, sem rumo. Não podemos
concluir, dizendo que eles não sabem bater penalidades máximas, mas acreditar
que, nervosos e tomados de emoção, não conseguiram concretizar os gols que
desejávamos. Pênalti, já dizia o Nenem Prancha, é tão imp0l1ante que o Presidente
do Clube deve bater. mas já imaginaram se o Nabi resolver efetuar as cobranças?

Não, meus amigos. não vamos quebrar a cabeça com a desorganização
havida, com a concentração, na Toca da Raposa, de quatro meses, porque se a
concentração valesse, segundo João Saldanha, o time da Penitencíária seria
imbatível; se desorganização influísse. a Itália não teria ganho em 82. A Argentina.
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FOGUEIRAS DE PROVOCAÇÃO

"O desejo desordenado do enriquecer leva à prática da injustiça
que ocasiona a ruíl/a da própria casa. Aqueles que não se deixam
subornar, nem mesmo pelos donativos ricos, terão uma vida feliz,
como prêmio à retidão" - do Livro dos Provérbios.

Candidatos, com uma ambição desmedida, tomados de injustifi~ável obsessão,
estão tentando aparecer, perante o povo, de qualquer maneira, a qualquer

preço. Estamos em vésperas de eleições, tensos, percebendo que as regras dispostas
para a lisura da escolha não estão sendo cumpridas. Antes, muitos desses
candidatos de agora, em nada ajudaram, com nada contribuíram para o povo, mas
se apresentam em praças e mas, becos e vielas, fazendo oferecimentos, indo a
vclórios, pegando em alças de caixão, ao lado dos padrinhos em batizados, ao lado
dos noivos em casamentos, nas arquibancadas em jogos de futebol, como
personagens constantes do pelÍodo eleitoral. Nos meses de junho e julho, pagam
mtistas e sonOl;zação, soltam bombinhas, acendem fogueiras ...

Acendem fogueiras! Fogueiras de provocação.
Já estamos cansados de demagogia, estamos intolerantes com novas

tapeações, pois fomos enganados durante muito tempo, perdendo, com isso, o
longo caminho que já podiamos ter ganho na jomada de nosso progresso, na
conquista da estabilização de nossa estmtura democrática. É hora de apontar ao
povo os incompetentes, aproveitadores, os que querem os cargos pelo que os cargos
têm de prazer e vantagens, e não pelo desejo de servir à causa do povo. Quando
a violência explode pelos quatro cantos, temos de esclarecer que tudo isso é fmto
de anos seguidos de desmandos e COlTUpção,onde o predomínio da incompetência
dificultou o aperfeiçoamento e a melhoria de nossa situação. Teria sido diferente,
muito diferente, se outros fossem os homens e outras as suas decisões.

Aproximando-nos, agora, de um raro momento de deliberação, de
afinnação até, onde as próximas eleições podem definir a adoção de diretrizes
estáveis para nossas instituições, os que pensam no povo, que anseiam por um
mundo mai:, humano e mais justo, vão discursar, falar, debater, pregar, esbravejar,
clamando por grandeza nas decisões nacionais. Afinal, as eleiçõcs buscam, ou
possibilitam essa busca, a ordenação de um caminho futuro que temos o dever de
imaginar melhor. É bem certo, no entanto, que outros, bem poucos, pensando mais
neles próprios, nos seus bons negócios, nos.lucros mais rápidos, vão utilizar todos
os meios para conquistar votos, empalmar a representação política, submetendo
as consciências. Se num passado bem recente houve uma condenação das
multinacionais que estendiam os tentáculos pelo mundo, complicando as nações,
as suas similares caboclas, integrantes de um poder econômico obscurantista,
enchem de densas névoas o quadro político, não percebendo que suas anemetidas
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conturbam ai~da mais a nossa coletividade, Mentiras, injúrias
atentados e Violações de valores morais ou \ 't " ,., difamações,
d
'f', I . , ' " '1 aiS, apequenam os hOlnen-
I ICUtam a nossa convlvencia U . " _ s,, ' ' . ma msmuaçao maldosa, um boato u

prm ocação gratUita ou mesmo uma "for ,. , ma
d

' loca aparentemente ingênua tud .
po e trazer-nos danos ilTeparáveis. Estamos ante u ,." . ' o ISSO,
mistificações vendo politiqueiros d d m quadlO dlllcIl, de tensões, de

, esprepara os sem embocad
represent~ção popular, fOlmulando provocações qu'e divid ura P?ra a
trazem diferenças e desentendimentos u " em, causam magoas,
enfraquecendo-nos todos. . q e se tIansfOlmam em retrocesso,

• Uma estação de rádio ho' rt .. _ , ' ~e pe encente a uma cadeia de outras sete ou o't
emlSsOlas, que servem a um mes' 1 o
o s~u.paItido, consequentemen;;~;:~:~ c~); ~1~:::te ::~~1s~çt~~leitoral, t?mdo~
prOIbmdo ou impedindo que pelo . r' , , e a pm11r aI,, S seus mlcrOlones pos'a d' f"I od
cOlTentes de opinião I A .' s es 1 ar t as as
opi~ião pública come~':~:~~ ced~~~~;e:h::s~~~orma~ão (ou .defOlmação) da
declsiio IJrovocando e det . d pe odo eleitoral. Com essa, elmman o separações Sll~ I' h d ' ..inibi-los de uma ' . " . ,. uma e raclOcmlO deveria
que eles mesmos ~le~~~::;I~~P:~~~~ne:mcoml'nedmeo~~çõ~s, reuniões ou festas dos

_ ' sepvels.

como s~~~~~~~~~~:~sa~:~~:s;ê:a: :~~~~,~a:1~e~ÓgradaSde al~u~as ..pesso:s,
concordamos I o povo como Idela fIxa. Nao

com aque es que se prestam ao papel de "testas de feITo"
que se alugam para a prestação desse selVilismo. ' ou com

O nosso io I - . Ifoto 1'0 : ma nao clrcu ou no domingo passado, porque um título e uma
como ~:me~~~:~~~ra:os ~es~e~essária provocação. Este gesto deve ser entendido
confundid' ,e. PIOPOSltOS,mas a tolerância ali contida não pode ser

a como Iecuo de nossa' p '-

:~~~~d~e:~ ~~~:S~~it~~:~ cdom~bs:~:~~:%:n:s~~1~:~s:~:0 ~':~,~~~i~~ ~~
o em comum que Imag' d'prevalecer para t d _' mamos um Ia fazer

que o os possam viver a desejada fraternidade.

13/julllo/J986
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CONSCIÊNCIAS DE ALUGUEL

O mês de julho que já vamos vendo encen'ar é muito propício para uma
reflexão, principalmente, agora, em vésperas de uma definição para o nosso

país, e também numa semana que nos leva à indicação e escolha dos candidatos
às eleições de novembro.

No dia quatro, comemorando o aniversário de sua Declaração de
Independência - duzentos e dez anos -, os norte amelicanos lembraram os cem
anos da inauguração da Estátua da Liberdade, posta na entrada da baía de New
York. Luzes, festas, desfiles e homenagens, como eles sabem fazer muito bem,
deram um colorido todo especial à evocação da liberdade, chama que ciosamente
procuram manter acesa para o mundo inteiro, Há cem anos a estátua, que foi doada
pelos franceses, ali está para lembra a todos, inclusive aos próprios ianques, não
só o solene compromisso, mas a clara demonstração de uma interligação entre as
duas revoluções que abalaram o mundo, a Francesa e a Norte Americana. Esta
precede aquela, uma de 1776, outra de 1789, mas, as duas, irmanadas na adoção
comum das idéias de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Spinoza,' Descartes,
Hobbes, Lock, todas elas vigas mestras do Iluminismo que marcou, acendeu e
reaqueceu a inteligência européia, espalhando-se, depois, pelo mundo.

Os Estados Unidos, formados por imigrantes ingleses, italianos, irlandeses,
escoceses, africanos, e também pelos índios, seu povo nativo, ainda lutam pela
integração racial, mas têm bem aceso, no seu espírito, o ideal de liberdade.

Na França, capital da culura européia, o dia 14 de julho marca a data da
Queda da Bastilha, símbolo da opressão, do encarceramento, da submissão, clUel
e desumana, Sua queda é o passo inicial de um periodo de tentativa de libertação,
que ganhou as páginas mais tocantes da história democrática, Nas duas nações, a
Declaração dos Direitos Humanos, abrindo o elenco mínimo para o caminho da
liberdade, com ênfase à igualdade dos homens. Ora, os homens nascem iguais e
deveriam permanecer iguais, participando das mesmas oportunidades, mas, pelas
próprias mãos, não permanecem iguais. Estranho paradoxismo, este, flUto, por
certo, da ambição, do individualismo, do defeituoso enfoque de que alguns,
felizmente nno a maiOlia, estão possuídos.

Mas, em seguida às duas grandes datas, quando foram içadas bandeiras de
libertação, o dia 18 de julho aparece como um blUsco retrocesso na caminhada
antes empreendida, pois, neste ano veio a comemoração do cinquentenário da
Revolução Espanhola, quando Franco, com um golpe de direita, submeteu os
românticos espanhóis a quase quarenta anos de um período ditatorial. A revolução
dos poetas, como é chamada a Guerra Civil da Espanha, teve ressonância no mundo
todo, Para ajudar aos rebeldes, vinte mil estrangeiros, de válias nacionalidades,
acolTeram à Espanha, onde Franco se via ajudado por Hitler e Mussolini.
Quinhentos mil espanhóis foram mortos, enquanto vinte mil outros se faziam
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refugiados.

As três datas nos põem a pensar, a meditar sobre o complicado quadro da
coexistência dos homens.

No Brasil, um contínuo processo de miscigenação já nos misturou todos,
dando-nos um pequeno grau de tolerância num plano racial, não o ideal ainda,
mas o que não acontece nos demais estágios de nossa convivência. Sentimo-nos
presos, com os pés atados a uma série infinda de preconceitos, que só nos levam
à dependência.

S!m, é verdade, acontece com um povo em fOImação: falta coragem a uns,
pe.fsonahdad~ a outros, assim como sobra inveja em outros mais ... A inveja,
mIlenar defeito humano, a mesma que levou Caim a sacrificar seu ilmão. Abel
no princípio dos tempos, continua como bandeira e diretriz de uns poucos, ma~
c~~ alguma influência no todo. A mentira, para benefício próprio, tem sido a
tOnlca de gente que não se envergonha do papel representado.

Vale a introdução para o registro de que fora da postura cristã não
chegar.emos ao estágio que almejamos e desejamos, como precisamos e
necessitamos. Mesmo que a opção cristã, às vezes, nos leve a uma reação de
destempcro, de inconfOlmismo com a frouxidão dos outros, de rebeldia contra os
que se prestam ao seéviço da expoliação dos simples ... e não haverá aí nenhuma
contradiçã~ com ,os preceitos da ideal doutrina da convivência. O próprio Clisto,
de certa feita, apos uma longa doutlinação de fj"atemidade, chegando a JeJUsalém,
expulsou, irado, os vendilhões que se postavam à pOl1ado templo. Por que, agora,
não devemos expulsar os vendilhões do povo?

O cristão, por certo ainda injuriado e perseguido, tem impol1ante papel a
?esempenhar em tudo isso, e não se abaterá pelos que, com inconfessáveis
I~teresses pesso~is, procuram combatê-lo. Ora, o homem que frequenta a Igreja
nao se faz, por ISSO,uma bandeira de puritanismo. Frequentador assíduo muitas
vezes, resignado com suas próprias deficiências, frequenta-a, buscando diretrizes
e forças para conviver com as dificuldades. Se não fosse assim, não estaria na fila
da penit~ncia, mas no altar ... o que os poucos despeitados fingem não entender.

. Fica-nos, co~tu~o e finalmente, a certeza de que a inveja não prevalecerá,
de modo algum, prmclpalmente, a que vem difundida por fariseus, conhecidos
pelo aluguel de consciências. '--

271)11111011986
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UM OUTRO ANIVERSARIO

Noaniversário do município é apropriada uma pausa para reflexão, sobre as
nossas raízes, sobre os nossos objetivos, sobre os obstáculos que tivemos ou

que ainda temos pela frente.
Os homens, em época bem remota, criaram as cidades, movidos pelo desejo

de se aglUparem numa comunidade, onde as pessoas, se juntando, poderiam
alcançar um melhor estágio de convivência e, consequentemente, uma melhor
qualidade de vida. Uma pessoa só, não vive, simula a vida; uma pessoa só, pode
pensar e agir bem, mas várias pessoas, pensam melhor, agem melhor; da J?esma
forma, o que uma pessoa faz, várias pessoas fazem com mais eficiência. E claro
que, numa coletividade, vamos encontrar alguns que, com a visão distorcida, não
se enquadram. no espírito da comunidade. Enquanto isso, outros, dotados de senso
mais aeentuaQo, enxergam melhor e vislumbram as diretrizes do processo da
coletividade.

O homem e a cidade se parecem, se assemelham na proporção em que se
completam na realização de seus objetivos. A vida humana é passageira, enquanto
.a vida de uma cidade traz o sentido da permanência, poderia concluir alguém,
precipitadamente. A vida humana pode e deve ser encarada na projeção que poderá
ter para tempo afora, mesmo depois do desaparecimento físico de uma pessoa.
Algumas vidas, tão fOJ1es,tão exemplares, pelmanecem, cumprindo-se com fatos,
atos e até com feitos marcantes. Para as duas, há um ideal de aperfeiçoamento a
mover-lhes os dias, os meses, os anos. Aperfeiçoamento humano é dever de todos,
assim como melhorar a cidade é dar oportunidade aos que nos sucederão de
condições melhores que, cel1amente, vão refletir no aperfeiçoamento individual.
Cataguases faz 109 anos de emancipação administrativa, da' mesma forma que o
Brasil completa 164 anos de Independência. Se o Brasil, em comparação com
outros países, é novo, a independência e emancipação municipais são mais do que
recentes e nos deixam engatinhando nos propósitos a que nos dedicamos. Um
município novo, tanto quanto uma cidade nova, tem suas carências, suas falhas,
suas limitações. Muitas cidades explodiram em progresso e desenvolvimento.
Cataguases, que tem seu povo como riqueza, ainda luta pela sua afirmação, pelo
acerto. de sua caminhada. Ai'nda tem muito por que lutar.

Parece que foi ontem, valendo-se de suas amizades lá fora, que o Coronel
Vieira conseguia emancipar nosso município. Essa emancipação, que nos dava
vida própria, nos permitiu caminhar com nossos próprios pés, pela nossa cabeça,
em busca de tudo o que precisávamos para dotar o município dos recursos
necessários. Cataguases que, antes, pertencia a São João Del Rey, Rio Pomba,
.Ubá, Leopoldina, ganhou vida própria, como, ao longo do tempo, peffi1itiu vida
própria a Palma, Laranjal, Miraí, Astolfo Dutra, Dona Euzébia, Itamarati e Santana,
municípios vizinhos que guardam nossas lembranças. Ficamos menores, restritos
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a uma área de quase quinhentos quilômetros quadrados, onde alimentamos sonhos
e curtimos idiossincrasias. Olhamos para trás e perguntamos por que os que nos
antecederam não fizeram tudo aquilo que estamos reclamando, e não temos.
Olhamos para frente e vamos imaginar o que os nossos sucessores não dirão de
nós. Olhamos para o presente e perguntamos aos nossos contemporâneos o que
estão fazendo, que não ajudam.

A vida em comunidade depende de todos e se alguns se omitem, se isolam,
e curtem' inveja nos cantos dos bain'os, ou esquinas de praças, estão se fazendo
cúmplices do marasmo. Ao contrário, se os divergentes trouxessem para o debate
suas opiniões e mãos constJUtivas, conquistaríamos tudo o que eles querem e mais
alguma coisa.

Homens maus, no entanto, pensam somente neles próplios. Alguns querem
benefícios particulares, outros se aproveitam dos cargos e funções recebidas ou
exercidas.

O lucro, o ganho econômico, o emiquecimento ilícito, às vezes são
apontados na atividade dos que em nada contribuem para a coletividade.

. .A emancipa.ção nos fez partícipes da política, a ciência que rege a
administração das Cidades. Mas a política trazendo consigo a deliberação do poder,
cega alguns, como inibe outros, e perturba os que não estão estJUturados para o
exercício político. .

A política, bem exercida é um bem, é boa para todos. Por isso, é que todos
devem participar, se não diretamente, pelo menos escolhendo, ou votando, com
consciência, discernimento e responsabilidade. Os que se propõem a "fazer
política" são muitos, mas nem todos podem ser escolhidos, razão pela qual
devemos escolher os melhores.

Ora, mas hoje é dia de aniversário, de festa, e não podemos divagar sobre
ISSO.

. O, menino gosta de aniversários, porque, quando é dele, ganha presentes,
quando e dos outros, come doces e toma refrigerantes. O aniversário dos mais
ve~hos é ~omemorado com saudade e reflexão: saudade de tudo o que passou, dos
amversários anteriores, quando entes queridos, ou amigos, estavam presentes;
reflexão, pelo tempo que nos resta pela frente, pelo que se fez, pelo que se pretende
f~ze:, pelo que se pode fazer. Reflexão numa saudade de ausência, que nos traz
lagnmas, que não queremos impedir. Vamos sair por aí, olhando as lUas, vendo
rostos, observando as pessoas, lembrando-nos dos outros, apontando casas e locais
que nos envocam fatos e acontecimentos que fazem ou fizeram Cataguases. Uma
Cataguases que vai ficar, mesmo sem nós, guardando nossas mágoas e
comemorando nossas alegrias. E um dia, bem distante, contar para os outros a
nossa história, pál.ida ou animadora, não importa, importante, sim, é que não negará
o nosso amor, pOIStudo que é feito com amor, etemiza.

07/setembrol1986
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CONSTITUINTE

Desde que o Brasil "se entende por gente", fala-se na Constituinte como uma
fútmula mágica para a solução de nossos problems. Alimentamos, por isso

mesmo, .desde a nossa primeira Carta Magna, uma amarga flUstração por não
conseguitmos alcançar uma Constituição ideal. O grande desejo de fazer a melhor
carta Constitucional fica como um "nó na garganta", pelo adiamento da
0pOItunidade de tão sonhada realização.

Assim, já podemos perceber na movimentação de agora, que vamos, outra
vez, deixar passar a grande oportunidade. Do jeito que está sendo posta, a eleição
da Constituinte não vai atender ás mais prementes necessidades de nosso País.
Parece que a grande dificuldade vem da origem de nossos trabalhos
constitucionais, pois, logo após a Independência, quando nos apresentávamos para
organizar o Brasil, o Imperador, ferido em sua suscetibilidade, dissolveu o
Congresso, desprezou o trabalho ali feito, resolvendo ele mesmo outorgar à Nação
a sua Carta Constitucional. Assim, a independência de 1822 ficou restrita à outorga
da Constituição de 1824, feita pelo próprio Governante, o que, daí para cá, só nos
fez constatar divergências. Então, duas forças ficaram dispostas em posições
antagônicas - um gmpo desejando sempre manter o espírito das diretrizes
primitivas, um outro gJUPOdesejando alterar as medidas em vigor. Não se discute
o que é melhor para o povo, mas, sim, a posição preconcedida de cada glUpO, o
que é um eno, pois, o certo é buscar o constante aperfeiçoamento de nossas
eslIuturas políticas, econômicas e sociais.

A República, dando-nos uma outra Constituição, ficaria marcada para
sempre pela questão da abolição da escravatura, acontecida no ano anterior, criando
uma acentuada divergência entre os monarquistas e republicanos, fazendo com
que a classe JUrai se eregisse quase que como um partido político. A UOR, hoje,
é uma de suas projeções. A Carta de 34, se pode ser considerada uma vitória das
forças revolucionálias de 30 ou, mais precisamente, 32, teria sua resposta no Golpe
de 37, e, consequentemente na Carta desse mesmo ano que, por sua vez, teria sua
resposta na redemocratização e na Constituição de 46.

Em virtude disso, já se percebe que cada constituição retrata um
movimento, o que justifica a aceitação de determinado pensamento doutrinário.

De outra maneira não foi a Carta de 67, feita em pleno regime militar, mas
que sofreria o reclUdescimento das modificações introduzidas em 69, sob o mando
de uma Junta Militar da linha dura.

Pois bem, com esse quadro, depois de marchas e contra-marchas, após vinte
anos de lamentos, ajustamo-nos para a votação de uma Constituição, com a
Assembléia Constituinte a ser escolhida em novembro próximo. Mas, com os dois
grupos contendores, separados em campo, cada qual pretendendo maior vantagem,
não podemos esperar por uma solução ao impasse que vivemos.
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A campanha para a Constituinte agitou os grupos, suscitando luta de
interesses particulares, o que traz dificuldades para uma escolha consentânea com
as necessidades do País, com as exigências da Nação que queremos
definitivamente implantada. Os empresários saíram em campo, disputando alguns,
pessoalmente, os votos de eleitores desavisados. Ouvimos falar de outros
candidatos que são financiados por empresas e grupos econômicos; e com que
objetivo as empresas querem ter seus representantes, se o interesse do povo conl1ita
muitas vezes com interesses do poder econômico?

S,?m condições de enti-entar essa luta, que se apresenta inglória, o povo
pode eleger uma Constituinte irreal, divorciada das grandes reinvindicações da
Nação.

Ainda agora, depois de longo trabalho de debates, pesquisas, tomada de
opiniões populares, uma Comissão de Notáveis, fOlmada por homens experientes
e compromissados com a Nação, entrega ao Presidente da República um esboço
de Constituição que, se tem seus defeitos, não deixa de ser um trabalho isento,
destituído dos casuísmos próprios de facções e de grupos paI1idários. Mas, estamos
ouvindo a notícia de que o trabalho da Comissão não será mandado ao Congresso,
pois o Presidente dele não gostou. Por outro lado, atuais congressistas, e mesmo
alguns candidatos, sentindo-se melindrados, andam espalhando que não vão sequer
tomar conhecimento do esboço de Constituicão, porque se sentem, eles própIios,
competentes para a elaboração do trabalho.

É bem verdade que cabe ao Congresso, eleito em novembro próximo,
discutir e votar a nova Constituição, por delegação do povo, com os votos das
próximas eleições. Mas, apesar disso, negar a validade do trabalho da Comissão,
além de absurdo é desprezar, a "priori", estudos feitos durante um ano e meio.
Custa receber uma sugestão, analisar esse trabalho? Sabemos que o Congresso,
votando como tem votado as nossas leis, em regime de esforço concentrado, muitas
vezes durante à noite, tem elTado mais do que aceI1ado. Daí, nada demais receber
uma proposta, como nada eITado submeter à apreciação do Congresso o projeto
da Comissão Afonso Arinos. Até porque, cá entre nós, o Professor, sozinho, é
capaz de fazer melhor Constituição, isenta de preconceitos e partidarismo.

Enfim, como se trata de afeIir a vontade do povo, ou melhor, a vontade de
deputados e senadores, vamos preparar o nosso espÍIito para mais um casuísmo
(7).

A Constituição, onde deve constar o essencial, o principal para instalação
e funcionamento do Governo, não pode correr o risco de ver concretizada uma
outra franca penetração nacional.

E a culpa não pode ser jogada nas costas do povo, quando vemos que os
pm1idos, responsáveis pela indicação dos candidatos nos deram pequena margem
de escolha.

Mas, com tudo isso, não vamos deixar de pedir e lembrar: uma Constituinte
não acontece de quatro em quatro anos. Por isso, o deputado federal e o senador,
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que devemos escolher para representar-nos na Constituinte, deve ser alg~ém com
quem possamos nos identificar, alguém compro~etl.do c?~ as aspIraçõ~s e
necessidades do povo, alguém com serenidade e eqUllIbno sufICIentes, para dal-nos
a certeza de que não votará por conveniências.

28/setembro/1986

ENTRAVES NO ABASTECIMENTO

Afalta de carne no mercado consumidor tem proporcionado as discussõcs mais
renhidas, chegando mesmo a ser um tema de propaganda de candIda.tos em

campanha política. Enquanto alguns colocam a questão como se~do ~ms uma
arremetida de atravessadores, que pensando fazer "sumir a carne" Imagmam ~~a
majoração nos preços, e com isso atrapalhar o plano cruzado, a opção da.polItIca
econômica do governo federal, outros, em outra posição, procuram explIcar que
a produção continua a mesma, mas, no entanto, impotente para atender à de~anda
do consumo, agora bem melhor para o nosso povo, que, com a estabIlIdade
financeira, ficou com mais recurso, e está comprando o que não podIa .f~zer no
ano passado. A adoção de qualquer das op~ões ton~a-se estéril, desnecessana, ante
às exigências dos consumidores que desejam o alImento e~ suas mesas ...

É fato notório que o preço, acima da tabela, contmua sen~o. eXIgIdo no
comércio da carne. Também precisa ser dito que o Matadouro MUnICIpal, ~nde o
gado é abatido, continua com seu movimento normal, como se nada ~stIvesse
acontecendo, mesmo que alguns façam o abate no mato, escondIdos das
autoridades de fiscalização. Os açougues continuam recebendo ,a came, esta
comercializada, mas grande parte do povo fica "a ver navios". E certo que o
Govemo Federal pode confiscar a carne, diretamente aos fazendeiros, para atender

.à população, o que já fez algumas vezes, mas, é evid~nte, não d~sej a transformar
em rotina uma medida rigorosa, que não deve desestImular o cnado~. . "

No município, longe dos grandes centros, onde a pressão da opInIão publIca
é maior, a longa falta de carne acaba por preocupar a administração, tanto quanto
o próprio povo. E, assim, a administração, preocupada com a falta da carne_a p~eço
de tabela, levando, ainda, em conta que uma grande parte da população nao tmha
acesso às fontes de abastecimento, julgou de seu dever inteIferir para que não
aumentassem as dificuldades da população, principalmente, em se sabendo que o
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comércio paralelo, com tintas bem vivas, continua a florescer.
Mas, ao entrar no campo do comércio de carne, surgiram entraves de toda

ordem, pelo que acho bom noticiar, pelo menos por aqui, para conhecimento da
população e das autOJidades superiores.

Ora, o boi existe, está no pasto, e de bem perto daqui me foram oferecidas
quatrocentas cabeças. Todo mundo sabe que o Sr. Oliveiro, o sensato e ponderado
comerciante do Beira Rio, continua com seu açougue aberto, vendendo carne a
preço da tabela. Entrar no ramo, contudo, é difícil. Vejam, por exemplo, que o
primeiro dia em que quisemos fazer essa incursão, esb3lTamos com todas as

• fiscalizações. O fiscal estadual Marcos Rodrigues Machado, chamado por um
açougueiro, interessado, naturalmente, que não vendêssemos na tabela, ficou na
estrada, vigiando, esperando que o nosso caminhão, com dez ou onze cabeças,
passasse por ali. No momento em que nosso pessoal levava os bois para a balança,
vindo do produtor, e para aferir o peso do gado, o caminhão foi apreendido, com
motorista, bois, funcionários, tudo ...

Logo a Fiscalização Estadual, que, por um convênio fírmado com o
Governo Federal, deveria estar ajudando a SUNAB a pôr os bois nos açougues,
aqui, através de seu fiscal, impedia a ação de emergência da 'Prefeitura, que com
toda a lisura queria atender à população. De nada valeu a argumentação de que o
objetivo era social, era uma questão de emergência. Fui lá, levando as pessoas
que, aquela hora da noite, estavam comigo, na Prefeitura: o ex-Secrctálio da
Educação, Prof. Otávio Elísio, que se viu, de um momento para o outro, longe das
escolas, dos alunos, dos livros e das professoras, no meio de bois e porcos, do
Matadouro; MauIÍcio Carrara, Paulo Sch~lb, Carlos Robel10, e outros. Ante à
intransigência do fiscal, pedi a presença do Chefe da Fiscalização, Geraldo Wil1is,
que entre prestigiar seu funcionário e atender à população, preferiu a primeira
hipótese. Foi preciso telefonar para o Superintendente, em Jui'Z de Fora, Nilton
Bianco, este imediatamente resolveu () pmhlema, porque alcançou de pronto, o
objetivo que tinham os em mira.

O incidente não ficaria nisso. No dia seguinte, quando improvisamos o
Matadouro em açougue e atendíamos mais de três mil pessoas, eis que nos,
"visita", vinda especialmente de Belo Horizonte, uma patrulha do Instituto de
Pesos e Medidas para aferir a nossa balança, pois receberam "denúncia" de que
estava avariada. Perderam o tempo e a viagem, pois a balança era novinha em
folha, sendo utilizada pela primeira vez, naquela 0poI1unidade.

Quem fez as denúncias?
A quem interessa que a carne não seja vendida a preços de tabela?
São perguntas de fácil resposta, que o povo dará por mim.
Finalmente, os "do contra", gente que não sabe o que é dificuldade, passou

a criticar, dizendo que tudo era com fins eleitorais, que o Matadouro não tinha
condições de atendimento, que as filas se estendiam ao sol. Ora, convenhamos,
houve uma improvisação, numa emergência, e com esse quadro algumas falhas e
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deficiências podem ser supOJ1adas. O que não se pode suportar é a inconse~uência
de alguns, felizmente poucos, que, se~ atentar para o drama _social que
atravessamos querem pôr lenha na fogueira das agruras do povo.Sao agruras e
" .. d vemo de umadificuldades decOJTentes dos muitos anos de autontansmo e esgo , .
inflação galopante, onde esses mesmos poucos se beneficiaram, como legulelOs
da irresponsab~lidade. . .

Para fechar com chave de ouro, um jovem que mUlto. nos ajudou no
Matadouro, atendendo ao povo com solicitude, Elísio Linhares, fOI.preso, autua?o,
acusado de venda acima da tabela. São muitos os entraves que dificultam a VIda
do povo ...

19/oull1bro/1986

NO PALANQUE DA ESPERANÇA

As próximas eleições são o grande momento para a afiImação do noss~ po~~,
que terá a oportunidade de dizer, \'()tand~',o.que realmente quer para () no:;:;o

País para o nosso Estado, para o nosso MumclplO.
, É grande, muito grande, a diferença entre o que aconteceu ~o tempo dos

Governos passados, que ao longo dos últimos vinte anos, antes da vIrada, no~ fez
sofrer, e o que está acontecendo agora, quando o PM~B, no governo, atraves do
voto popular, começou as mudanças que o povo deseJava. _

O povo, agora, vai dizer de que modo quer vl\:er:com a cOITupça~~m qu~
. t' 83 ou com Govemos sérios e responsaveIs, como de Jose Same),vivemos a e , , ' .

Tancredo Neves e Hélio Garcia. No Governo Federal, o PMDB conseg~1U a
'estabilidade financeira, com o plano cruzado, contendo a inflação que C?ITOlaos
nossos salários, o que nos coloca ante aumentos sema~31s do custo de Vida, onde
as mercadorias subiam, nos Supelmercados, a olhos VistoS. _

No Governo Estadual, são estradas (como as de Mira,í ~ Santana), sao
escolas (como a nossa Escola Normal Oficial e o novo predIO da Profe~so,r
Quaresma, na Taquara Preta, já com 2° grau), .como pontes (em Catagu~:;es,
conseguimos quatro), agências de Previdência SOCial(o IPSEMG, em_Catagua:;~s).

Na administração municipal, convém lembrar a restauraçao do. B~lrro
Pouso Alegre; os calçamentos, as redes de esgoto, ~s praç~~, que se. multIplIcam
saneando e tomando a cidade menos sofIida; os dIstntos J3 se habituam com a
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pr~sença da administração vendo a' u, g a, esgoto calç t .
Os posto's de saúde na cidade o d . , ' amen o, atendimento médico.

, , n e ja temos trê (B' R'
Leonardo) completam o nosso ampar' 'd' s eIra 10, Matadouro e
od

,. o a sau e que receb .. ' .
ontologlca volante com um "tral'll "E: ela agora uma UnIdade, ' er .• m tres ano' I' d d .

estaduaIs mencionados foram r d s, a em e OISnovos prédios
, , ecupera os as Escol C . .

MarlIere, Cannelita Guimarães J 'E as oronel VIeIra, Guido, .ose steves Fiá,' O
construimos no município as novas I E' " la utra, Boaventura Abrita
G

' esco as nedma P t ' '
UImarães, no Antônio Justino' Ma' M d ra a, no Paralso; Darcília

V:
' na en es Pelos A

argas, na Colônia Maior Vieira' Ca't AI o, no na Carrara; Getúlio
d

" s ro ves na F d d
e Castro, em Cataguarino, enquanto está ficand~ azen a o Engenho; Marçal

outras estão começando no Ibrahl'm e S- O" pronta a Escola do Thomé, Duas, ao mlZ Osm .
nossa preocupação, foram organizado G' .enmos, para quem voltamos
IDA

s na uarda Mirim E . ' ,
IC, escola profissionalizante d ' , ' ngraxates-Mmns, no

G
' . e seml-mternato qu b

overnador HelIo Garcia um sítio de 't I ' ' e aca a de ganhar, do" ' OIo a quelres no B' S- D' .
mstalara, em breve, definitivamente U alrro ao Imz, onde se. ma empresa " I .
construção de casas populares antes d' mUnIclpa Incumbida de
. , ' . e seI aprovada pel C"
ja construiu trinta casas no início do B' G ,a amara de Vereadores
I

" , allTO Juanabara e põe d . '
otes a dIsposIção dos mais carente S ' uzentos e cmquenta. s, em ereno

Se fizemos tudo isso e estamo f. d' ,
d

. ' s azen o e porquelxaram tudo para que nós fl'z " ' e os nossos antecessoresessemos, E quando e b ,...
de se fazer muito mais concluímos f' p rce emos que ha necessidade
d

' ' que Icamos aband dommava anteriormente. O partid " ona os pelo partido que
, , . o, ou os partIdos. porq d

que o povo o rejeItava inventou out 'I ue quan o aquele percebcu
, " ' ra slg a, para que co

mesmas Idelas, tentasse enganar o pov M m os mesmos homens eo. as o povo sab .
que, realmente comprometidos com e quaIs são os homensas causas popul b .
povo, em favor da melhoria da quall'd d d 'd ares, tra alham em favor do, a e e VI a que so
a ter, quando nos juntamos no palanque da es' mente agora começamos

pel ança, e a esperança se concretiza.

/4/novembro/ /986

A JUSTIÇA SAIU DE FÉRIAS

João P~ul~ I1" e~ sua excelente encíclica "La' , "
advertencHl blbhca de que o hom d bOlem exercens , partindo da

fi em eve ganhar o ãaz um belo e longo estudo sobre as c d' , P o com o suor de seu rosto,
. on lções do trabalho através do tempo,
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acentuando que o pão, assim mencionado, não se restringe somente ao pão, mistura
de massa e lIigo, o pão do organismo, mas o pão alimento para o corpo e para a
alma, o da conquista da inteligência, da técnica, da sabedoria. Para isso, o homem
deve ocupar a terra e submetê-la, Deve conviver com outros homens, valer-se dos
conhecimentos de seus semelhantes, Daí, surge a sociedade dos homens. com todas
suas belezas e mazelas; a questão social anora, com todas as suas preocupações.
Tudo isso pode e deve ser enfrentando pelo trabalho, mas, não simplesmente, o
trabalho-força, mas aquele trabalho que, contendo a nocão acima mencionada, se
retrata em todas as atividades que possam contribuir para seu aperfeiçoamento,
tudo aquilo que contribua para tomar a "vida mais humana", .

Muitas têm sido as conquistas dos homens, na sua peregrinação pelo
mundo, em busca da exata compreensão do papel de cada qual no apelfeiçoamento
'da vida. A cada dia, um novo conhecimento; de tempos em tempos, novos
caminhos se abrem, vielas escuras se iluminam, Há confrontos de propósitos, como
os choques entre o exercício da inteligência e a negação da próplia inteligência.
Existem os aproveitadores, como existem oportunistas - conhece-se a grande leva
dos que são conduzidos, por uma ou outra circunstância.

Mas, na esteira dessa exposição, somos obligados a concluir que evoluímos
muito, desde o princípio dos tempos. O trabalho, hoje, se cerca de cuidados, de
aprimoramentos, com a preocupação, sempre crescente, de auferir valores do
próplio exercício do trabalho. São conquistas, feitas ao longo dessa marcha, que
nos possibilitam, nos tempos modemos, uma razoável duração de horas de
trabalho, a necessidade do descanso, a remuneração pelo trabalho extra, as férias,
a aposentadoria, um salário. É bem certo que neste elenco apontamos deficiências
e até injustiças. Mas, entre o que tínhamos e o que já temos, vamos convir que
melhoramos qualquer coisa. Antes, não se tinha limite de horas pm:a a jomada de
trabalho, não se falava em salário mínimo, mesmo que se questione o valor de
agora, como não havia aposentadoria. Aposentadoria, essa mesma que hoje é
diversificada para várias espécies profissionais, pois, alguns se aposentam com 35
anos, outros com 30, outros com 25, outros com 20. Existem alguns que trabalham
quatro ou cinco anos, dão paI1e de doente, e passam a viver ás custas da Nação,
do Estado, consequentemente ás nossas custas, pois o povo todo acaba por lhes
pagar indevida e imoralmente. Conheço um cidadão que se dizia professor e nessa
,situação se aposentou, como um simulacro de professor, ou mTemedo de ser
humano. Nem adiantou o exemplo do advogado Sobral Pinto, até hoje trabalhando
com seus quase noventa anos de idade, e que não se aposenta porque entende que
ele deve ajudar a Nação, e não, ser sustentado por ela.

Antes de enveredar por outro assunto, vamos colocar a questão - o trabalho
é nossa obrigação e por intermédio dele que um homem se aperfeiçoa e se mostra
digno. Mas, quantos, nós sabemos que não trabalham e quantos transferem para
órgãos a sua inatividade, e, ao contrário, quantas repm1ições inócuas levam os
homens ao parasitismo?

O país atravessa uma quadra difícil, onde alguns endividaram a maioria, e
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onde em sendo "" , a mmona menores I ' "
sacrifício, é hem verdade ' ' ',e,\ a a mmona a trabalhar dobrado, É um
, , 'f' , . mas não saIremos d",' -sacn ICIO- se estamos de d ' essa sltuaçao sem uma dose d, . ven o, devem ' t' I 11' ',e
podemos nos dar ao luxo de 00zar d I' ,o,s Ia )a_}[Ir mms e melhor, como não

Vé • I:' ' e ICIas que nao podeoce, meu caro leitor . b mos, nem temos,
" d " ' pel ce eu como o ' b Ipa:-;s,a~ - pnmelro, foi a perplexidade c ' paIS tra a hou pouco, no ano

o propno povo está liquidando e o G om a Implantação do Plano Cruzado que
o ' overno não te d' 'carnaval, o doce carnaval de u • d " m con lções de manter' depois
refaz m mes e previa pre ã ", elmos energias perdida'" d'p . . paraç o e outro mês pal'~I . . ", e OIS a expectaf d C U

sa )Iarno~ perdida, mas nos del'''~mos' 'I d', Iva a opa que, por antecipação
,'u • I U Ir com ,,'b' ,

• comemoração de sua conquista' d' , a POSSIIhdade dos feriados de
acomp""h ' epols, eleIções cam h..., amentos das apuraçõe' e b t'd ., , pan as, preparativos
congelamento, Oh! quanta ' , s, a I ,a ,CO~la cara na parede pela extinção d~
q , InjustIça - mJustlça n - d
ueremos, mas tudo fazemos pal'a n- .'1' , egaçao a justiça que tod{)"- '." ao te a A' , .,

~lesmo, a justiça saiu de féllas Ch -, ,Justiça está dc féllas! É , é isso
I l'd ' amamos dc Justl ' d' " '
ncum)1 o d~ aplicar a justiça, E cste, esllí 'de fi' : ,ça o ~u IClano, aquele poder

O JudIciário tem du 'I",' . enas, voce sablU?
tas ellas por ano ' '. '

tra )alhar na Semana Sa t S ' em Janeiro e em Julho além d -, (n a, na emana da P 't.' ," e nao
tambem, na Semana do Natal Est~ u'It' ( ,a IIa, nos dommgos, feriados etc e
23 d d ' ,U Ima e a se d f' "_ e ezembro a 2 d." ,. mana o Im de ano qu ' d, ." e JaneIro, ora sabendo' , e Vai e
mente ,E olha que o ' mcolporada em nosso "dóI f'.gO\ erno acabou co " ' ce aI
semana, antecipando o seu cu' m as e:-;lIcadas dos feriados de meio d

mpnmento para' d ' e, Mas, como há d t 'd ,. , as segun as feIras,
e elmIna as COIsas que "

apontar como elros e eq " so acontecem conosco e' d• UI\'OCOS: ' e se
I - as férias do Poder Leol'sl t' ,C I:' • a IVOem Julho di'no ongresso e nas Assembléias E -t d' ,_' , ezem )ro, Janeiro e fevereiro

só s ' s a uals enquanto a C' ', e reunem quatro vezes por m ;s d' s amaras de Vereadores
2 fi' ' e , ou, Uas.
- as enas escolares julho di' ,3 fi' ' '" ezem)ro JaneIro fi '- as enas forenses acima I' h d ' , ' e everelro de cada ano,

A vid' , ' a In a as,
, ' a e mUIto curta para tanta foI aS" '

com mUls frcquência. as soluçõe' g. e nossos legIsladores se reunissem
depressa, Nossos est~d"nte' sd~ara nossos problemas talvez \'ies<;cm m '
d u s, acre ItO go't' d' .. aIS
epressa, e mais depressa começa :. sanam •e ~elmInar seus cursos mais

de ' , rem sua Independe 'uma sene coincidir com o d " nCla, pOISnão há necessidade
che ' , ano o calendano A" ,gana maIS depressa a quanto' " JUstIça sena mais rápid"
fi' ' SrecOlrem ao Tt d '" u,
enas, O Forum é o Hospital da J t' ' I IClano, se este não gozasse tantas
co h ' (us Iça e não se pod' ,m o ospltal fechado, Você b '" e Imagmar a cura do doente
país um ~ospital se fecha: o H:'"opnl'tCaelde°rho~Pllal tIrar férias? Pois, é. em nosso

• ( a ,ustlça por r'( , que a , uslIça saiu de férias,

181janeiro/1987
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ESSES DEPUTADOS ...

, r cjo nos jomais a initação de dois deputados reeleitos pela bancada estadual
V do PMDB, protestando com vccmência sobre a modificação do critério para

atendimcnto administrativo e político, por partc do Governador Newton Cardoso,
quc, ao tomar posse vai acabar com a inlluência do "majOlitário", Com esse teImo,
de significação duvidosa. e quc em Cataguases passou a tcr um sentido pejorativo
face à atuação negativa de um dos últimos, o que não eleito chamava-se a si próprio
dc "majOJitário", define-se a figura do deputado mais votado numa cidade
qualquer. Claro que quando seu pm1ido fosse vitorioso, pois, perdendo, não haveria
sentido em ser "majoritário", Entre parênteses, vamos lembrar a histólia daquele
candidato a deputado estadual, em 1982, que mudava de pm1ido pnra fa7er uma
experiência eleitoral. Estava mordido pela mosca azul da candidatura e cedera aos
argumentos dos que queriam vê-lo fora da oposição de então, Quando lhe diziam
que não iria eleger-se, respondeu que "se não fosse eleito, scria majoritário", ao
que seu amigo acrescentava: "majoritálio de quê, se o PMDB vai ganhar com
TancredoT, Não adiantou, e o moço continua até hoje, brigando até com velhos
companheiros, em busca do lugar de "majOlitário",

Majoritálio, então viria a ser, como dizia acima, o candidato a deputado
mais votado numa cidade, pelo pm1ido vitorioso, Essa figura surgiu no Govemo
de Israel Pinheiro, quando extintos os antigos pm1idos, a agremiação chamada
Arena tentava acomodar em seu largo e eclético regaço. as forças antagônicas do
PSD e da UDN, Como critério de convivência e atendimento a todos eles, o
"mando político" de uma cidade ficava atribuído ao deputado mais votado do
lugar, não se fazendo nomeações sem sua solicitação, ou beneplácito,., e isto
vigorou de 1966 até hoje, pois ainda agora, alloram da tCITa raízes da
majoritariedadc, como essa aí que estamos ouvindo

Cá entre nós, a aceitação da figura majoritália é a negação da democracia
e um atentado ignomioso ao estágio em que o Brasil se encontra, na ante-sala do
Século XXI. Ora, nossos antepassados lutaram, fizeram guelTas e mOITeram,
tentando acabar com as figuras dos "barões" e "baronatos", dos "duques" c
,"ducados", os reconhecidos "donos de telTas" aos quais se deviam vassalagcm
e imp.ostos, obediência e submissão, "condestáveis" que mandavam até nos reis
e nos imperadores ..,

O PMDB lutou, durante toda a ditadura da Arena hoje dividida em PDS e
PFL, para demonstrar que o Governo estava sendo executado de modo emido,
enganoso, contra os interesses do povo, que se achava marginalizado, e contra os
próprios interesses do país, pois o poço das dificuldades estava sendo cavado ao
nossos pés. O PMDB lutou contra as mordomias e pllvilégios de uns poucos.
quando a grande maiOlla sofria a opressão e até perseguição .., e sem nos alongar
nesta época de triste lembrança, o pm1ido lutou contra a figura da excrescência,
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também conhecida como de deputado "majoritário", porque sempre entendeu e
sempre admitiu que majoritário é o povo ...

A figura do majoritário é esdrúxula, porque aquele que a detinha era sempre
um deputado, refestelado nas mordomias da Assembléia, longe das necessidades
e das dificuldades municipais, distante das reivindicações primárias do município.
O deputado queria o mando das nomeações c das indicações para os cargos, apenas
para proveito eleitoral, para que os nomeados, os atendidos, ou mesmo seus
familiares lhes devendo esses favores, que deveriam ser pagos, nas próximas
eleições, com votos de agradecimentos, pouco se importando se o deputado estava
desempenhando a contento o seu papel de representante do povo. Mais que
esdrúxula, chega mesmo a ser rcpclente a defesa da propositura dessa aceitação
da "pessoa do majoritário", figura que se erige contra o povo, aquele mesmo povo
para quem o governo foi criado e deve fazer voltar seu zelo e sua atuação.

Durante o Governo de Tancredo Neves, quando empunhamos a bandeira
das mudanças, estávamos justamente interpretando o desejo do povo, que queria
mudar para melhorar, queria acabar com os favores e mordomias, eliminar o
escândalo e extinguir a exploração. O PMDB chegou ao poder, naquela época, em
Minas, depois empolgou o país inteiro, com Tancredo, e agora ganhando as
eleições em vinte e dois estados, justamente porque firmou um compromisso de
trabalho, seriedade e de luta por dias melhores com o povo. Nós nos lembrmnos
do quanto recriminamos o escandaloso "trem da alegria" no Senado, nos últimos
dias do Governo de João Figueiredo, "o inesquecível", que efetiva, com salários
pofpudos; funcionários fantasmas, parentes de senadores de então ... Agora, na
Assembléia de Minas, e ainda por cima, com os votos dos dois deputados que
querem ser "majoritários", votou-se um escândalo semelhante, plimeiro. com a
aposentadoria, com oito anos apenas de trabalho, para deputados que não consigam
a reeleição; depois, com a permanência de três funcionários, em cada um dos
setenta e sete gabinetes dos novos deputados estaduais. E com os novos deputados
querem levar os seus "funcionários de confiança", haja gabinete para tanto
funcionário, pago com o dinheiro do generoso povo brasileiro.

No interior, prefeitos e vereadores, todos, estamos lutando, enfrentando
tantos dissabores, porque estamos percebendo, vendo, enxergando, as urgentes
necessidades do nosso povo. Percebendo tudo isso, estamos convictos de que as
mudanças virão ou promovidas pelos governantes, ou pelos governados, mesmo
com precipitação ou desordenadamente.

Dentre outras coisas, falamos em refOlma hibutária para que os recursos
que hoje estão sendo sugados no município (com altos impostos federais), nos
sejam devolvidos, para que, com ele, o próprio município atenda às suas carências.
Durante mais de vinte anos os municípios contribuíram, com sacrifícios, para os
festivais de gastos da côrte. Agora, um pouco de seriedade não faria mal às
responsabilidades que os dirigentes têm para com o povo.

Voltando ao deputado, sua missão é fazer as leis, votar as medidas
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., " d ' (vo reclamar a eficiência da administração, tentar ajudar
admmlst~atlva~ ~ execu I u'e temos. Isso, de condicionar o seu apoio ao govemo
na soluça0 dos PI~le:a;lii'l ao govemo mediante concessões ou favorecimento
ou o seu voto, na sse '.'" '" m lado não se coaduna
ao seu prestígio eleitoral, cheIra a chantagem que, se por u. . povo nas
com a representação popular, não deixa de ser Imoral, pratica que o ,
I . Õ' m repelindo com veemência. . "

e elç e~i:~a agora, com os resultados das últimas eleições, vimos a Asse~lblel~
. d 2/3 porque o povo nao qUIsd 70°/ de seus mcmbros - m31S c . - .ser renova a em ,0 . d

d ã trabalham mas usuflUiram das vantagens o cargo.
reele~era d::U~er~:d~u~:e ~sses deput~dos querem a volta da odiosa ~práti~ca~o
Ago~. ' t a "majoritálios", devem dei:-.:arpatente que a r~n~vaçao nao 101
aten Imen o . " d a vez com boa antecedenclll um trabalho'completa, devendo começar ja, e um, ,
pela próxima limpeza.

25/jtmeiro/ 1987

DUAS ESCOLAS

uas escolas, e de uma só vez! Na semana passada, conseguimos du~s ~s~olasD técnicas' uma federal, técnica em agricultura; outra, estadual, tecm,~a em
I E' ta úitima vai funcionar na Escola "Professor Quaresma , um

tece agem. s . d .' - as que no refendot I . nto que ha' quatro anos estava em VIllS e extmçao, m, .esta le eClme ". h " nte'
tempo ganhou local, prédio novo, alunos, nova estlUtura e novo~ OIIZ~.~,
f . do ho,ie como um centro de convergência de todas as atençoes, ~o am o
unclOnan , J' . . I m Dizer ISSOA a é uma escola de 2° grau, e tecmca em tece age . . . ,

Taquara Preta. gOl', d' " do -éculo é conheCida como
'em Cataguascs, uma cidade que des e o pnnclplo S . ,. , '

'd d ~., ganha um sabor todo especial de uma conquista. AI mal, : ~mosCI a e op"rana, 'd d 'esano o
nos aperfeiçoar em técnica de tecelagem, ganhando a CI,~ e, o empl écni~o

do O empregado porque não será um tecelão pratico, mas u~ t ,
emprega . d'd t 'do' e e claro quecom conhecimento bastante para se fazer um enten I o em e~1 $, _

vai sair da faixa do salário mínimo, para g~nhar algo com~atJ~el c~m s.eu sa~~
" O em resário vai ganhar na qualidade de sua mao e o r~ c, cons

t~:~:~ente ~nhará em padrão de produtividade. Com um grau a mais na es~ala
de seu conh~c~mento, o cidadão-técnico lerá à sua frente um~ outra per~pec~:va,
contribuindo mais e melhor no aprimoramento, no desenvolVImento maIS ce ere

109



de nossa sociedade.
Somos e fazemos questão de dizer isso, uma cidade industl;al. Mas, também

chegamos à conclusão de que nossas origens e a fonte primária de nossa
alimentação está no campo. Sabemos que nosso meio rural é deficiente, com
pequena~ propriedades, a sua maiOl;a com poucos recursos. Mas, ~e os homens
do campo receberem conhecimentos técnicos em agricultura, é evidente que o seu
própI;o trabalho ganhará em desenvoltura, o plantio e a colheita serão feitos com
requintes apurados, produzindo nossas telTas com muito maior eficiência.

Pois então, aí estão as escolas técnicas, um desejo de muitos anos do povo
cataguasense, agora conseguidas ... Tanto falamos de escolas técnicas, pois aí estão
duas, de uma só vez, fruto de nossa luta pelo ensino, pela educação, pelo melhor
estágio do conhecimento de nosso cidadão. Não vai, é claro, produzir resultados
amanhã, mas, tenho cel1eza de que "depois de amanhã", Cataguases será outra ...

Pelo compromisso assumido com a educação, não se pode' deixar de
registrar também que, na mesma semana que passou, com a última semana do
Govemo Hélio Garcia, a quem Cataguases muito deve, não só foi criada uma outra
escola de 1° grau, no Bairro Tomé, onde a Prefeitura já fez levantar um prédio
novo para abrigar a Escola Monsenhor Sólindo, como, por outro lado, um outro
1° grau foi criado na Escola NOlmal Francisco Peixoto, a que, hoje, está instalada
no majestoso prédiO da Chácara da Pcdreira, antcs do Baino Bela Vista.

Distribuindo as escolas por todos os cantos da cidade, pelo município, pelos
distlitos, Cataguases ficará com invejável estrutura educacional que, ao longo do
tempo, refletirá em nossa população, determinada a romper com todas as baneiras
à nossa frente, na conquista definitiva de um futuro melhor.

22/março/ J 987

A DÍVIDA DE CADA UM

Opresidente José Sa1l1ey,na reunião da semana passada, com sindicalistas e
representantes da classe dos trabalhadores, prometeu alinhar em um livro

todos os dados relativos à nossa dívida extema, bem assim apontar as suas origens
e sua aplicação. Aliás, transformou-se numa grande preocupação nacional o
mont~nte da ?ossa dívida, que estamos todos pagando, sem saber de que modo
ele fOI contralda. Num Gove1l10 democrático, ou, para usar o termo em voga um
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govemo transparente, nada mais certo do que apontar para todo o povo o que se
gastou, c'omo se gastou e onde se gastou tanto dinheiro. Ora, pouco antes ~e 64,
o Brasil devia 3 bilhões de dólares e Samey foi recebido com a notável díVida de
110 bilhões. Se os 3 bilhõcs já nos deixavam "tontos", imaginem os 110 bilhões.
Claro que Sa1l1ey não é o grande responsável pela divida e, portanto, por isso
precisamos saber, que os trabalhadores pediram ao Presidente.

Os economistas brigam entre eles mesmos, apegando-se em correntes, cada
uma defendendo uma opinião diferente e o choque dessas "teses", trazem para
todos nós grandes dissabores. Nenhuma tese econômica é melhor do que aquela
do "gastar somente o que se tem" em excesso, pois há sempre a necessidade de
se "fazer um pé de meia" para os "tempos das vacas magras". Para quem não se
recorda, ou não se teve tempo de ler a história bíblica de José, no Egito, vamos
resumir lembrando que José interpretou o sonho do Faraó, explicando-lhe que sua
visão das vacas gordas era a premonição de sete anos de fartura enquanto as sete
vacas magras, anunciavam sete anos de carestia. Assim, o Faraó deveria
preparar-se durante a fartura dos plimeiros sete anos, guardando o possível para
os sete anos seguintes. E, com isso, de fato, aconteceu, José foi considerado o
grande economista do seu tempo. Do seu tempo só, não! Até hoje, não se registrou
melhor solução.

Mas, de lá para cá, tanta água passou debaixo da ponte, que muitas das
lições mais sábias foram esquecidas, ou até mesmo vmTÍdas dos nossos dias.

Vejam que coisa interessante para um debate: nossa dívida é em dólares, e
nossos juros são pagos em dólares. Subindo o dólar, sobem consequentemente a
nossa dívida e os nossos juros. Mas o próprio devedor fez aumentar a sua dívida,
com a sucessiva desvalorização do cruzeiro frente ao dólar, ou, o aumento do
dólar, com a desvalorização do cruzeiro. Desvalorização, essas que eram "minis"
ou "maxis" conforme o humor do gestor da Pasta da Fazenda .

. Na "fobia" da exp0l1ação de nossos produtos para o exterior, com a
justificativa de que vendendo para fora tralÍamos dólares para o país, quantas vezes
tivemos notícias de que a desvalorização do cruzeiro levava os nossos'produtos a
uma venda, lá fora, "mais competitiva" (7).

Quantas e quantas vezes, o Ministério do Planejamento do gove1l10anterior,
vangloriava-se dos empréstimos tomados lá fora, gabando-se do crédido do país.

Os gove1l1os passam, mas o povo fica; os empréstimos, quando chegam,
são um alívio, mas também são estrangulantes, na hora do pagamento.

Precisamos expol1ar para também importar, e no jogo do dá-cá, toma-lá, o
país 'passa por uma séria crise na história de sua evolução. A ho!a é de tensa
preocupação, com risco até para a tão sonhada estabilidade institucional.

Somos todos responsáveis pelo país, cabendo-nos desempenhar o nosso
papel histórico, com galhardia. Mas a grandeza que o momento. nos exige é a
mesma grandeza que todos temos de exigir dos gove1l1antes, dos políticos,. dos
empresários, dos banqueiros, dos trabalhadores. Com patriotismo podemos sal: de
tudo isso, mas é preciso que a justiça, o bom senso, a responsabilidade., estejUm
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presentes nos atos do nosso "dia-a-dia". De todos, a começar pelos responsáveis
pela dívida, passando de um modo muito claro pelos nossos políticos, empresários,
dirigentes. Se não, não!

19/abril/1987

FUNARO CAIU DE PÉ

Asemana começou apreensiva, com a demissão do' Ministro-Punaro da
Fazenda, e, por via de consequência, agitada com as muitas cogitações s~bre

a sua substituição. O Congresso parou, e nem se ouvia falar dos constituintes que,
com a "bliga maior" pelo lugar de ministro - e olhe, eram duas vagas no ministério
-, se esqueceram da acÍlTada disputa por lugares nas comissões incumbidas do
debate constitucional. A despedida de Dilson Funaro, a sua saída do palco das
decisões financeiras, logicamente despeltaram opiniões, as mais desencontradas,
colocando~se em pauta a discussão sobre a situação da nossa divida, do fantasma
da recessão, da escalada inf1acionália. .

Quando os governadores vieram a público pedir a substituição do Ministro,
naturalmente queriam colocar alguém, que lhes fosse mais chegado, no lugar, ou,
na pior das hipóteses, a compensação com um outro lugar do mesmo nível. Mas,
quando ninguém veio defender o Ministro, nem do Palácio, nem do Congresso,
nem mesmo do meio do povo, os entendidos já estavam dando como celta a
previsão que faziam sobre a sua queda. Aliás, essa queda passou a ser anunciada
desde a suspensão do Plano ClUzado, em fins do ano passado. É, isso mesmo, o
Plano Cruzado ... pois, digam o que disseram as vivandeiras, o certo é que alguém,
neste país, demonstrou a possibilidade de vivelmos sem a galopante inl1ação, sem
a cOIT~ção monetária, a esdrúxula invenção de 64, aperfeiçoada pelos govemos
postenores. No penodo. do "clUzado", tivemos a' sensação de que havíamos
alcançado um estágio de estabilidade em nosso desenvolvimento econômico. O
povo podia comprar, mesmo com os salários diminutos, com aquela certeza de
que O pouco dinheiro que recebiamos valia alguma coisa. Assim, se o plano
cruzad~ .foi uma ineq~ívoca demonstração de que podemos viver sem correção
monet~na, etc ..., daqUI a pouco, e à distância, poderemos analisar uma questão
bem sImples: "quem ga~hou e quem perdeu com' aquele plano?" Os que
ganhavam, foram fracos para mantê-lo, enquanto os que estavam perdendo,
acabaram por deITUbá-lo. Falam que os que ganham .com a inl1ação, aqueles que
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se alimentam com cOITcção monctária, com "over" e "open", os sonegadores,
tudo fizeram para a queda do sistema posto em prática. Não acredito, nem posso
cntender, que os produtores estivessem alinhados a esse movimento, pois, com a
euforia do clUzado, com as vendas sucessivas que faziam, seus negócios iam bem,
pelu que devcliam estar satisfeitos. Mas, o quc é bem certo, é que quem perdeu
com tudo isso foi o povo, que vê tudo voltar ao que era: salálio insuficiente, ganho
CUlto, dificuldades, vida cara, inl1ação, etc ...

E aí estamos, de novo, a braços com a inl1ação. A mesma inl1ação dos
. tempos dos delfins que, desavergonhadamente, têm coragem de botar "a cara de
fora", depois de tanto mal feito ao país. E até mesmo aquele que pedia para ser
esquecido, se achando cansado do povo (e o povo muito mais cansado dele) saiu
do esconderijo, vindo dar entrevistas para jomais e falar de seu tempo, o que não
fazia na sua época. Foi só a inl1ação reaparecer e os "apaniguados" do regime
anterior ressurgiram com as mesmas caras, como se tivéssemos esquecidos dos
escândalos do INPS, Coroa Brastel, Brasilvest, mordomias. Não, não é possível.
O povo haverá de lembrar do quanto sofremos. Agora, em todo caso, ainda há
esperança, há perspectiva, embora sabendo o quanto é difícil enfrentar as "forças
ocultas", mas a clUzada pelo povo deve continuar, acesa e vibrante, com as
realizações quP.~(lnseguimos, com as conquistas que devem ter sequência ...

O plano cruzado caiu, mais por culpa de sonegadores, atravessadores,
especuladores, que têm apenas o dinheiro como lema de vida. Hoje, no entanto,
sabemos que é possível viver com estabilidade econômica, e queremos a sua volta.
Não podemos concordar com a jogatina da aplicação de dipheiro em bolsas de
valorcs, em "open" ou "ovemight", pois sahemos que o dinheiro, assim aplicado,
não tem utilidade social, pois é soma que não gera emprego, e, consequentemente,
é improdutivo, como recurso sonegado ao povo, uma espécie de punição à
coletividade, já tão distante dos recursos da natureza.

Quem ainda tem a possibilidade de raciocinar, em todo esse confuso
ambiente, percebe que está faltando, para alguns, uma grande dose de patriotismo,
pois não é possível que se dê lugar à ambição desmedida, beneficiando uns poucos,
'justam.ente os que têm ganhos exagerados, num país de generalizada pobreza.

Se Funaro caiu, deixou para nós a lição de uma clara desambição, de um
trabalho honesto pelo país, justamente quando, sem necessidade disso, até com
sacrifícios pessoais e de saúde, deu-nos a certeza de que se quisermos, juntos,
poderemos melhorar nossa convivência. Caiu de pé, o qut<não acontece com os
que o derrubaram, porque a história está registrando, ao lado de sua. queda, a
derrota imposta, injustamente, ao povo, e a alegria dos que festejaram sua saída,
até mesmo dos meios financeiros internacionais, nos deixa ante à constatação de
que saímos como os perdedores nesta luta difícil, mas justa, por ser em favor do
povo.

IO/11Iaio/1987
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o PARLAMENTARISMO, OUTRA VEZ!

,
Esó falnr em crisc c, fntalmcntc, aparcccm com a "e1ha c sunada idéia do

parlnmcntarismo, como se ai estl"cssem contidas todas as soluçiks para o
nosso pnís Ora, con"enhamos... O parlamentnrismo, ao contrario do
presidencinlismo, é o exercício do g()\'CJl10pelo Parlamento, c estc. como sabcmos.
é o Congrcsso Nacional, o conjunto das duns casas legis!atinls, o Scnado c a
Ciimnrn dos Dcputados Fedcrais.

No parlamcntarismo, o povo elcge o Presidente da Rcpúblien. quc não deixa
dc scr uma figura dccorativa, uma csp~cic dc Chcfe da Nação, seu rcprcscntante,
c não go"cllla, tnl como a Rninha dn InglntelTa. () goVel1Hl,neSSl:caso, é exercido
por um ministro "'mais impol1antc" quc os outros, o !,,'imeiro Ministro, que,
embora indicado pelo Presidente da República, niio assumirú n funcão se n:l0 ti,'cr
o seu nome nprovado pelo Parlamento. ()[Ií, di/CI1110S quc o rcgime ~
pnrlamentarista. porquc o Parlnmento, com o podcr dc apnwar, ou niio, o nomc
do Pnmciro Ministro, acaba sc responsabilizando pela sua cscolha, tanto quanto.
por seu intel1l1édio, acaba go"clllando. A impol1úncia do Parlamcnto crcsce ainda,
pelo ralo de PPdLT <.'mqualqucr tcmpo. c sobre qualqllcr assunln, de'T'lhar "
PI;mciro Ministro. ncgandn apoio ús suas mcdidas de govcll1o. ou votando contra
cle uma moção dc censura.

Em princípio, não resta n mcnor dúvida, tudo isso nos faz acrcditar numa
maior aproximação do idenl dc prúlien de democracia, pois, sc o Parlamento é
f0I111adoUCrcprcscntantes do pO\.o, com de, Parlmnento, é o ))l)\'o quc inllueneinní
o gO"CIllO, limitando a atuação do Primciro Ministro.

Mns, para quc o funcionamento dcssa engrenagem possa nlcançar um bom
cst:ígio de dcmocrneia, é preciso quc tcnhamos um bom Parlamcnto e melhorcs
parlamcntares, com paJ1idos politicos mais dcfinidos c bcm estruturados. Veja, por
c",cmp!o, ü caso da It:ília, o l:,Nl dl: POI1uga!, oeorreudl) cm nossos dias. Os
primeiros ministros daquelcs pníscs receberam moçõcs dc ccnsura c nuo ti"cram
seus atos nprovados pelos respectin)s Parlamentos, sendo obl;gados Úrcnúncin,
por isso mcsmo. Na Itúlia. o Prcsidcnte ainda chcgou a tcntar a fOl1lwção dc no\'C)
gabinete de ministros, com indicação de outros nomes. nuo conscguindo apronl\;ão
parlamcntar. Tanto num, como no outro. o Parlamento 101 dissolvido, com o
Presidcnte con"oenndo no"as elciçõcs para rcnovação dos Congressos nos uois
paíscs. Então, chegamos a conclusão que os parlamcntarcs dnquelcs dois paíscs,
mcsmo sabcndo quc, se rccusasscm a indicação do nO\'o primeiro ministro, ou do
nO"o gabinete, cstariam antc a ine"itú"e1 con"ocnção de no"as elcições e,
cO)Jscqucntcmcntc, "el;am lcl1ninar, antes do tcmpo, os seus mnndntos. mesmo
assim. não tituhearam. Se pensassem na nUlIlutcnção dc scus mandatos. bastaria
que nprovasscm qualqucr novo nome pnra Primeiro Mmistro, mas, como tal nuo
aconteceu. ncm comulllcnlc aconlcec, concluiremos que são parlamentares muito

114

dcsnpegados dc scus mandatos.
No Brasil, é clnro quc é muito difícil um acontecimentP dessn natllrc/a.

pois nossos parlamcntarcs têm um apcgo muito grandc a seus mandatos, ÚSsuas
imunidadcs, as suas regalias, e não são afeitos ÚSe1eiçiks, onde podem não ser
reelcitos. Por isso, todos nqueles que qucstionam n ndoçuo do parlamcntm;smo,
alegam que uma situaçilo dessa é du"idosa, pois como hú a possibilidade de os
yarlamentnres não aceitarem n "eassação ,. de seus mandatos, sempre hnvera n
possibilidade, tnmbém, de se "dar um jeito" nos impasses eom o Primeiro
Ministro, c todos eles acabaruo peIlllanccendo em seus cargos. Apareccm, cntuo,
ns muitas sugcstõcs, lú mesmo dentro do Congresso, para se '"bolar" um tipo de
parlamentnrismo a hrasilcira, onde o Presidcnte não podcra dissol"er o Parlamento,
e ncm o Parlamento dCI1l.lbaro Pl;mciro Ministro. Coisn de brasileiro. Aumenta
dc um lado, diminui de outro, c surge um nmlllio, ondc dcvcria nasccr qualqucr
coisn dc csta"e1, mnis pClmnncntc.

Jú tivcmos pnrlmncntarismp anterioIlllcnte, por ocnsiuo do !mpél;o, qunndo
Pedro II ficou por4R anos como monarca, c, dcpois, na Rcpública, hú pouco tempo,
logo em scguida a rcnúncia dc Jiinio Qundros. Nessa épocn, João lioulnrt era
Prcsidente e, por um espnço de tempo, mais ou menos de quntOl-l.c,mescs, foram
primeiros ministros Taneredo Neves, IIcIlnes Lima e I3rochndo da Roeha. Como,
no entanto, n maioria rcjeitava o parlnmcntarismo, como sc "iu no resultado do
plebiscito, sua re"ognção ,'eio nípida, c. mais rapidamente. caímos no militarismo
de 64. In"ocnndo n longn peIlnanêncin de Pedro lI. os parlnmentaristas, bem
otimistns, justifieam a certezn e a oportunidade de sua adoção. Esquecem-se,
contudo, de que, nnqueln época. prnticamentl: um só pnI1ido político, o do monnrca.
gra,'itava em t0Jl10 do poder, e os tempos cram bem outros, com n população
pcquena, e o nosso pnís "ainda por scr descobel10 ". Mas. foi só clnmar por umn
tnmsfoIlllação social como se "iu na cnmpanha da abolição da esnanllura, cm
1888, para, no nno scguintc, cm 1889, cair o Império, instalando-sc a Rcpública.

Os mais plUdentes qucrcm csperar uma ép0l:a melhor. quando ti"cIlllO'"
partidos fortalccidos, l:om programas mais definidos ...

Tudo isso vem ú discussilo: ngorn. Ix)rque querem. dc tnda maneira. lima
dcsculpa qualquer pnrn cncobrir o ponto pt;ncipal. quc é o dcscjo ardentc dc
cncurtar o mandnto dc Snlllcy. quc, hoje, estú fixndo, na C{)nstituiçiio "igente, em
seis anos. Mas, como nlguns têm receio de que OCOlTao mesnw cansaço ocolTido
com .0 presidcntc nntel;or, e como outros manifestam o intercsse nas própl;as
cnndldaluras, e nn ocupnção do lugar do Presidente, jú sc ralou em tudo:

- mandato dc scis, de cinco, dc quatro anos, ~leiçõcs jú:
- eleiçõcs no ano que vcm, juntamcnte com as dc pr~feitos c vereadorcs:
- eleições em 89, só pnra a presidência.
E, a pal1ir daí, surgcm as rcflcxõcs, c, com elas as indagaçi)es, nn busca dc

uma snída quc sntisfaça a loJos,
- se a eleição for no ano próximo, tcrcmos quc cnssar o mandato dc SaJl1cy,
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•

cometendo-se uma perigosa exceção;
- se aceitarmos o prazo de cinco anos, teremos três eleições seguidas: em

88, para Vereadores e Prefeitos; em 89, para Presidente; em 90, para Govemadores,
Senadores, Deputados federais e estaduais.

Já se falou em prorrogar os mandatos dos Vereadores e Prefeitos para 89,
fazendo-se uma eleição conjunta para o Município e para a Presidência. Assim,
também, já se falou em eleições gerais, em todos os níveis, em 90, prOlTogando-se
os mandatos municipais por mais dois anos, respeitando-se o mandato de scis anos
de Samey. Outros, querem eleições presidenciais, logo após a aprovação da
Constituição.

A tradição brasileira é com o mandato de quatro anos, tanto para deputados,
como Govemadores, Prefeitos e Vereadores, e, inclusive para Presidente. Só
tivemos cinco anos com Juscelino e no penodo militar, pois fora daí, todos os
presidentes govemar~m por quatro anos, fazendo-se a exceção, ainda, para Vargas,
durante a sua ditadura. Fora daí, sempre prevaleceu o período de quatro anos, um
espaço de tempo nem tão curto em que se possa fazer qualquer coisa, nem tão
longo a ponto de nos fazer cansar do govemante. Inegavalmente, o melhor, e mais
racional, é um tempo de quatro anos, suficientes e animadores, o que, aliás, tem
o condão de possibilitar o aprimoramento de nosso senso de escolha, já que, com
a repetição das eleições, acabaremos por chegar a um "ponto" ideal em nossa
votaç.ão.

Finalmente, como é tempo de sugestões, e cada um de nós tem a sua própria
opinião, por quê não deixar registrada.a idéia de eleições gerais, em todos os níveis,
e para todos os cargos, logo em seguida à aprovação da Constituição? Se o
Presidente Samey pode ter seu mandato encurtado, como querem alguns
congressistas, também eles podem começar dando o exemplo, encurtando os seus
próprios mandatos, e, aí, partiremos todos para uma "vida nova", com novas caras
e novos govemantes. Seria uma homenagem à Nova Constituição, não deixando
de ser, ainda, uma fOlma de comemoração da Abolição da Escravidão, cujo
centenário se comemorará no ano que vem, ou, então, a comemoração de um
século de Proclamação da República, que iremos comemorar em 89 ...

17/lIIoio /1987
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QUESTÃO DE CORREÇÃO MONETARIA

.Não sei se em vÍItude da condenação evangélica da agiotagem, ou, mesmo,
pela condenação penal da usura, ou, quem sabe, pelas notícias de quantos

foram anuinados pela cobrança exagerada de juros, o certo é que aninha em meu
esphito a idéia de rejeição à exploração posta em prática pelos agiotas. Com o
passar do tempo, as coisas vão mudando, a ponto de, pela sua repetição, cheg3lmos
a uma espécie de tolerância com elTos que diariamente convivem conosco: um
deles, é justamente a aceitação, se não uma aceitação, pelo menos uma celta
passividade, com referência a esse mal.

Embora a agiotagem no Brasil esteja catalogada entre os ilícitos penais,
que devem ser combatidos e punidos, ela sempre existiu, pois está aí, à nossa
frente. É uma espécie de jogo do bicho: é proibido, mas funciona ... Antes, até
havia um celta retraimento, por patte dos agiotas, que faziam os seus negócios
em escritólios reservados, ou dentro de suas próprias residências. Agora, os juros
extorsivos são cobrados à luz do dia, na praça pública, à vista de tudo e de todos.
Sinal dos tempos?

. Nossas leis indicam que os juros admissíveis sejam de seis por cento ao
ano, ou meio por cento ao mês. Com os muitos "aperfeiçoamentos" de que somos
vítimas, inventaram, para as notas promissórias - aquele compromisso de
pagamento que os devedores assinam para os credores - um teImo aditivo, chamado
"pacto adjeto", aumentando os juros para um por cento, acrescido de uma multa
de mora de mais vinte por cento. Apesar de estar assim, até hoje, em nossa lei, os
agiotas continuam trabalhando com juros maiores: no início, 5, 7 ou 10%; hoje,
com 30, 50% ao mês.

Com a chegada dos economistas, e cada qual, querendo aparecer mais do
que o outro, vieram também as teOlias e as idéias bem variadas. Cada um, ao que
se subentende, para mostrar maior competência, inventa uma teoria mais
extravagante. Na busca pela conquista do espaço próprio, dividiram-se e
subdividiram-se em fisiocratas, clássicos, monetaristas, felianos, etc ... E, como
com~nte alguma dava celto, passaram a experimentar todas elas, umas após outras:
umas, desfazendo tudo o que as outras tinham feito ... e, assim, indefinitivamente ...
E, como não há um acordo possível entre eles, a situação vai ficando cada vez
mais confusa, e nós, sofrendo as suas conscquências. Inventaram a inOação, que,
no meu tempo de estudante, explicavam como sendo uma maior soma de dinheiro,
em circulação, do que as possibilidades do Tesouro. E o culpado, era sempre o
govemo, que emitia, que "fazia dinheiro", o quanto precisasse para saldar seus
compromissos, mesmo que não tivesse o cOlTespondente lastro em seus cofres. O
dinheiro em excesso, perdendo o seu valor, aumentava os preços, tomando a vida
mais difícil. Os que tinham de pagar, ganhavam tempo, para que a dívida ficasse
"mais em conta", enquanto os que tinham a receber, se não recebessem em tempo,

117



-=====================~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIII-----""S---------------------

___________________6 _-

acabavam reccbendo menos do que tinham dircito, com a dcsvalori/.aç1lo do
dinheiro. Daí, a decolTência lógica que sc infere. sem maiores comcntúrios, é a de
que, com a inllaç1lo, a cada mês, o dinheiro perdia o valor, e no mês seguinte, o
dinhciro valia mcnos do que no mês antclior.

Para que o govelllo n1losofrcssc prcjuízo, um "sábio" iJ1\'cntoua cOlTcção
monetária, quc, no início, só bcneficiava o govCIllO, quc o e:-;igia nas cobranças
dc compromissos fiscais. Podia ser c:-;plicada como o \'alor do dinheiro, em
detellllÍnado mês. deveria, para valer no mês seguinte, scr adicionado da ta:-;ade
inIlação do mês antcrior. Começou a funcionar em favor do gm'emo, para compelir,
como ficou dito. os conlJibuintes do Tcsouro, á uma quitaç1lo de seus débitos, com
mais urgência. Como não podia dei:-;ar de ser, essa cOITeção monetúlia foi se
estendendo a outras das relaçôes entre as muitas camadas da populaç1lo. Chegou
à J\lstiça do Trabalho, como uma cspadn cnlocadn cnln: I' pcito dos empregadores,
para que pagasscm depressa a seus empregados, .. e quantos, para se \'\~rem li\Tes
disso, pagaram injustamente?

Como o povo, quc n1loestÍl no gO\'CJl10,é a maioria, c sempre ehega o dia
cm quc go\'emo tcm dc atcnder ao IXH'O,porque scnão, nno conseguc glH'Cmar, a
cOITeç1lomonetária acahou cstcndida a todos os ncgóclos comerciais, Os juros se
misturaram à ta:-;a de inIlação, ou à ta:-;a dc cOlTeç1lo,c, despuuorauamente,
passaram a cobrar acréseimos de 40'%, até mais. a cada mês, a ponto de nos colocar
à beira ue uma cOI1\'ulsão econômica,

Se a inllaç1lo estil aí, gorda, \'içosa, só perdendo, cm mTogãncia, para a
COIlUpç1lo,vamos ponderar quc um \'alor, por e:-;cmplo, de mil cruzados, em janeiro
deste ano, acrcscido das desvalorizaçôes de janeiro, fe\'ereiro. março. abril e mnio,
a hum mil c oitoccntos cruzados (?), se não CITeinas contas. Vale dizer, que todos
aqueks que vivcm de salilrios, deveriam ter seus ganhos reajustados na mesma
proporção da inllaçiio, pois o "'11m do dinheiro, a cada mês, não tem II mesmo
poder aqnisitivo. Então, todos têm direito ao rcajustc dcsta mnjoração, fl1lto da
eOITcçiiomonetíuia, pois, dc outra maneira, como podcrcmos suportar os aumcntos
em contas de enegia e1éllica, illeool, gils, gasolina, óleo (todos, por coincidência,
da árca de competência do nosso ministro Aureliano Cha\'es). sob o argumcnto
de que fl.lram atmgldos pela inJ1aç1lo, senl que nossos parcos ganhos mcnSaIS
também n1lo o sejam?

O Poder Público. de fato, tem dificuldades em arcar com essas majoraçôes,
pois, \'ivendo de impostos e ta:-;as, e com estes já fi:-;ados desde o ano anterior,
n1lotem com aumentlÍ-Ios, agora, para enfrentar gastos com mah':lial de construç1lo
em suas obras, gasolina, óleo. salários de seus funcionilrios, etc ... Mas, se de\'emos
aecitar a convivência diillia com a inllaç1lo, cnt1lo, devcremos aceitar a conclus1lo
de que tudo devcní subir com as ta:-;asde cOlTcç1lo:os uébitos, os compromissos.
os salários, c tamhém os impostos e ta:-;as de rcsponsahilidaue dos contrihuintes
rarn com os cofres púhlico:-. Se tudll ,lumcntar. mê:- a mês. na mesma proporçiio
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dos Índices inllacionúrios, todos cstarcmos solidúrios para suportar cssa distorç1lo
da economia.
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CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL

Combatendo a poliomelite, ° (im'emotcm fcito. e até duas n:zes por ano. uma
campanha, de âmbito nacional, para a vacinaç1lo de todas as crianças. at0

cinco anos de iuadc, Com isso, prctcnde-se, se niio e\'itar ue uma \'ez. pelo menos
diminuir o Ilagclo da paralisia infantil em nosso país, Nos meses de maio e agosto,
pois, essa campanha envolve n1losó funeionilrios estaduais ua Secretaria de Saúde,
que se incumbem ua orientaç1lo gcral uc vacinaç1lo, como tambón utiliza um
grande número de pessoas \'llluntíllias, funcionÍlrios das prercituras, clubes dc
selTiços, entidades de assistência social. À. campanha acolTcm tde\'is1lo, jOJl1ais,
estaçõcs de rúdio, num grande movimento de amplitude nacional.

Nc"[c aliO, no mês passado, a campanha cstC\'C a ponto de frncassar. pois
se complicou com a greve dos ltlnciom'u'ios estaduais da saúde. Cnmo lemos o
hÍlbito uc deÍ:-;ar tuuo para a última hora. licamos, touos. à cspera de que a grc\'e
acahasse a tcmpo, ainda. uo:- funcionários estauuais participarem, com sua
reconhccida c:-;periência, na aplicação das vacinas. E as proviuências foram scndo
adiauas, Na mesma semana cm quc devena ser rcalizada a vacinaç1ln, foi aquele
COlTe-COlTe,com () govclllo estadual pedindo a ajuua às prd'eituras, a fim dc que
as crianças pudesscm ser vacinadas. Em alguns lugares, é \'erdade, os funcionÍlrios
da Secretaria Estadual da Saúdc ÍntclTomperam a greve, participaram da vacinaç1lo,
voltando, uepois, ao movimcnto grc\'ista. Aqui em Cataguases, os funcionilrios.
itTedutíveis, n1lo ajuuaram, csquecidos de que o ohjctiH) da \'acitiaç1lo era bem
mai,; elevado do que a própria grc\'c,

Scm os funcionúrios cstaduais. sem scu conhecimento c scm sua pnítica.
passalTlos por sérios apcl10s. o quc nos levou a apelar para o espírito de
solidanedadc de muitas pessoas ... Entidadcs de assistência social. o lNPS, os
atiradores do Tiro de Guena. touos foram solicitauos. Na Prclcltura. as ScerctaIias
Municipais de Saúde, Educaç1lo. Administraçiio e Assistência Social puscram-se
cm campo, porque o trabalho era enOlllle à frentc Muita gentc ajuuou, tanto na
sede UOJllunicípio. como na zona I1Ira1.nos distritos. e os POStllSde atcndimento
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se espalharaTn, a ponto de nos permitir uma vacinação de quase seis mil crianças,
quando atingimos a meta prevista, vacinando um invejável percentual. A
Municipalidade registra aquí o agradecimento a todos quantos nos ajudaram e
ajudaram às nossas crianças. Quando tudo terminou, setrtimo-~os todos
gratificados pelo êxito da campanha em nossa tetTa.

Toma-se difícil enumerar todos os fatos que nos envolveram, assim como
é uma temeridade querer enumerar todos os que, voluntariamente, se apresentaram
para o trabalho, nos quais pudemos perceber a grande vontade de setvir. numa
clara demonstração de solidariedade. Com uma menção, apenas, com a anotação
de uma dessas solidariedades, queremos agradecer a todos, registrando o nosso
agt:adecimento. Mas, há necessidade de um registro especial, para uma antiga
funcionária do nosso Centro Estadual de Saúde, que, já aposentada, gozando o
prêmio de um trabalho já prestaoo, em cujo coração falou mais alto o seu espírito
de solidariedade ct;stã. Quando ehegou à Prefeitura a notícia de que essa
funcionária aposentada assumira, com sua experiência e sua prática, o comando
do Posto Municipal do Beira Rio, chamei o Presidente da Câmara de Vereadores,
o nosso Chico Adolfo, para que juntos, Prefeito e Presidentc da Câmara, no que
fomos acompanhados pelo Vereador Milton Ramalho, apresentássemos, em nome
do município, os nossos imon'edouros agradecimentos à figura notável, cujo valor
moral deve ser proclamado, e que se chama Luizinha Villas.

281j1l1llo/1987

CENTO E DEZ ANOS

Cento e dez anos para uma pessoa no mundo moderno, parece assim qualquer
coisa de inatingível. Para uma cidade, dentre tantas, seculares ou milenares

que conhecemos, um aniversário como o de agora não deixa de ser uma
comemoração de anos de infância. Cataguases é uma ctiança, apesar de seus oitenta
e cinco mil habitantes, uma sede que se organiza, quatro distritos que já recebem
a ate~ção do poder público, três vilas que progridem, tudo, dentro de um grande
desejO deafinnação.

O entusiasmo do presente só pode ser superado pela grande esperança em
seu futuro, bem como pela enorme saudade de seus anos passados. Rostos, vozes,
pessoas que queríamos ver, ouvir, sentir presentes, somente estão conosco na
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.lembrança do compromisso em continummos a sua luta, o seu árduo trabalho em
favor'de um desenvolvimento humano e inteligente. A cidade cresce, suas ruas se
abrem, suas avenidas se definem, esboçam-se suas estradas, encurtando distâncias.
E Cataguases ainda precisa de muita coisa. As escolas que se espalham por todos
os limites do município, os postos de saúde que se estendem pelos quatro cantos,
o atendimento médico e odontológico que chega ao meio IUral, as casas que se
levantam abrigando esperanças, tudo ainda é pouco ante às solicitações sempre

crescentes de nosso povo.
Os primeiros moradores. ainda índios. não imaginavam que Cataguases

chegaria a tanto. Seus pt;meiros ocupantes, militares e missionários religiosos,
não poderiam supor que crescet;a com tanta vontade de ser independente. Seus
fundadores, é verdade, sonharam com isso, quando lutaram pela sua emancipação,
o que vamos conseguindo, dia a dia, ao longo do tempo, com sacrifícios e
pertinácia. Damos continuidade ao trabalho de nossos antecessores, tanto quanto
esperamos que dêem sequência a nossa caminhada.

No Brasil, nossas cidades tem problemas, porque crescem
desordenadamente e os problemas se acumulam. Em outros países, as cidades são
pequenas, e, justamente pelo seu tamanho, conseguem uma sólida infra-estrutura.
Aqui, o povo se ajunta primeiro, para fOl1nar a cidade depois. Problemas como
abastecimento, limpeza pública, lixo, água, luz, transporte, esgotos, educação,
saúde pública, segurança, multiplicam-se nas grandes cidades, quando poderiam
ter solução mais fácil se tivéssemos cidades em maior número, muitas cidades
.com populações menores, ao contrário de populações enOlmes em pequenas
cidades. Sabemos que cidades com mais de cem mil habitantes são problemáticas,
dificultando o objetivo da própria organização urbana, que visa a melhor qualidade
de vida para o ~vo. É justamente nisso em que pensamos, quando olhando para
o passado, botamos os olhos no vislumbre do futuro, sonhando com a definitiva
conquista de nossa emancipação. Um homem só não consegue isto. Muitos homens
podem inOuir, maS somente a maioria pode conseguir chegar à grande meta de

toda a nossa peregrinação.
Durante todo o mês anterior, nossos jovens desfilaram em ensaios por

nossas lUas que se fizeram alegres com os tambores, com as músicas, com os
clarins. Amanhã, imponentes. com unifOlmes vistosos, nossos jovens vão desfilar
pelas nossas ruas, não sem antes içarem bem alto o pavilhão nacional, e quando
nossa bandeira se levantar, também se levantarão nossos pensamentos, nossos
ideais e as nossas esperanças no grande sonho da vida melhor que desejamos para

os dias futuros.

061setembrol1987
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COMPROMISSO COM O CIVISMO

A independência do país e n emancipação do nosso mUI1lClplO foralll
comemorauos, com um salxlr ue fesln, na última semana, comanuo-se com

o desfile do dia Sete de Selemhro, Eneontro de nandas de Música, em:enações
tealrais. conferências, paleslras, e:o;posiçõcs, lançamentos de li\'l'os, jogos,
inaug.urações, umn cerimônia na porta do Pnço Municipal. não podem,
evidentemenle, sintelizar ou encelT1l1', ao menos, o senlido uessa data, tão maior
pm:a o Brasil, como a plineipnl para Cataguases. Às comenlOrações não pouem
pnrar aí, porque devem prosseguir nas relle:-;ões sobre essas conquislas que jri
fizemos, e na meditação do que ainua nos falta eonseguir.

Não basta dizer que somos livres, emancipados ou inuepcndentcs, quando,
nn realidadc, temos carências, necessidadcs, rcclamanws muitas coisas. notnmos
e percehemos uislorçôes c desequilíblios. que nos colocam ante injustiças que jú
poderíamos ler superauo, /I ri, é hem \'erdade. uma grande necessidade de
perseguin110s os ohjetivos a que nos propusemos. ou que nos foram ProPOSlllS
pelos que disseram e apoiaram o grito da independência, ou o decn.:to da
emaneipaçiio, Vi\ erlllos essa liherlação tem siuo a nllssa dificuldade. assim COlllo
tem que ser a constantc de nossa pn.:ocupação, até a conquistn definitiva desses
parâmetros, imprescindi\'eis ao ser humano, tanto quanlo ao ))(H'O.

O direilo n educação, bem como a necessidade ue educação para todo o ser
humano, é uma condição inmTed:í\'l:1 para que esse ser humano possa pal1icipar
da fruição de sua emancipação, da sua indpendência. Ilá atrasos. alguns
proposilais, outros por ignorância, que mantêm o PO\'O no dcsconhecimento. ou
mesmo privado, de uma on1cnação social mais justa. mais equânimc, mais prú:-;ima
da perfeição. Cumpre a alguns, jú que nem todos despertaram do sono, Ie\'ar a
lodos a e:-;ala medida dos \':lIores que precisamos conquistar. Os preconceitos, o
nosso desconhecimento, a nossa pobreza, têm siuo enlra\'es ú nossa m<.:lhor
cOI1\'i\'ência. Por tuuo isso, a marcha de\'e continuar. Uma marcha de ci\'ismo,

como aquela em que nos brindaram os desfiles. na a\'enida, ue cstudantes.
professores, aliradores do T<l. dos mel1lnos que nos estenuem l1S mãos. uos
"oIdado,,_ faltando-nos, contndo. 11marcha de Iodo o povo,

a ci\'ismo é uma fOlma de cducaç:l0, quando possibilita assimilar a de\'t)ção
110 inkrcssc púhlico. quando contrihui para o aprimoramcnto da orucm social
uemocnilica que dcs~iamos p[lra Iodos nós, Às noções de civismo siio Ir[lnsmitiuas
nas escolas, nos lares, nas associações, mas também nas comcmoraçiks em praças
puhlicl1S. E uma lição ue civismo. das mais importantcs, é :I que Vem contida nas
comcmoraçõcs de nossa uala maior, a dc SeI c de Setemhro. Por uma feliz escolhn
de nossos plimeiros dirigentcs, o município de Cataguases foi instalado. com sua
emnncipl1ção, no mcsmo dia da Independêneia da Pátril1, como a querer nos indiear
o caminho que dcveríamos seguir, numa marcha cívica. solene e p~ll11anente,

122

I' ionmn ri grandezat 'I)m Ilesenvoltura, os sngrados principios que 11l11enS , ,pnrtan () c '

do Brasil. . ' U' 'I "'lr'lm em uesfile os nossos jovens, com. , rtl'IS e 1)01on I.:p, ss, , . I
O povo smu as , , , ..,,' , 'I) '1"Inça na conqulsla I e

,', s a )\ausos IIlcenll\'a! ,U11 ,I I.:S I.: , ,,'
barbo e entusiasmo, o. I , ".., 11'moração de ngOl a, d quI.:

. C ' I lal11o-nos lodos nl.:ss,1 COl I.: I
melhores diaS. ongl nu" , , . ..' '" f' '1'1 dando-nos a \'isão e:o;nla I a

, , Iltldão a nsslslll nOss,1 I.:S,. , . ' 1
juslamenle lrou:o;e uma ml . _,'. C'lt'lg.u'lses. mas. pnnclpa e
. , 'd d > I 'mos l)ela Irenle, Iwn sO com " , .
responsabllt a e qUI;; c ' . ) . li'\Te e em I)az,

. P,'ttli'l (Iue querem I s .definilivamellle, eom nossn , "
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ELEIÇÃO COMO SOLUÇÃO

. 1'lrhmenlarismo, nem com presidencialismo,Opovo não cstú preoeupado I.:om I' '. " d'z 'r uma coisa ou outra: o que
. ,." 1 o (Ul: (UI.:I I ,I.: . .

alé porquc, muitos nl.:m s,lhl.:n , 1 ~ 1', I' tr'IIl(luilo, emprego, salano
h' ilo lempo e um ,1111)\I.:n I.: , .

inlercssa 110povo, c a mu '\" I I 'mpo os eonsl iluinles não' azelll
, ': ~ ) se sahe, la qU.ln o I.: " . , .

decenle, No enl,lI1to,.1" nU! ' , ~ d' ,. 1'\ ti' "o\'erno. como Sl: Issn
, -,'1', não a dlscussao ',I 0111, c C' , ." \

outra COIsa, cm 131asl la. quI.: 'd ' 'I' niío rode ser Cl1l1SldCI,110. ", I' o que e\'\ enll:lI1l.:n 1.:. ,
fosse o ponto mms ImpOll,1Il c. , \" ,', )' é um bom gO\'erno. a
acima do próprio govellw, E, como o que II.:Sc.1,lml S

, 1" nde I)cnla de lempo, . 1 '
discussão acabn num'\ gl'\ 'I \' d' 1)1''sidenle ter anuncJalo quI.:' , , , velll pe o alo I.:o 1.:,

À ameaça dc um IInpassl.: ., . V mos rl.:lllenlUrar, apcII<IS
J d'" 1COanos para seu 1;0\ c111li, " ' . . udesl.:java Ulll nHIIl' alo I.:1.:11 '. ,,' lual mandalo presidenewl e c

' - O )r'IZO pre\'lsto pai ,I O" , d
Para colocar a qucstao. ]" d 1', . _'uo Nevcs. eOI,.ohora a.

I ,', uma promcssa e ,1Ill:11.: , u
seis anos, No entanto, la\ 1,1 " "'ã de aoora. o peno o
' , . S •. de que. para a 11,\11SI1,:' o I:: , ,
depois pelo propno . a1111.:), . , d . 11zado quando esta\'nmos

. " ,.'.,. \, ualro anos. Nos tempos n C1 ,', . ,
preSIdenCial podl.:lla SI.:IlI.: q .' I ' . alé 11uem se ulspusessl.: a

,>', Iiliuade eConomlca. 10U\ I.: , ,
alcançando uma docl.: 11,\I1q~ , I" d) ])oder alluisiti\'o da nossa mOl.:ua.

d d Pr' 'Ilh.:nle Com o Im 1 , I
prolongar o man nlo o l:S. 't '1t 'I)assou a querer a S:l1l a

,Ih' .-" U)S desconlentes, e mUI a gl.:l I.: ", , '11'.
começaram as m" .lÇOl:S I, , _ ' ,.. r: ' , tilo (lue ele mesmo \'CIO a PU) ICO
., '" ')m "elclçocs la , 0\ I.:n , , ' ,_,
IInedtala de Sal11l.:), l:1 . .,.'. '\I10S são necessanos P,II a "

'.. ,,' , , (lualro anos. mas Cll1Cn, .' '"Para u17.er nem seIs, nl.:m . , \,. ir o I)razo. ll1\'enlm ,Im
, ". ,.,' 1tes nilo consegullam Ilmll1U " ,

Irtll1slçào . Como os conslltulI )" ,'d' I' lolhenun-Ihe ns passo:-.,
,'" u' '1lon11enlar o Ill.:sI I.:nl.:. . I.

uma outra manCII,1 1;;, . s '\ da mudança da lon110 I c
d' , , lI) 111" 'I forca de mando. eom a PIOPO, I,Im1l1U1n( - v' .,.
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governo, de presidencialista para parlamentmista. Houve até uma vez, que se
aproveitando da confusão, propôs a volta da monarquia, e aí, jornais e revistas,
foram buscar os descendentes de Pedro lI,já não se sabendo, hoje, quem o legítimo
herdeiro da coroa - os filhos de Pedro Henrique, ou os filhos de Pedro Gastão,
bisnetos da Princesa Isabel e de Gastão de Orleans, o Conde d'Eu. E, com isso,
uma outra polêmica fica estabelecida, sem resolver o nosso principal problema.

Em tese, não resta a menor dúvida, que o parJamentmismo é uma genuína
represenluçãu pupular. Indireta, mas uma representação. Foi em Rousseau que
buscaram a doutrina do parlamentarismo, naturalmente, soli'endo, através dos anos,
as modilícações naturais aos muitos países que a ad~ram. No parlamentmismo,
os representantes do povo, deputados e senadores, governam, por inermédio do
Primeiro Ministro, escolhido pelos próplios deputados e senadores, e deles
inteiramente depende, por que vai precisar, para governar e ser mantido no
governo, do apoio pelmanente desses parlamentares, representantes do povo. Se
hoje, um presidente, no regime de separação de poderes, é posto contra a parede,
se não perde o apoio no Congresso, imagine-se, então, no regime proposto,
inteiramente dirigido pelos deputados e senadores. Se hoje há, pelo que se comenta,
tanto "ammjo" e tanta "combinação", de outra maneira, o que acontecerá? Foi
justamente para evitar-se essa confusão, essa concentração de poderes, que
Montesquietl imaginou uma separação de poderes e de funções, propondo a divisão
entre Exeeutivo, Legislativo e Judiciálio.

O parlamentarismo funciona em países como a InglatelTa, onde um ministro
renuncia, quando descobrem suas "escapulidas notumas", fora de casa, como no
caso de Profumo. Na Alemanha, por exemplo, onde Billy Brand também renuncia,
quando acusaram um de seus assessores de manter ligações com a Rússia, e,
consequentemente, sob suspeita de espionagem. punciona na França, engatinha os
primeiros passos em P0I1ugal e na Espanha. Por outro lado, o presidencialismo
funciona, há 200 anos, nos Estados Unidos e ali também, quando descobrem um
procedimento incolTeto dc Kennedy ou Gary Hm1, eles deixam de ser candidatos
presidenciais. Agora, cá entre nós, essa situação funciona em nossa telTa?

Os presidencialistas protelam a adoção do parlamentarismo, sob a delicada
evasiva de que nossos pm1idos, ainda sem definição, não têm estmtura para
sup0l1ar um regime fundamentalmente estribado nos princípios pm1idários.
Alguns, mais fracos, registram que não temos políticos, quanto mais pm1idos!
Assim, vamos chegar à conclusão que nossos políticos estão legislando em causa
próplia, buscando um regime onde eles mesmos terão maior prevalência, quando
o objetivo do govemo, de todos os governos, deve ser a melholia e o
estabelecimento de melhores condições para o povo, o grande ausente do debate
agora.

Por uma dessas, justitícavam a escolha de uma Constituinte exclusiva, isto
é, que nas eleições passadas, no ano passado, votássemos num gmpo de homens
que fossem a I3rasília apenas para votar a nova constituição, e, depois disso,
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. datos uando então, dmíamos lugar às eleições
estariam extmtos os seus man, "q" .', a lím de que começássemos vida

. tod()" os níveis c para todos os CaIgo:;, 'geraIs, em ~, .
nova.

lO/setembro/1987

CRIANÇA, NOSSA ESPERANÇA

, . . . Iam õem em dúvida os nossos

As vezes os jovens nos cntIcam, nos lIlterp~vem'o~ trabalhamos encetamos
. . ,', ntanto, ue VI ' , ,

proPOSltoS, esqu<,:cldos, no e q. d'r com os olhos postos no futuro,
.conquistas, tentamos melh?rar, t~ntamos pr~gdle hlo'1"mui~o menos a nós, que nos

.' , .' t mllls os joven:; e <.:,
tempo que benehclat a mUI o " .. _' O 'ovens n~)squestionam, questionamento

.' dodoflmdamlssao. SJ . . d'f' 'Ivamos aproXlfilan d' . . antecessores a situação I ICI, . ., b ' ÓScobramos o:;no:;sos . , . .
necessano, pOlque tam em n . . b" também somos eXIgidos e somos. . E mo eXigImos e co Iamo:;, .
que nos deixaram. ,co, . ., . sacrifícios que antevemos
cobrados, razão porque tudo fazemos para mlfiOllll o:; , .

para amanhã. " . ças então nossa preocupação e
Se com ~s ~oveã~'~U~~~I:'a~~:s,a~~~:: el~s n~s' olham com olhos de

nosso compromisso s . . ndo são elas a nossa esperança:. - d d' ,.d e tambem de espel ança, qua .
mdagaçao, e U\ I a, t .'d d> segurança para nossa velhice.Td de para nossa ma UlI a c" ,
esperança de tranqUl I a '. d odo vamos encará-los, amanhã?
Se não cumprimos bem nossa mIssão, c que ~guns 'hoje ainda se enganam e

Alguns, no passado, falharam, cor~o a, '. ..' lho'r não fosse a
. I ue lá podIa sei mUIto me ,

deixam nódoas na ordenaçã~ :ocla 'dq . ão ue se fazem distantes da própria
ambição de uns poucos. Amblçao ou .~~~rp~es:o s~bendo-as enganosas,
projeção do seI' humano, mas q~e pel:;l:; e't " diziam para nós quando éramos

"Nã' verás nenhum patS como es e , "or
u, . de 'úbilo elo quc os homens grandcs fazlllm p

crianças, e enchlllmos o peito , .~ P'I uma antevisão das dificuldades
'. Ho,ie adultos ficamos na dUVIdase aqUI o era ,nos. J' ,

que teríamos à nossa frente (7).. aram antes de nós
. , d I amos os que pass, , ,Orgulhosos, vaidosos, as vezes escu p d'r desculpas ou

'b T d d d amanhã termos que pe I ,
mas não aceitamos a POSSI I I a e e, hã' I ossas falhas e distorções.

. d h' h ens de aman ,pe as n, .
perdão, às cnanças e o~e, om. emoração de mais um dlll da

A reflexão de agora se faz na vespera d~ com " . orações de um dia
. U dl'a so' como temos o grave defeito de comem ,cnança. m ,
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só ..... , quando poderíamos nos Icmhnr I ld . . d' , d' . ( os os tas e comenH)J"lr a .
comemorar.o homel~1 adulto, homcnagear a prúpria \';:Ia. ' ,cnnnça,

? dl:J da enança vem junlo com o dia consa 'rado' . .,' , ,
Apanxlda, Padro~~Jr:1 do Brasil \,,' . . g a Noss.l S<.;nhOJn
dl' mundo nOH\ (IUCabriu ho'ri; I,;tl~l. .I1~n.~oC~"11o dIa dn I1l'scobel1a da América,

.on <.;sP,II,lOs IW\'c"auor" , , .
uma nova vida 'lI;m d' ,(',' . ' ",' cs I,;ulopeus, ansIosos por

. ' "c ,Is lontemlS conhccldas na(lu + ; " .
hojc, a mesma dimens~all "e I'll' 'ta . '.'., C ,I <.;poca. I\mua agora, ainda

, , " p 1<.;, a noss'l J r 'nt . I .
pé da Mãe de um oulro 111'" .. , ... C 1,;. quan( o nos pellllenciamos ao

I.:nlllo que se S'lcn IIcou 11 t d '
há dois mil anos nos 'Icena . 1 ,., . I or o os nos, um Menino que

Q
' " ,U 111os cammlOS do belll d'l \"'d d d . .

uanuo IhfllllOS nossos olho' '. 1I . I .' , <.;1a e, a .Iusl1ç.\., s nos o lOs l C UIll'1 CI'J'lIIÇ'1 d' I'os mcsmos horizontcs de um d " " I,;SCO1\'1Il10S,outra \'cz,
. " mun o 110\'0, UIll Illundo d. bel ,. d

anSHllnos, c quc rcslllandcce n'l '," I ' . I,; cza, e paz, que, PUII.:/,I ( o Iosto de um 'I ' "N ' .
ondc cslilo conlidos os se"J"u . d " '. ,cnanç,\. a mcsma cnança

, , '" C os n plopna \'Jdn r'1/10 (1-1 '
prnpnlsora da nossa lut'l '11, I j- ,I d ' . ,'.' ,nossa c:lllllnhadn, força

',' <.;n() 111<1o tel 11I1110dc nos" ,', , .' ~ "
essa mesma criança com (lU' '" J" ,S.lllCl<.;gt lIlaçao ... I:peranlc

, cm IC.l Illllamos nosso com' . ,
a pcrspccti\'a de uma no\",! vid I' ', plOmlsso, que saudamos

, a, lI.: um mundo nO\'o d' UIl t' '
de nossas esperanças, a crifll1"a ' " .'.~ .' ,I.: I I,;mpo nO\'o. I,onte

I
'" ". 'T" CU.J,I\ Is"o plO.Jetamos lk modo inaITeu<Í\' '1,' '.,
Icnlc, .Il.:aha sendo a concreti-";' I' j (; ,I nOss,1Z,IÇ,IO(I.: tlX a a nossa espcrança.

lI/oI/lI/h/'() 1987

o PACTO NECESsARIO

Durante tanlo tempo nos preparamos Jara o ", I"'" .
nm'lI Consliluição e a"(WI c 'I I gl.lnl <.;ddl.1h.: que nos dana uma

I
' ' '" " s amos cOITcndo o lis' I' t; I I ' .(C caSUlsnlOS c cOlllradiçik' ') ,. .. ,co l C 1,;- a ma !cita, chcia

s, C( mo ,Is que \'ao 'Icont' 'I I .
de questões menores (Itle "'" h ,I,;CCJ1( o pc a prcdolllllliincia

" '",CI.lm e oques qU'll1 d' .
descpvamos uma "rande/a nl'll' , ,. I'. ~' ,I lO lo os espcrnvalllos c

. '" ." OI n,ls l IsCUSsocs das (lU' 'l- , ' '. '
A AlIança Delllocr'ílic'l (Itl' . ," '1' '. I,;Socs m:JIs lI11pol1anlcs.

, ' , , c pOSSI11Ilou a eI '1"1 d' '(' ,
IOllnada (leio PMDI3 "d'. " I I.: 'T' o I.: nncrcdo e Sallle\',

. c os Issll entes do PDS ,,' " .'
organizar o PFI não dtl" ," quI,; sall,1Il1 deste partIdo para

'" 1.t11:Jmulto lelllpo é claro" ., I', ...
de conctliaçãl' enlre cOI,.,nt , .. , I'. ' , .Ia Sd 11,IIllOS,pela (!JJ Iculdadc

I,; cS.ln ,Igolllcas. Ora o P' . , . .
a atuação. duranlc vinle :lIll) , d' I" I' 0\ o qUIs mudar, recnllllllando
) , S, C po ItlCOS le PDS e PFI ' ' .
I MD/1 pelo que () 1),111ido r' l' , " c POI ISSO \'otou no, CJ lesenlanl na conduç10 I d ..
povo esperava como ai d' " ' (a IllU ança. !.OgICO quc o

, , n ,I pal.:lenh.:mente eSJler'l 'I "r'llld' I ., . , ",' I.: mu( nnça. que :JIndn
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não veio para o país A situação "sui generis" quc sc nos apresentou é
compreensível, mas não aceitá\'el, com o PMD13 qucrendo adotar suas dirdrizcs,
o PFL ainda sc imaginando o "todo poderoso" dos tcmpos da Arena, c o
Presidente, saído de um partido, ainda sem ter se ajustado ao programa de ação

do partido que o elegeu.
Assim, tcmos visto dchates cstércis, como, por c:\emplo, aquele cm que o

Ministro de Minas e Encrgia faz aumcntar. t()dos l's mcscs, até dnas \'C/CS no
mesmo mês, os prcços nos sdorcs quc Ihc cstão suhordinados' o óleo, o gás, o
álcool, a gasolina. a cncrgia elétl;ca, cnquanto scu colega dc partido c dc ministério,
nas Cllmunicaçlles, aumenta as lariras dc (;(llTeios (; t..:kgrafos. tclcronc. d(; .. , O
Ministro da Prcvidi:ncia Social acusa o Ministro dc Minas c Energia dc, no augc
da crise surgida no gl'\'cll1o, prcocupar-sc (;l'm nomcaçõcs de afilhados cleitorais
para a dircção dc órgãos prc\'idenciários no intcrior, O Prcsidcnk do PFL "hriga",
ameaçando retirar o apoio dc scu partido ao gon:ll1o. por não kr conscguido
nomcar agcntcs do Funrural cm Pelllamhueo, l.:om isso pensando angariar
'dividcndos elcitorais. mas os ministros dc scu p.1I1ido não dci:\am l's cargos. c, ao
contrário, sc vê ultrapassado pelos scus própI;os companheiros quc do cOlTcndo
assinar listas de adesão ao Presidcntc da Rcpúhlica. quando csk, jú tendo
ultrapassado a metade dc scu mandato, ainda procura apoio parlamcntar para um

programa dc ação, que até agora não foi posto-.:m \'igor ..
Não sei não, mas pcnso quc sc o Presidcntc pusesse em ação seu plano de

govcll1o c comcçassc a trahalhar, tcria o apoio do PO\'(l, c os parlamcntares
forçosamcntc dci:\at;am dc lado suas e:\igi:ncias e adeririam, para quc não fil.:asscm
superados pelas l.:ilulI1slúncias . .Ga:\ias jú nos tinham cnsinado, quando chamou
para a(;ompanhá-Io os que fossem hrasileiros, na históril.:a ti'as..: "qucm for
brasileiro, siga-me", c é o quc dcveria acontc(;cr novamcnk, com o Prcsidcnte
passando a trahalhar com afinco, pois já pcrdcmos muito tcmpo com discussõcs
de parlamcntarcs c políticos prcocupados com situaçiks pat1icularcs. cm
Jetrimcnto de todo um pm'o por demnis ,,;ncrirícado Estamos nccessitados. aqudcs

que pilem os intercsscs do Fstado m;íma dos intcrcsscs particularcs.
Pois não é quc a situação ficou tão cmharaçosa quc fomos suqlrccndidos

nesta scmana pelo manifesto do incsqucci\'d João, cste csquccidl' dc quc no scu
tcmpo a in Ilação cstava a 257%" de que clc próprio não trahalha\'a scnão três dias
por scmana. ~ quc o dcsgO\'cll1o c:\islcntc causou tanto cscúndalo à nação'.) E não
ficou só nisso. o c:\-ministro da Fazcnda, c:\-minislro do Plancjamcnto, dcitou
falação, por sinal judiciosa c hem at1iculada, ditando rcgras c cnsinamcntos quc

.nãl' fl'i capaz dc imprimir ú sua atuação no go\'ell1o, bcm rccentc. Falar, ainda
continua scndo muito fácil, mas aqucles quc ti\'cram l'portunidadc dc modificar,
de ra/.er. c nada lizeram, ue\'iam l'icar calados. pllrquc o mutismo não fal mal a

ninguém.
O pacto, agora, o grande acordo nacionaL o grandc compromisso à nossa

rrentc, com a dcvida \'ênia, é um só. c niill plldta ser outro: vaml's trahalhar, pois
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só pelo trabalho conseguiremos resgatar a nossa dívida, para com nossos credores,
não só os credores internos e externos, mas principalmente com nosso maior
credor, o credor social, o nosso povo. E é pelo trabalho, diligente e aplicado, que
vamos conseguir saldar esse compromisso. O pacto necessário, extremamente
urgente, é quc o povo e governo, parlamcntarcs e congressistas, devemos nos
compromctcr com o trabalho.

18/olllllbm11987

o SONHO DA CASA PRÓPRIA

Há alguns anos atrás, não mcnos do quc trinta, ncm mais de quarenta, o
problema da moradia não era tão angustiante como agora. Encontrava-se casa

para morar, ou alugar, mesmo quc esse aluguel já começasse a ficar um tanto ou
quanto proibitivo, Qucm não quisesse alugar, comprava uma casa pronta, pois
havia o que comprar, podia-se comprar. Os aluguéis, durante largo espaço de
tcmpo, foram congelados, enquanto os dcsp~jos eram difíceis de ser conseguidos.

A Caixa Econômica financiava casas, cobrando juros mais acessíveis, ou
pela tabela "price", que, naquela'época ncm tão fácil, mas extremamente mais
suave que as prestações do BNH, COHAB, etc., que se fizeram superados pela
cOITeção monetária que ninguém suportou.

Os políticos dos governos passados, que não passaram como os govemos,
entenderam que poderiam resolvcr o problema da moradia com a criação do BNH,
mas as prestações acumuladas com correção se tomaram asfixiantes, A idéia era
atingir as camadas mais sacrificadas da população, o que não se conseguiu, já que
as classes atingidas foram da média - média para cima. Para financiar a construção
civil, criaram o Fundo de Garantia, tomando aos trabalhadores urbanos sua
estabilidade. A mesma estabilidade hoje, motivo de controvérsia na Assembléia
Constituinte, negada aos trabalhadorcs urbanos, mas, estranhamente, mantida para
o meio rural. Houve até, por isso mesmo, quem dissesse que as coisas, no Brasil,
a.:ontecem ao contrálio, lembrando o caso do advento de uma legislação trabalhista
em nosso país. Quando tudo indicava que as leis trabalhistas deveriam chegar, em
primeiro lugar, no meio rural, para organizá-lo, ordená-lo com equilíbrio, com
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cstável justiça, contribuindo para quc o ruralista não ti\'csse ncccssida.de d: sair
dc seu próprio ambiente, fizeram de modo diferente, Illstal~ndo a leglslaç~o dl~
trabalho nas cidadcs, com isso. naturalmente, causando o cxodo rural que nos
prejudica, e de que tanto reclamamos. .

130m mas isso não é o assunto dc agora e, sim, a qucstão da moradIa, ao
qual vamos 'voltar. /\ política habitacional de antcs, aceitcmos cm pnrt.c..rc~olvcl:
o problcma dc alguns, solucionou a qucstão de o~tr~s quc, com. ma~s,1~c,I~1l1ad~
uderam ehegar à aquisição até dc mais dc um ImO\'eI, como Icz er:sccI, c de

;'epcn;c dcsapareccr, uma grande leva dc imobiliári.as. c agêncla,s .1:n,a~~~lra~
cOlTespondcntes, não conscguindo, este sistema lllloblhano, at~ngll a cI<1.sse~os
trabalhadorcs de salário mínimo, a maior catc~oria ,de no~sa lorça de tiabal1O,
quando o salário mínimo acahou virando "'salúno maxlmo

/\gora, cntão, que os aluguéis estão lihcrad?s e j:~ aumenta~l dc ,sei~,~~
scis meses, cnquanto os despejos sc acelcram, lll~ent,l'.'ados pO.I um~ \ es~a
d. I'. 'a 'udl'cl'a'I'I'ac()locando um cidadão, c sua lamlha, da nOltc pata o dIa,ISP IcenCI, I ' , , . 1

enl 't"tl) s'cm persl)ectivas o quc, e\'identemente, acaba aletando a )oana rua, S ""', "- . . . ,

ordcm soeial.

Emhora não seja allibuição da Prefeitura constlUir casas, é no cntanto da
, ,. d t' d '\' 'r lut'u'alçada de qualquer cidadão mostrar o rumo mms apropna o'.~:~ ,c um c e .. , '

pdo caminho a seguir. Justamcntc por isso, quando as "'.cOisas ,Jllno 'l1lo.pass;ld~:
. a 1"lcal'al11'tl'\'as "cliamos" uma espéclc de banco nHllllclpa lCcomcçmam, "', ... ,. ,., d'

Ilal)itação naturalmcnte com as limitações c dlllculdadcs da nossa pllma~ Ieda 1;;,

, , , .' d /\ EMI IA I mpresamas envolvida por uma grandc vontadc de acel1ar e dc aJu ar. : . -.~ . ,
Municipal dc Habitação, cliada pela Lei 1.336. cm 18 de dezembro de 8d6~

. d ' I "'()" '01 1987 em scu brcve tempo I;;regulamentada, dcpols, pelo ccrdo ,,1 w, e '. ". .. ., .,
vigência, já fcz cinco lotcamentos, construiu setcnta ca~a~odlstnbulu d~lzent~).~~
trinta loks, c tem cstl1ltura para mais 200 casas, nos proXllllos ~Ito a ~ez n:ese:,

'1 'I'd' d' d 'om 'Iluda da Cmxa l:conomlc<1quando cstamos ankvcndo a POSSI)II <1e e, c 'o' .
. d I d . 'I"a' Dentro do csqucma daFedcral, COmCçall11OSum al1'OJ3o p ano e ml . c,a:,:;. ". o .

EMII/\ para qucm não tivcr condiçôes dc aqUlslçao, vamos emplest31, ,dO~I,
, d I '''1 \"ln10S alugar a prcços aceSSIVCIS.alugar. Para qucm po c pagar a guma eOl:>,,' ., _ ,

Para (lucm puder pagar 10% do salálio mínimo, uma soma nao tão alta. qu~ .0

. " - ,... v'nder para com o umhcllotrabalhador dc salúno mmlmo 11<10possa pagdr, \ <Imo"" " ..
'assim rcccbido, comcç31mos as construçõcs dc outras casas, pois a contmUldade
do sistcma pel111itiráuma scquência na busca dc uma solução para o problema .~a
moradia, sc não para todos, pclo mcnos. para uma grande parccla da nossa
população,

A casa própria. aquela mcsma quc a Constituição aponta como scndo, l~
. . d't U' prctcndcmos para todo aquclcasilo II1viol:ível do CIdadão, e a gran e mc a q c . . . d

'I" . da 'huva e do sereno, lugm oque sonha com um teto, um lugar para se ,\ 111g31 ,c ' >

. . . ...., d ,., d 'obrar um pouco do pequcnodos cscorchantcs aluguels e, com ISSO. Clxan o s
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galJho mensal. O sonho da casa própria é algo que não podemos fazer sozinhos,
mas, juntos, conseguiremos concretizar.

25/outubro/ /987

o FUNCIONAMENTO DOS BANCOS

Háuns quinze dias passados, os bancos, em Cataguases, tiveram conhecimento
da notícia de que à Prefeitura interessa um horário de atendimento mais amplo

a todos aqueles que têm necessidade de depositar, pagar contas, saldar
compromissos, fazer retiradas, fazer empréstimos, guardar na poupança. Em
seguida, o órgão oficial fez publicar um decreto, disciplinando a matéria com a
fixação do horálio de seu funcionamento, com abertura às 9:30 e fechamento às
16 horas. Não satisfeito em agir sozinho, em maté.ia tão significativa, pedi à
Câmara de Vereadores o con'espondente apoio, para que o decreto se transfOlmasse
em Lei ..

No espaço de tempo, decon'ido entre a comunicação e o advento do decreto,
não tivemos nenhuma queixa, a não ser a mudança de sua abertura, que, antes às
9 hora., deveria passar para 9:30. Agora, evidentemente, com a determinação nas
ruas, vamos ouvir queixas e reclamações porque a controvérsia, como de costume,
trará discussões.

Outro não é o objetivo, senão facilitar ao povo um horá.io de atendimento
maior, mas, também, com o aumento de serviço, a possibilidade de contratação,
pelos bancos, de novos funcionários, pois temos muita gente precisando de
trabalhar, não nos sendo permitido fechar as portas ao trabalho.

Em se falando de bancos, muito cmbora a questão seja de aceitação geral,
vamos lembrar que Amador Aguiar, o grande artífice de um dos mais avantajados
sistemas bancários do país, dizia, ainda nesta semana, em Brasília, aos jornalistas
que o entrevistavam, que "A crise só se resolve com o trabalho. Se a geate não
trabalhar, não vamos conseguir sair da crise". Essas são suas palavras. O que não
é novidade, pois desde o início, quando acabaram as mordomias de Adão, o Senhor
lhe disse que irira ganhar o pão com o suor do seu rosto ...

Se, em Brasília, em lugar de estar pedindo apoio prévio, perdendo-se um
tempo precioso com "concessões", "barganhas" e nomeações, o Governo pusesse
a carruagem na rua, botando a engrenagem para funcionar, evidentemente que o
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povo estaria satisfeito, e o clamor do povo seria ouvido pelos poli.t~cos, q~e
conversariam menos e trabalhariam mais. Aliás, por falar em BrasI1w, voces
notaram que os homens não conseguiram deixar os cargos e passaram a apoiar o
governo? É, o uso do cachimbo faz a boca torta, e não é fácil, de uma hora para
outra, abdicar das vantagens de ser ministro ...

Os bancos, hoje, têm uma inlluência muito grande na economia do país.
Eles emprestam, fin~nciam as atividades dos homens, e, para isso, fazem a
captação do dinheiro do povo. A captação dos recursos é feita mediante o
pagamento de um preço para os juros, e, logicamente, ganham um. pouco (ou
muito) mais, para emprestar. Por isso, ditam os juros do mercado.

No ano passado, quando do saudoso "plano cruzado", com a desculpa de
que estavam sendo prejudicados e levando prejuízos, os bancos diminuíram o
.horário de seu atendimento, dispensaram muitos bancálios, restringiram suas
ativid~des. Registrou-se uma dificuldade para os bancálios dispensados, como
ficamos todos sacrificados com a diminuição do horário de atendimento. Em Belo
Horizonte, Governador Valadares, e outras cidades maiores, os bancos estão
"brigando" com as Prefeituras, por causa do seu horário de atendimento. Como
a questão é de real interesse de todo o povo, vamos pedir a compreensão dos
bancos e banqueiros, a fim de que colaborem suavizando o atendimento.

o I/nove11lbro/ /987

A SIMPLICIDADE COMO PROPÓSITO

O Presidente Sarney passa por maus momentos, em Brasília, na con~ução d~
seu governo, e, disso, se aproveitam os que querem ser candidatos a

.presidência, pedindo as eleições já; os adeptos do "quanto pior, melhor", que
intentam os beneficios do caos; os seus próprios adversários,.que lhe imputam a
responsabilidade pela situação, chegando a diminuição de sua autoridade, tentando
mudar a fOlma do regime.

A crítica é válida, chegando a ser benéfica em alguns casos, mas a
resistência ao governo, no entanto, aiém de impatriótica, não serve à democracia.

Sabíamos, lodos, que o longo período do autoritarismo, sustenta~~ pela
política pedessistn, estava deixando o país asfixiado, acabando por .sacnflc.ar a
nação. A peculiaridade de ter chegado ao governo, saído de um partido, e amda
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n~m b~m assumido um outro, r~z com qu~ o pr~sitknt~, não totalm~nt~ d~sligado
d~ sua posição anterior, tivess~ dificuldad~s em assimilar a doutrina política qu~
ant~s combatia. Long~ dos companheiros de ant~s, ainda não conhecia os
companheiros de ngora. Aliada a isso, a situação d~ transição qu~ nos era proposta,
trazia, por outro lado, a p~rsp~etiva d~ uma r~~stl1lturnção dc um país novo, com
a discussão, votação e aprovação d~ uma nova constituição, naturalm~nte, agora,
ajustada ils mais gJ;tant~s necessidades do nosso povo. Ora. qu~ o povo não querin
a situação anterior, que o po\'() d~scj:l\'a a mudança, até porque precisa dela, tudo
ficou evidente com o resultado das eleições, quando o país inteiro, numa só voz,
respondeu com a votação que tivemos. em lndos os estados E, por isso, o govemo
não deve estar em sintonia com a nação'! f: claro que sim ... Dcve ouvir esscs
reclamos, atender às reivindicações de um po\'O em diriculdades.

A hora era, como é, de transição, porquc, justamcnte, com uma nova
constituição, sacudindo a po~ira do t~mpo pcrdido, pod~riamos, como pod~mos
encetar a nova caminhada pretendida. O ~stilo de ant~s m~rec~ s~r substituído por
uma lilosofia modema de administração e d~ gon:mo.

O Presidente eleito, mas não empossado, jil pressentindo a despedida,
dei:-;ou, no seu discurso ao ministério, c, porque não dizer também ao povo, num
te:-;toque acabou lido pelo próprio Presidente Samey, recomendações e kmbranças
que não podem ser desprezadas. Nele, no discurso, estava de modo mais simples,
de modo singelo, mns, não menos preocupante, a advertência de quc cra proibido
ga:;tar. Jú tll1hmnos gasto demnis. Mas, lói o mesmo que dizer o contnirio, pois
continuam os gastos, as mordomias, os jantares, as constantes viagens, na sua
maioria para o e:-;terior, as gentilezas com o dinheiro do povo, a e:-;orbitância de
snlários altos para uns poucos, em tlagrante contradição com os parcos ganhos do
povo, cujo sal:írio minimo não dá para uma \'iagem, com hospedagem, numa cidade
grande, por dois dias.

Gastam demnis.
Quando as empresas estatais querem aumentar os salários de seus altos

funcionários, aumentam os preços, chmnando o povo a uma conlJ;buição
inoportuna. Tem sido assim com o preço do gás, da gasolina, do diesel, dos
dcrivados de petróleo, do álcool, da energia elétrica, aumentos que acabam
mTastando os aumentos de muitos outros elementos que intluem ao nosso "dia a
dia". Essas majorações todas são da área de responsabilidade do Ministro de Minas
e Energia, enquanto seu colega de ministério e partido, na Pasta das Comunicações,
pnra não lícar atrás, autoriza aumento nas c:1I1as, telegramas, telefones. Na :irea
de energia, desde o advento da Eletrobr:is, estamos sendo chamados a contlibuir
para o desenvolvimento energético do país, e niio há meio de se chegar a um
estágio melhor, pois, ainda, agora, nos chegam as notícias de estal11lOSna iminência
de um colapso na questão da energia elétrica. Interessante registrar, por outro lado,
que cada novo poço de petróleu descohcl'lt), mais caro fit:am nossos petróleos,
nossa gasolina, nosso gás, nossos transportes.
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IH qualquer coisa CITada.
A Constituinte, estuàl;o de nossas esperanças, sofre o desencontro de nossas

idéias c 1I0SS0Spropósitos, com a ameaça de uma votaçiio de uma legi:.;jação pior
do que a que temos. No país em que tudo aumenta tudo cresce, no país em que
tudo crescc estão crescendo as nossas aflições, embora não seja esta a conelusiio
que queremos. Esses aumentos niio resol\'cm. L~mbram-se da Pre\'idênt:ia Social,
quando éramos chamados às majorações nas nossas contribuições? Começamos
com 2%, chegando a 19'% e, no entanto, descobrimos que esta\'am aplicando mal
os recursos previdenciál;os, já que hospitais, médicos, intelll1ediúrios,
.aproveitaram de um sistem a obsoleto e desordenado.

Um po\'() ordeiro e trabalhador, um PO\'O sério e t:onfinnle, no t:ntanto, qucr
seriedade e simplicidade na solução dos problemas, pois a felicidade está,
justamente, na simplicidade das questões com que a própria \'ida põe para "nosso
dia a dia".

OS'I/ovemhm /9,'il

UM RATO NO PLENARIO

Estamos aturdidos. observando o d~seneontro de idéias e a e:-;aeerbação de
pai:-;ões, aquilo que devel;a ser o grande momento histórico, para defll1lção

de nossa trajetória. Os olhos postos na Constituint~ jn começam a olhar, perdidos,
um ponto diante no horizonte, dando a entemlt:r que nossas esperanças aina vão
navegar para mais longe.

Não resta a menor dúvida que a história registra e:-;emplos de desacel10s e
desencontros em momentos que antecederam a aprovação de outras constituições:
na França, por e:-;emplo, após a Queda da Bastilha, o rei foi cOl1\'encido a eonvocnr
a Assembléia dos Estados Gerais, pl;meira manifestação de uma Assembléia
C()n"tituint~, e as discussões ft'ram tiit' acilTadas que acabaram resol\'enJl) matar
° rei, levando-o ao cadafalso, decapitando ainda a rainha, que nem tanto tinha a
ver com o problema. No Brasil, após a Independência, o Imperador convocou uma
Assembléia dessa natureza, c foram tantas as inovações imaginadas, que o
Imperador acabou por dissol\'er a Assembléia, escolhendo, ele próprio, a
Constituição que deveria \'igorar para o país, a primcira, particula1ll1cnte,
brasileira
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Agora, em nossa Constituinte, são tantas as polêmicas que estamos
imaginando o que poderá acontecer. A Assemhléia está "querendo a cabeça" do
Presidente, não só diminuindo-lhe o mandato, como pedindo "eleições já",
enquanto isso, por outro lado, o presidente, pensando numa Constituição par~ si,
e não para o país, e:\ige presidencialismo e cinco anos de m:mdato, ta:\ando de
"inimigo", quem votar contra csse seu desejo.

Os empresários, que afinal de contas, são uma minoria neste país de
pobretões, reúnem-se em uma união hrasileira de empresálios, de objetivos
indefinidos,' eom o intuito, ao que parece, de influir nos constituint~s. Os
agricultores fazem grande estardalhaço, com a criação dc uma agremiação
semelhante, a UOR, espalhada, de repente, pelo Brasil inteiro. Enquanto isso, o
povo, o softido povo brasileiro, maioria gritantc, sem meios e sem recursos, não
consegue e:\primir sua vontade, nem fazer chegar aos votantes, suas neccssidades.

Na semana passada, em plcna reunião da Constituinte, os votantes
receberam a visita de um rato, que não sabiam se se tratava de um visitantc, de
um intlUso, de uma p31ticipação, ou de uma adveltência. Ora, Constituinte é
qualquer coisa impOltante, de magnânimo. Achamos que deveria scr discutida pela
nação, mas votadas por uma assembléia de homens bons, para depois ser submctida
ao plebiscito popular. Como está, gera aprcensões e perple:\idades. Contudo, ainda
é tempo de fazer chegar aos responsáveis o nosso clamor, pois dessa Constituinte
decOlTe a pacificação tão almejada. Agora, nos chega a notícia que para votar cinco
anos e pelo presidencialismo, requisitos e:\igidos pelo Govelllo, um deputado
ganhou a concessão de um canal de TV, o outro o direito de nomear o gerente da
Cai:\a Federal em Alagoas. Isso, apenas o que transpirou. Numa cleição municipal,
outros tempos, cantavam para um dos postulantes uma quadrilha popular:
"chamaram o candidato de rato, e ele não se incomodou; chamaram o rato pelo
nome do candidato, e o rato suicidou!"

15/11oveJllbroI1987

FALTOU GRANDEZA

C ?nta o cr?nista Zózimo 831TOSOdo Amaral, em sua conhecida página de
.Iomal canoca, que quando Sarney foi escolhido para companheiro de chapa

de Tancredo, embora tenha se declarado ideologicamente ligado ao PFL (uma
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sublegenda do POS), respeitaria, por conveniência eleitoral, os compromissos e
direlIizes do PM08, tendo chegado mesmo a assinar uma carta nesse sentido,
entregue naquele momento ao Presidente do PMOB, Ulysses Guimarães.

Fica, assim, esclarecido todo o desacelto entre o Governo e a Nação, que,
nos últimos meses, tem nos preocupado sobremodo, porque, ideologicamente,
preso a um partido, evidentemente, tem o Presidente dificuldades em aceitar e
praticar as diretlizes de um outro pm1ido, plincipalmcnte quando passou toda a
sua c31Teira política combatendo as posições dessa última facção. Esse
entendimcnto e essa convivência dependem, pois. de uma alta dose de grandeza
de personagens que porventura estejam no palco principal da atuação
administrativas. Falava, outro dia, isso mesmo, nesta página, para tomar como
ponto de pm1ida a necessidade de nossos políticos passarem a agir e pensar como
estadistas, pondo os interesses do estado acima de quaisquer posições individuais
c pm1icularcs.

O choque de um antagonismo entre essas posições, é claro, acaba gerando
uma série de "casuísmos" na votação e na deliberação dc muitos assuntos que
não podem, dc modo algum, cingir-se aos confrontos momcntâneos de questões
menores, mas, ao contrário, devcriam ser discutidos e decididos com olhos postos
na grandcza do futuro do nosso país, fazendo projctar no horizonte a grande opção
do nosso povo.

Agora, no domingo passado, tivcmos um c:\cmplo disso, quando os
constituintcs acabaram votando pcnsando no refle:\o que tudo podelia tcr no
govemo dc Samey, quando devcriam votar pensando no Brasil, nos pró:\imos
presidcntes, na continuidade de organização da nação. EITaram, votando pcnsando
que fariam raiva nos govelllantes. EITaram e tcm-se a cClteza disso quando, no
mesmo dia, no dia seguinte e nos dias posteliores, muitos deles se mostram
an'cpendidos pelos votos proferidos, pela opção que fizeram em circunstâncias
desgastantes.

Contam os jornais que o Professor Afonso Arinos, cujo brilho da
inteligência e cuja solidez de cultura têm sido uma aura a envolver as decisões de
muitos outros constituintes, preocupado que estava, na véspera da votação, com
o mandato de Sallley e com a escolha do regime, acabou "dando uma no cravo,
outra na feITadura", votando pelos cinco anos de mandato, mas com
parlamentarismo, não sem antes equivocar-se na manipulação do painel eletrônico,
marcando uma "abstenção", que não podelia ser aceita, justamente p31tindo de
tão e:\pressiva figura, aindamais como Presidente da Comissão. Os outros, todos,
votaram cinco anos, com presidencialismo, ou, então quatro anos com
parlamentarismo. Dizem que o eminente professor lemhrou-se de que, em agosto
de 54, com o discurso antológico profclido contra o govemo de Vargas, tinha
contribuido para a queda do e:\-presidente. Agora, em outra ctise, teria ficado com
um drama de consciência e acahando por votar de modo a satisfazer as duas partes .
Se COITetaou não, o CCltOé quc a notícia retrata a posição, ou posições de muitos
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protagonistas d:l decisilo UCuomingo. Hoje, já fal:lm em altemr :I uecisilo, o que
nilo é nau:l uem:lis, sabendo-sc que touos temos o dever ue voltar :ltrás, consel1ando
os elTOSe aperfeiço:lndo nossos pontos ue \'ista.

No Brasil de hoje, infelizmente, as coisas silo delibemd:ls c resolvidas por
impulsos de momento, como no C:lSOde agora. em que os que se :lchavmn
:lbOlTeciuos com o presidente por qualquer motivo, ueputauos ou senauores que
nilo puderam ser atendidos, govemadores que nilo tivemm verbas ou projetos
aprovauos, os que nilo foram escolhidos ministro, :lc:lb:lram por achar que a questilo
vis:lva o :ltu:l1govemo, quc, por sin:ll, nilo satisfaz os :lnseios do povo, quando a
granue, ou :I plincir:ll queslilo. era e é. justamen1e. oulm: o povo nilo quer s:lber
de fonna de goveJl1o, o povo deseja é govel11O.

Nilo sei nilo, m:ls penso que estamos nos posieion:lndo de mouo muito
individu:llist:l cm tudo isso. Sc Br:lsíli:l é dis1:1nle, suntuosa, o govemo nilo pode
ser suntuoso nem distante de um ]X)\'O pobre e simples. O prédio do Congresso.
fecll[ldo, virado de boc:l para b:li~o, ilumin:ldo por luzes aJ1ificiais o tempo todo,
:llém de utilizar de modo peJl1wnenle de um sistem:l de ar rel]'igerado, constituindo
um gasto e~agemdo, nilo peJl11itea abertura e a visilo da rC:lliuauc que ucsejamos
para nossos politicos, :I fim de que suas deliberações rcllitam :lSre:lis neccssidades
dc nosso povo.

22/novemhro /1987

ORGIA DE INSENSATEZ

''Todos seio iguais perante a lei, sem distinç(io de sexo, raça, credo
religioso e convicções políticas" - art. 152, ,{'r, na COlIStituiçfio
Federal.

AdisPosiÇilO acima é pm1e intcgrante de um artigo U:lConstituição Fedcral, :I
. que :limia cstá em vigor. e, naturalmcnte será inselida na Cm1a que está sendo

objeto dc votaçilo pel:l Assembléia Constituintc, pois se tmta de um dispositiw)
apont:ldo como um dos direitos do homem, por aceit:lçilo de todas as nações do
mundo.

O te~to deve ser lido e relido. Depois, c:lda um, no scu íntnno. deve relletir
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sobre a SU:l:lp!ie:lbihd:lue por todos nós. Se o leitor aeh:lr que uno. muito bem: se
achar que sim, não vamos falar ue !lores ...

O estudante de uireito, quando n:l F:lculu:lde. :lOentrar em contato com os
princípios de organizaçno ua justiça, se enche de cnlllsi:lsmo. e vibm com a beleza
.de um te~to como o que acima está transcrito. Depois. concorda em que a temia,
na pnillca, e muitu difen:nte ... Aliás, jú anutei aqui mesmu, nestas páginas. mas é
sempre bom record:lr, pelo menos pam os leitores que chegaram atrasados, :I
imagem UOestudante de direito, quando ehega na Escola, feito o vestibul:lr. ele se
:lcha muito impm1:1nte, estufa o peito e sai pam a rua, já se imaginando um futuro
presidente d:l República: quando passa do I" para o 2" ano do curso. ach:l que ser
presidente é muito difícil, e já pens:l em ser candidato a Govemador do seu Estado;
quando sai do 2" pam o 3" ano, dei~a por menos, pens:lnuo que será eleito senador;
do 3" p:lm o 4", concorda em se c:lndidatar a deputado rcderal; uo 4" para o 5",
aceita ser deputado est:ldua1: qU:lndo sai Ilmnado, já se confonna em ser prefeito
de sua telTa, para onde pretende voltar; chegando a sua telTa, briga para ser
vereador. I~, quando s:li vereador. faz campanha contra as injustiças, esbra"eja
contm as violações dos direitos humanos, recrimina a marginalização ... c, depois,
como o tempo. com a dura realidade da vid:l, quantos vno lícando pelo cmninho,
vencidos pela poeira, envolvidos cm desencanto.

1\ históri:l vcm á lembrança para registrar a hipocrisia de que somos vítilllns.
ante ao festival d:l insens:lbilidad~ quc cstá por aí, pam nilo dizer na falta de
vergonha que toca ás rái:ls de um:l instituição nacional (?).

Depois que começaram a ser dcnunciadas as mordomias e os atos de
cOllupçilo, comprovados ou nilo, até porque os não comprovados silo em m:lior
número, ficamos sabendo que alguns cidndãos, no selTiço público, estão ganhando
bcm mais que os outros, muito mais até, como aquele coronel da policia paulista
.que sé aproximava do milhilo. Em fai~as menores, dc 500.600, pululam felizardos
por este Brasil afora, completando a lista dos magn:ltas do serviço oficial. Tanto
que dois Govemadores da nO\'a safra, continuam lutando para por cobro a essa
. desfaçatez. I~ cel10 que vai ser llIuitu difícil, pois chq:a a ser vonll o apetite dos
que não têm "milos e dcntes a medir" para :lbocanhar o "tesouro do pt)\'o".

QU:lndo os professores entrarmn em greve, no país inteiro, paralisando as
:lulas por mais de dois meses, fazendo um movimento contm os alunos, que lícaram
sem aul:ls, quantos nilo chamaram os mestres de insensíveis e "outros nomcs de
menor tom",? As crianças, vitimas da greve, ficaram olhando os adultos com um
"ar de dcsconfiança". Contudo, os ganhos dos professores que sc encomplidam
com gratificações, quinquênios maiores que os dos outros funcionários,
aposentadOlias mais cedo que os demais, ainda cstavam cm discussilo, quando o
Secretário da Administraçilo teve os seus ganhos mensais de 400 mil descobertos,
alegando que seu salálio era razoÍ1vel. os outros e que ganhavam pouco.

A gre\'c, é verdade, é proibida no serviço público, como está dito n:l
Constituição. t:lnto quanto na lei 4DO, chegando a ser dita como incompatível
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com atividades essenciais. Apesar de ser lei, não impediu que aqueles a quem o
povo ~ag~.para fiscalizar a aplicação dessas mesmas leis, os promotores de justiça,
tambem Iizessem sua greve, com o apelido de "yjgilia CÍvica", que de civismo
tem a c?l1testação,. de vigília a preocupação com o próprio bolso. E'o negócio
ficou IUml, que os Juizes começaram, em sucessivas reuniões, a ameaçar também
c?m sua greve, ficando todos nó!; preocupados com os IUmos que os homens de
dIploma estão mostrando, como rumo, ao povo.

. Não foi à toa que chamaram o dinheiro de "vil metal", pois, infelizmente,
depol~. que tudo passou a depender do dinheiro, os homens passaram a fazer
questa? dos ganhos monetários, como fonna de sobrevivência, e onde a
neces~adade deu lugar à ganância, c a serenidade cedeu espaço à aflição.

Com~ n~au exemplo "anda a jato", já tendo desprezado o cavalo, os
deputados mll1elros, excelentes servidores do pO\'O, descoblirmn uma maneira de
aumentar seus salários, adicionando-lhes gatilhos mensais, em cima de OTNs e
~ãO.satisfeitos,. in.ventaram uma majoração a mais, com o nome de auxílio p~l~
esforço eonstltumtc", qualquer coisa para gratificá-los pelo trabalho que ainda

':ão ter, no ano que vem, de ajustar a Constituição Mineira, a nossa, li Constituição
I'edel:al .que deverá sair no meio de 1988. Só não é de "matar de rir" porque
contnbul para matar o povo de an'ependimento e raiva. No Paraná onded ' 00
. eputados têm os mineiros eomo exemplo, a coisa não ficou por menos, e
Igu~lara~l seus ganhos, tamhém passando para pel10 de 500 mil mensais. Como
?S Jomm~ c?m~çaram a criticar, ~s mineiros, numa dcmonstrção de força e
mdependenclll, se concederam a SImesmos" um empréstimo de um milhão dc
cl~l~ados a ser~m p~~os, sem juros, em cinco prestações (sie)?! ... alegando o estado
dt: aperturas e dlhculdades por que todos passam.

. A ~)rgia '1.ue fazem com o dinheiro do povo não leva em conta que o povo
~st~ ~m p,lO.ressltuaç~es ~e apel1uras e dificuldades, o que é pior, ganhando um
:.;al~no nll.nll~o .de tres ml! cruzados. A diferença é muito grande, e fica ainda
n~mor a dlstanclll entre o povo e seus condutores, quando o Supremo Tribunal,
aIn~~ nesta semana, dá ganho de causa aos marajás de Alagoas, dizendo que seus
salanos. astronômic~s são legais colocando-nos ante li célehre questão do
antagol1lsmo entre o Justo e o legal, porque ° que é legal, nem sempre é justo e
d~ con!ronto ent~'eo le~~l ~ o justo, é muito mais COlTetoficar com o justo:porq~e
este nao tem a Impelielçao que os homens dão li leis Não é justo que alguns
rec.e~~m do povo o que o povo não tem para si. Mas o povo, sofre, com sua
fraglhd.ade, pcl.~ dct.urpa.ção que estão dando ao relacionamento dos homens, e
tudo ~nado e d~fundldo, Justamente, por aquelcs que foram incumhidos pelo povo
?e d~fender os mteresses do próprio povo. Ainda vai demorar para que todos sejam
IgUaIS,ou alguns serão sempre "mais iguais",? .

29/novelllhrol/Y87
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"HOMO HOMINIS LUPUS EST"

"H~m~ hominis lupus": o que os antigos r~gi.stra,va~ como conclusão de um
fastIo, ou mesmo de um desencanto, esta ai hOJe, a nossa frente, como uma

máxima que integra ao dia Je lodos nós. É incrível, tanto quanto dcprimente,
constatar que o homem, dotado da inteligência e razão, não utilize nada disso para
transfOlmar em qualquer coisa de melhor o amhiente em que vivemos. A
desmedida ambição dos homens nos envoh'c em um quadro de completa distorsão,
onde uns poucos se beneficiam dos privilégios, enquanto uma grande maioria vivc
de al1Jções.

Alguns buscam o poder, e com a força dessa conquista iludem seus
semelhantes, enquanto os últimos, sem forças, por comodismo ou entOlvecimento,
aceitam uma situação que não condiz com a que neccssália li boa ordem social.

A história registra, é cel10, exemplos de rebeldia, de homens que sc
levantaram, até com sacrifício de suas próprias vidas, com desassombro para
denunciar injustiças e enfrentar o massacre de déspotas. Ora, na sua trajetória, o
homem tem deixado claro que não procura outra coisa, senão a 0pol1unidade de
uma vida em paz, onde possa encontrar a oportunidade de uma sobrevivência sem
sobressaltos, uma vida digna. Os caminhos dessa peregrinação, no cntanto, têm
sido cerceados e tolhidos por angústias, no cnvolvimento que uma minoria impõe
.a uma grande maioria. Assim, quando uns poucos, possuídos de interesses
egoísticos, acabam por fazer prevalecer seus interesses, acontecem os desencontros
da aflição que nos faz sofrer.

Mal do século, mal dos homens.
Culpa de todos nós.
Dizia Platão que o homem honesto acha tão difícil cuidar de sua própria

vida que cspontaneamente não se dispõe a cuidar das coisas públicas, e disto,
naturalmente, se aproveitam os desonestos, para uSUlvar o podcr em seu próplio
beneficio; e só pela necessidadc de evitar males maiores, o homem honcsto se
encoraja a conquistar os lugares de direção na sociedade dos seus semelhantes. A
pm1ir, assim, de um enunciado como esse, começamos a perceber que tudo não
passa de.uma detUlvação no gerenciamento do bem comum.

Desde que os homens se lizeram uma grande população - e essa população
continua crescendo à nossa frente - as llplll1unidadcs diminuem, gerando o
descontrole que dá lugar li luta de uns contra os outros. É claro que, no inicio,
tudo foi bem planejado, tudo muito comhinado, com os homcns se organizando
numa comunidade que, visando a paz, imaginava quc todos, nesse acordo coletivo,
aceitassem a instituição de uma dircttiz de govemo que, em nome de todos, traçaria
as nonnas de direção dessa comunidade. Mas, nem sempre, ou nem todos, estavam
atentos ao ensinamento do filósofo grego, disso se aproveitando os maus para
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chcgan:m aos lugarcs de mando, empolgando o poder. Para e1cs é mais fúcil, pois
os altos cargos são como os altos cimos dos montes, muito mais facilmente
ntingidos pelas <l\'es de rapinn. .

Mas, claro que isso não nos fará chcgnr ao clima em que desejamos nlcançnr.
Claro que desse, modo, ficaremos muito longe das metas pretendidas.

Queremos justiçn, mas reccbemo~ injustiças. Toous buscamos a justiça,
mas nos n:mos a bmços com a injustiça que poucos impõc a muitos. Justiça c
Injustiça, duns situações antagônicas, quc se repelem, tanto quanto se ntrnem. Uma
nos faz lcmbrnr da outrn, uma puxa a outm, na medida em que conseguimos mais
nos api'oximar dn primeira. 1\conlcce, no entanto, que a injustiça estú aí: \'i\'e e
cOl)vive conosco, mas só nos incomoda quando nos atinge diretamente. Sólon, o
famoso legislador grego, de Âtenas. julganl que um único princípio poderia
garantir o direito de um povo: cada um julgar eomo se fosse cometida contra si
mesmo uma injustiça. cometida contra seu semelhante. Não tem sido assim, no
entanto, o modo de agir dos homens, que se engalfinhmn nUllla luta pela vida ou
pela morte. pam fazer prevalecer os seus interesses pessoais. o seu egoísmo, e o
seu próprio bem estar. pouco importando com o que este)a acontecendo com os
dcmais.

Espetúculo dcprimcntc estú nos jOlllais da semana, mostrando legisladores
dando pescoções. uns nos outros. cnquanto das galerias o POHIjoga-lhes moedas
c notas de dinheiro. Ali estão lutando por questões menores, quando nós os
ckgclJlOS para (l debate de quesli'\cs maiores e Ilwis importanlc~, COlHOuma
constituição para uma no\'a Ilação. uma lei magna, voltada para o P0\'ll, e mais
justa. 1\ manutençiio de privilégios nas leis, muitas vezes votadas em causa próplia,
denigre a origem do país, envergonhando a todos nós. Não era, como não é, isso,
o que queremos quc fizcssem pelo povo. Qucremos um ambiente de inteligência.
com a razão prcvalecendo sobrc as paixões, os homens sejam mais humanos, com
o que nos afastaremos do ditadt\ latino, chamando o homcm de lobo do homem ...

06 dezelllhro/11J8 7

QUESTÃO DE AUTENTICIDADE

os imperadores romanos que, por séculos, se mantiveram no poder. dominando
o mundo com uma política de conquistas, nl1iam-se da técnica da ilusão para

enganar o povo e continuar gon.:mando. melhor dizendo, mandando.. Faziam

140

conccssões àqueles que podeliam obstar-Ihcs o caminho, d~vam comandos de
legiões aos que sc mostravam guelTeiros, doava~ propne.dades para cala,r
adversúlios, nomeavam govemadores para lugares distantes, ai astando de Rom,l
os que tivessem propensiio à liderança contrúl:ia, chegan~io até a assass1l1ato.~,e~
nome da J!randeza do império. que muito mais os bendH':W\'l1do que ao plOpno
pO\'o, na ~ua maiOlia submctida aos caprichos do mandonismo. .

À medida que () tempo passa\'a, c, consequentemcnte, II grande ~umero da
plebe, como era denominado o povo, aumentava, in\'cntaram um .blllomlu, o do
"pão e circo", com o intuito de distrair o pO\'o. Enq~I:~ntoo,pão se~YIHI~ar~enganar
a fome, o circo, entretendo-o. selTia como uma especle de 0PIO,nao lhc pCl1ll1tmdl\
ver nem entender, a real situação em que se encontrava.

, Â enganação, assim. é antiga. para iludir o poo c mantê-lo longe da
engrenagem do poder, acessível a muitos poucos. E foi justamente ne~se,amblenle
quc Nicolau Maquiavd fOljou a sua t~cnica de govemo, que ch~g.~u ate nos, traZida
.por quantos conseguiram chegar ao p()der, c, mantcn~tH), aulcnr \':lIltagens .p.ara
eles próprios, em prejuízo da maioria. MaquiavelmstltUJu a abeIT~çao na polltlca,
e, seus adeptos, se fizeram tão "scm cerimônia", que conlcssa\'am, ~omo
confessam ainda, manter,. como livro de cabeceira, a cartilha da deturpaçao do
govel1lo, o manual da COlTUpçãodo próprio caráteI'. Fez escola, o tlorentlllo,
espalhando pelo mundo seus incautos seguidores.

Mas, vamos ficar com o povo.
Em alguns lugares, o llpio que ulili/.am cuntra u P0\'l), ninda aC0ntece. para

confundir, tomar o tempo, ocupar esse mesmo pO\'o, para quc não reelame de
gm'el1los em coisas que aconteccm, ou em coisas que não aconlccem. . ~

() futebol, por cxcmplo, vem a ser, em nossos dws, a grnnde pmxao da
maioria do nosso povo. Surgiram, por todos os lados, estádios nWJcs ISOS,
\'crdadeiros templos de adonly.ão da bola e de jogador.:s, sob o amparo e~) IIlcenl1\'l\
de muitos gm'cl1los, gastando fabulosas somas, saídas d.os b~)lsosdo prol:no povo.
t: dinheiro do PO\'o. Por incrível que possa parcccr. o dmhcll'O do povoe aplicado

., '1 j)' -lo r: o I)OVOcoml)arece duas ou três vezcs por scmana, deixando naspm" 1 UC . ~ , . . .
hilhetelias dos estádios grandes quantias que acabam mal dlstnbuldas.

Os meios de comunicação, criados pnra a educação e orientação, deturpnm
sua finalidade, quando visando "ganhar dinheiro", ajudam a convocar o povo,
dando nO;le1:JS escandalosas, Í1l\'entando hrigas, suscitando emoções, para
intcressar tooo mundo numa disputa, ou em disputas que poderiam, ou p.e,lomenos
.deveriam, scr tão somente esporti vaso E os trocados, ganhos. com tll[Icu.ld.ade,
durante a semana, são levados para servir de sustcnto a Jogadores, JUIZCS,
dirigentes, cm10las, jomalistas e radialista.s. .

E o povo se deixa mover, como marionete. Quando 0 povo esta parecendo
insatisfeito, diio até um jeito do clube mais popular sair \'cncedor. acalmando e
levantando n pm'o a c0memnmçi'\cs distantes. ... ..

Agora, em Belo I\onzonte, armaram uma "praça de gue)Ta rara ass~slll
. 'd .. d R' "nl~I" qu 'I'l'do" de nossa call1tal.a disputa entre o "mms quen o o 10 C o u S C ..

141



-------------.----------

Fizel.'am uma chamada gel'al para u>, "q e o povo comI)' >'

em. "mTebentar" "por pal'a 'b"" mecc:;se em massa. Falaram,. que IUI um encontr d' .
olímpico, eminentemente >' .t'. 'F. . o que evena ser, aCIma de tudo,

. C:;POI 1\ o. a torcIda q
COIsas, se inflamou e em luaa d ' d' , ue, comumente, "torce" as

, <:,' r e a)u ar a ganha' -, t d '
e provocando. Alguns naturalment: h h'l d I. pos .u o a perder, enervando, c o nu I a os pela' '. _.
Belo HOIizonte de a "capit I d I' h" . :; cllcunstancJaS, chamavam, a o ute 01 como se '" f .
ou antevendo, a possihilidade de u f' " ~sso osse ~'a~tagem, supondo,
impedimentu, um uutro em seguida

m
: ulJ1ah;t~ so :ntre mmelros. Um gol de

providencial e oJ'uiz maqul'av'l' 'd'. ma a ta, nao marcada, uma cxpulsão
. .. .' , c ICO, elxou Telê co Cvltona fmal. ' mo na opa, sem o sahor da

Antes de tom " 'd"ar pm11 o vamos volt . . .
deixanado de lado o esporte qu ' '. '. _ aI as neceSSIdades mais prementes

. e VII ou pUlxao porqu '.-' '
veda a percepção A h . . d " e a pmxao e cega, enodoa,. OIa e e uma tomada de ..•. '
devem cair com um a a' _ d " . conSClenCIa, sem máscaras, que

, ,ssunçao e autentJcid d .
comprometidos com a construção do futuro. a e POI todos os homens,

/3/deze1llbrol/987

CIDADES DESIGUAIS

Ainda somos vítimas de in'u't' " . .
século vinte e um ben1 .I S Iças, mcompreenslvels ante à proximidade do

. . ' como ante tantas con . t ..
mtehgência humana POI'e"empl . qUIs as .Ia conseg.uidas pela. ., o, a pouca Im. rt' . .
embo.ra nos sintamos vaidosos aI" d .pa ancla que se da aos pequenos,
d' ' Bman o a Igualdade d h
las, o que, cá entre nós, estamos lon e de at" . os omens nos nossos

homens, acontece com as cidad S~ mglr ..Asslm como acontece com os
levada em consideração. Procura~'_nalm, com

d
adsCidades: ~idade pequena não é

H
. I ' quan o ela necesSItam
a a gum temp d .... o, quan o se reconheceu -,

aSSistência ao saneamento b' _ . a urgencla de' um plano de, e uI' alllzaçao de cIdade' d . t .
sob sua reponsabilidade o plano de at d' som enor, o BNH. que tinha
aos inúmeros municípios e' 'd en Imento, com verbas de conta de FGTS
d . squeel os ao longo tempo b I
e.nommado sugestivamente "Cura", foi sto ..' um e o programa,

mlllorar o sacrifício imposto ao' h b' PO, e~ pr~tlca pelo Govemo, visando
. . s a Itantes do mtenor So ..

postas a dIsposição dos muni . . .,' mas razoavels eram
I ClPIOS,com empreslImos qu ' .
ongo, mas sujeitos a juros e correçã . . e senam pagos a prazo

, o monetana. Esta última, nagelo que nos
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assola, embora os economistas não tenham percebido que se toma uma fOllna de
realimentar a própria inflação, passou a ser o grande entrave desses empréstimos.
Assim é que, depois de muito esforço e muitas andanças para aprovação de um
plano semelhante para nós, esl~a1Tamosna conta que deveria ser paga, naturalmente
passada para os sucessores ... Como havia, como há, uma preocupação cm não
deixar dívida para outros mandatários, passei a discutir as minúcias daquele
pagamento, achando-o inopOltuno, porque não dizer, injusto ... Foi então que fiquei
sabendo, por casual descoberta, que o mesmo plano, até calcado em som:;.~maiorcs,
se defeJido a cidades maiores que a nossa, não preci"ava' ser pago.
Exemplifiquemos: se Cataguases, cidade de pcqueno pOlte, habilitasse ao plano,
pagaria toda a soma recebida, com os acréscimos mcncionados; se fosse Juiz de
.Fora, cidade de médio pOlte, a habilitada, o empréstimo não seria pago, face à
preocupação do Govemo Federal em fazer com que cidades como a "Manchester"
scrvissem de diques ao êxodo da população du intelior. Imaginavam os técnicos
de urbanização, em Brasília, que se cidades como Juiz de Fora fossem dotadas de
recursos, a população não tel;a necessidade de tomar o IUmo de Belo Horizonte.
Rio de Janeiro, São Paulo, onde as grandes aglomerações estavam preocupando
as autoridades, que não tinham soluções para tantos habitantes em tanto
congestionamento. Ora, a idéia, na teOlia, não deixa de ser boa ... mas o seu
direcionamento, na prática, foi feito de modo enganoso, porque as "cidades
diques" devem ser cidades de polte de Cataguases para baixo, quando então a
enom1e população do interior será contida no seu próprio ponto de origem, Ao
contrário, se vamos escolher cidades, e são em pequeno número, camo Juiz de
Fora, Uberaba, Uberlândia, para ficar em Minas Gerais, vamos congestionar essas
cidades, atraindo para ali as grandes camadas migratórias, em busca de assistência
à saúde, à educação, lazer, melhores oportunidades de emprego, melhor qualidadc
de vida ... Estavam criando outras cidades prohlemas ...

, Se o Govemo Federal adotasse uma política de maior justiça para uma
maior parcela do nosso povo, os recursos sugados às cidades do interior seriam
trazidos com maior facilidade ao grande número de municípios pequenos
espalhados por todo o país, mas, que, afinal de contas, acolhe o maior número de

pessoas.
Mas. '1 'mo não olham para o amanhã, e sim para o dia de hoje, os problcmas

que estuàam são os que estão à frente da mesa, não os que ainda vão acontecer.
Por isso, os problemas se avolumam, sem que cidades maiores consigam resolver
as questões básicas de saneamento, redes pluviais e de esgotos, postos de saúde,
escolas, abastecimento. E como o que não se resolve agora, toma-se uma tragédia
amanhã, aumentam as preocupações ...

Ora, copiamos tanto os Estados Unidos, inclusive o sistema de govemo,
mas esquecemo-nos de olhar e observar que ali, multiplicam-se as cidades com
quatro, cinco e seis mil habitantes, com todos os melhoramentos a que têm direito,
Aquí não! A inchação das cidades prolifera à nossa vista, acumulando-se, fazendo
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aumentar os prnhkmas quc já são tantos.
Agora, na grande discussão constitucional quc se faz cm Brasília, altcraram

o sistema eleitoral para implantar uma fóm1Ula de afcrição de maioria absoluta
para os candidatos a cargos executivos. fizeram-na, contudo, em dose minúscula,
pois só vão ter direito a e1cição em dois tumos cidades com mais de 200 mil
e1citores, quc, contadas, chegam a trinta c duas apenas. O fulcro que dá OIigem a
cssa adoção, é possibilitar uma 'Paior autenticidade para o govcmante, que deve
gm'emar apoiado pela maioria ahmluta dc sua população. Esse tipo de apuração
é um apcrfeiçoamento, buscando robustecer, com legitimidade dc maior votação,
o c:-.ccuti\'ll que se pre;:staao e:-.ercicio do gO\'CIllO.Mas, mIo adotaram a medida
para todos os municípios brasileiros, apcnas para uns poucos, porquc só se
preocupam, infelizmente, com a rcssomincia dos grandcs aglomerados
populacionais, e ainda não para os pcqucnos, que continuam sem imp0l1:incia ...

2hnarçoi/988

UMA CARROÇA VAZIA

As cidades têm problemas quc desaliam soluções, e por longos anos, não
cllcontranJu uPOI1llllidades, :is \'e/cs por ahsoluta falta dc rccursos, outras

vezes por inapetência dos re~ponsáveis, para uma tentativa dc remo\'cr ou diminuir
os obstáculos. Durantc muito tempo ficamos li mcrcê dc ideologia de um só bloco
partidário, dotado dc uma visão ótica quc, emhora com prazo suficientc, não
permitiu quc sc scntissc a urgência de rcsolução de problemas que alligiam nosso
povo.

A~sim, baiITos e di~tritos ficaram abandonados, alguns até dcsprezados por
políticos, ou politiqueiros, que prometiam tudo em vésperas de cleições,
csqucccndo-se dcpois do compromisso quc devcm tcr com um trabalho incessante
em favor de sua comunidade.

Aqui, por cxemplo, a Vila Reis. o mais antigo baiITo da cidadc, quc já
recchcu, somcntc agora, o quc consequcntemcnte não lhe dcram antcs,
urbanização, três escolas, pavimentaçi'io nsf:iltica. calçamento, complemen-
tando-se com a cscola do baill'O Antônio .Iustino, o scu posto dc saúde, as casas
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populares dos baÍlTos Santo Antônio e Vila São José, a ilu~in~ção e o
abastecimento de água do baitTo Riguete. Contudo, falta a urbamzaçao de um
bain'o feito sem fiscalização da Prefeitura, o João Dias Neto, como se toma
necessário sanear o cÓITego da Vila Fernando Peixoto, cujos moradores sofrem
com entupimento das manilhas da Matarazzo, com águas que entram em suas
casas. Velho problema que dcixaram para nós.

O certo é que se a Vila Reis ganha não só com que se fez, mas com. o ~ue
se faz, esta urbanização não ficará completa sem a sua integração com a pnnclpal

.via de acesso, já com uma pista asfaltada, bem como pela projeção do Mercado
do Produtor qu~ se imagina para a antiga Vila Rezendc c a instalação, á sua frentc,
já na entrada da Vila Rcis, do Parque de Estacionamento de Caminhões e Carroças
'de aluguel. Hoje, o estacionamento das can'oças em frente ao pr~dio da Estação
FeIToviária enfeia e suja o local, deixando o tão criticado mau cheIro logo all num
ponto dos mais mo\'imentados e tradicionais da cidade.

Com a saída das can'oças de frente da Estação, podemos imaginar o pedido
de empréstimo do armazém da Rede FelToviária para a instalação ali de uma ampla
biblioteca que faz falta ao nosso povo, completando-a com o espaço cultural que
imaginamos para a Chácara do Coronel. João Duarte, já pel1encente à Prefeitura.

Se tudo isso já foi discutido, csboçado, dcbatido, e representa um antigo
desejo do nosso p~vo, que por sua expressiva maioria já se manifestou, tentar
atra~alhar o projeto, com discussões estéreis, evidentemente, representa um
deserviço à cidade. Mas, foi só o Vcreador Jorge SaBes, um grande trabalhador
da Vila Reis, levar a questão à Câmara Municipal pedindo apoio de seus pares
para solicitar urgência ao Executivo, e logo apareceram aqueles conhecidos "deixa
disso", que, parecem, não querem que se faça aquilo que não fizeram no seu
tempo, ou no tempo em que o seu pm1ido, no governo, não quiz fazer.

Ora, todo o mundo sabe, e até já testemunhou, que temos compromisso
com os mais simples, fazendo uma opção pela 'solução dos problemas mais
.angustiantes dos que mais precisam do apoio e do amparo da estlUtura da
admi~istração municipal. Não representam outra coisa, as casas e lotes populares,

, os postos de saúde, as escolas, etc ... Por isso, se vamos transferir as C3lTOçaSe
carroceiros para outro lugar, vamos proporcionar a esses trabalhadores melhores
condiçõcs de trabalho, colocando no novo local água, rede de esgotos, telefone,
banheiros, abligos para animais e viaturas, abrigos também para os trabalhadores ...
o que, evidentemente, não têm hoje, no lugar em que estão, e onde não foram
deixados e esquecidos por nós.

Vai daí, que a intriga, nem a crítica desfavorável. não podem ir muito longe,
pois não é possível, mesmo com visão partidária diferente, ante todo esse proj~to
e frente à essa disposição, que não visam outra coisa do que tomar tudo aqUIlo
moderno e mais humano, num ambiente de melhor atendimento ao povo e aos

145



-------------p-------------

trabalhadores .., ficar contra ISSO,porque se ficar, então, vamos deixar ali uma
CaITOçavazIa ...

1Olabrilll 988

PRESENÇA DA HISTÓRIA

A história é uma ciência que não só nos conta, mas, plincipalmente, interpreta
os acontecimentos importantes na vida dos povos, mostrando-nos os homens

lutando com suas idéias. Esse conhecimento do passado é imprescindível, no
prescnte,.para traçarmos com sabedoria o futuro. Isto porque o que foi bom antes,
pode ser aproveitado, e até aperfeiçoado, agora. Por outro lado, o que foi ruim
ontem, pode ser evitado hoje.

Justamente por isso é que a história se toma um conhecimento necessálio
à política, e a todos que a praticam, pois esta última é também uma ciência que
se preocupa com o cotidiano dos homens, na sua função de administrar a cidade,
o estado, as nações, onde vivem c convivem os homens. Político, que não conhece
história, não pode ser um bom político, no exato sentido do termo e até mesmo
da sua missão. Daí, pm1indo da estreita ligação entre a história e a política, podemos
afirmar, sem medo de en'ar, que o político brasileiro, no seu desconhecimento da
história, agride o bom senso que deve presidir nossa evolução.

Vamos lembrar, para que não fique alguma dúvida: a Constituinte já vai
completar dezesseis meses e se alonga em questõt.:s 'que já deveriam ter sido
resolvidas em seis meses. Como, ainda hoje, não se vislumbra o dia de seu
encerramento, corre-se o risco, ao longo desse tempo, que muitas questões sejam
decididas muito mais pelo cansaço de muitos, do que propriamente pela refletida
análise, ou profunda meditação, sobre os temas em debate. Vejam que o que era
para ser definido como um grande esforço em prol do trabalho - pois se estamos
em débito, deveriamos recrudescer nosso trabalho - aceitamos pacificamente um
incentivo ao ócio, com uma jornada de apenas cinco dias, a licença de quatro
meses, licença de descanso da paternidade de oito dias, e, a partir daí, começam
as concessões, como esta que vai fazer com que cinco mil procuradores passem
de 'um salário de cem mil cruzados para salários de seiscentos mil clUzados, na
reorganização do Ministério Público Federal... Benesses de verão! O que era para
ser parlamentarismo, virou presidencialismo; o que era para ser mandato
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presidencial de quatro anos, virou de cinco ...

Mas, vamos voltar ao nosso assunto:

Durante uma grave crise financeira, convenceram o Rei de França, Luiz
A mble'l'a dos Estados Gerais onde os representantes daXVI a convocar asse "...

b ' do clero e do povo, acabaram por instalar a Assemblela NaCIOnal, e~
no reza, d' õ ~' as maIs
, 1788 . notem que há duzentos anos precisamente. As ~scuss es OIam ,

, d' ,"s como diversificadas vieram as deCIsões: acabaram com os~au~~~, ..
dízimos, aboliram as obrigações feudais dos campon~ses, extm~utram os
monopólios e as isenções de impostos, chegando a confIscar propnedades. A
Constituição, contudo, só apareceu em 1791, e veio moderada, adotando u~~
monarquia libt.:ral, onde a separação dos podt.:rt.:s,proposta por Montesquteu, OI

aprovada,
Àquela altura, no entanto, o prestígio do monarca já es~ava abalado e a

Constituição foi tomada sem efeito para que uma outra, atraves ~a Conve~ç~o

N. I '" a' luz em 22 de setembro de 1792, adotando a Republtca, e am aaCIona , vle~se , , .
Iwitindo que o rei fosse executado, Depois, de crise em cnse, de ~xecução em

:ecução, acabaram chegando ao golpe de Napoleão B~naparte ... ~OI no que deu
o excesso de discussão dos membros dos E.stados GeraIs.

O B ,'1 para não fugir à regra, registrou a liberalidade com que os
rasl , . d d b te

constituintes de 1823, convocados por Pedro Primei.ro, influ~ram no gra~.e e a
do nosso país, já independente. E as a~~tações polítIcas, na ~epoca, pe~I~lram o~~:
o imperador dissolvesse a Assembleta, outorgando, entao, ele PIOPIIO, n
plimeira Carta Constitucional, elaborada por assessores seus.

Agora, apesar desses exemplos, estamos presenciando. o~descnrolar _~o
grande debate em nossa Assembléia Constituinte, o~de as declsoes, se não sao

.tranquilizadoras, têm sido morosas, a ponto de desestimular alguns.

Se os homens, no passado, quando quiseram andar depressa, ou mesn:o

inovar antes da hora, não conseguiram, não devemos complicar o que se nos
apresenta de modo tão simples.

241abrill1988
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o PRIMEIRO E O TREZE DE MAIO

Em uma certa época, em nosso país, precisaram os colonizadores de então, os
portugueses, promover a ocupação de nosso extenso tenitório que,

abandonado, estava a dcspel1ar a cobiça de outros países, como França e Holanda,
rondando as nossas costas, pretendendo uma ocupação clandestina. ou mesmo à
força. A solução encontrada para essa ocupação foi disseminar uma cultura
agrícola que tomasse produtiva nossa telTa, ao mesmo tempo "tomando conta do
grande latifúndio". A cana de açúcar foi escolhida. pela facilidade do seu plantio,
porque ocupava grande extensão de telTas, porque o açúcar era disputado na
Europa, então o único mercado existente. O problema ficava restrito ao preço do
produto, pois o transpol1e, daqui para lá, encarecia um açúcar que deveria chegar
na Europa com possibilidade de "competir" com o mesmo produto de outros
países. Se não na qualidade, pelo menos no preço. Por isso, um dos fatores da
produção develia contribuir para baratear o açúcar ... E, como já naquela época, a
corda rebentava pelo lado mais fraco, o trabalho, representado pela mão de obra
precisava ser o mínimo. O que hoje se consegue com o aviltamento do salário,
naquela época se conseguia com o trabalho escravo, com que os p0l1ugueses já
tinham certa afinidade, pela sua adoção em outras colônias. Com o trabalho
escravo, a mão de obra do açúcar seria gratuita dando um alento à venda de nosso
produto no referido mercado econômico, ou no único mercado consumidor
existente. A tentativa de utilização dos indios como escravos não deu ce110, talvez
pela próplia consciência do indígena, até então o "dono da terra". Além de perder
sua terra, o índio perdia a sua liberdade e seria obrigado a trabalhar, de graça, ou
à força, para o estrangeiro que aqui se instalava. A resistência dos primeiros
brasileiros fez com que os pOl1ugueses optassem pelo braço aflicano, com que já
tinham conseguido trabalhar, naturalmente que em outros países ou colônias ... E
por mais de trezentos anos o negro foi escravo em nossa terra, com correntes nos
braços e argolas no pescoço, aprisionado por cadeias que não impediram a chibata
e o pelourinho. Por mais de trezentos anos desenhamos essa mancha em nossa
história, e, agora, cem anos depois, comemoramos sua extinção.

Cem anos desde o dia da abolição!
E cem anos não foram suficientes para apagar, de vez por todas, a mancha

que ficou e que não conseguimos dissipar, como uma imagem que embaça a nossa
caminhada de civilização. É bem verdade que antes de nós, outros povos, outras
nações, em muitos outros lugares, fizeram escravos de todas as cores, de todas as
raç'as, de todas as idades, mostrando-nos o homem como algoz do próprio homem.
Mesmo na Bíblia, ainda no Livro do Gênesis, vamos encontrar a escravidão, vamos
nos deparar com o homem subjugando o seu semelhante, o mais forte dominando
o mais fraco ...

Assim, como isso não acabou no mundo, também a nossa abolição não
. conseguida de uma só vez, mas, sim, como fl11to de um longo processo de
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h onde a" I'de'ias foram sendo difundidas, até a aceitàção pela maiOlia,campan a, , ~ , L I
re istrando-se que a sua aprovação pela Princesa I.s~bel, e conse~quel:temente pe o
I~perador, traria, como consequência, como valIcmara. o Barao d~ Coteglpe, a

.perda do trono: logo após à sanção da lei n" 3.355, no dia 13 de mmo de,188~, a
. .." ~ ~ hei')" Ao que CoteglpePlineesa virava para Coteglpe dlzendl~; entao, nao gan ,

retl11cava: "ganhou, perdendo a coroa . . '. ~.
Uma longa caminhada foi feita pela idéia de abolição, desde sua mtlOduçao.

.á na época da Invasão Holandesa, acutilando os senhores de eng~nho ~o Nordeste,
.I . , , , . O "Reoimento dos Hennques , compostoos invasores IIbel1avam os e:scla\os. I:' . , ,'dã
de negros e mulatos, já era uma manifestação de rebeldia contra a eSCla\ I '~~
Em 1758 Manoel da Rocha protestava energicamente. Em 1789, os Inco~fldente.

. . ' I I'bel.taça-o dos escravos em seu ideálio de Liberdade.Mmelros co ocavam a I, . .
Hi ólito da Costa, no "Con'eio Brasiliense" liderava ~ campanha. DepOIS, o
ch~qUe com os ingleses ... A Inglaterra "brigou" mUlto com ,Portugal. pela
libertação dos escravos, não porque tivesse dentro de SI um acendl~ad.oamOl Pee~;
liberdade, mas brigou porque o escravo contnbula para a venda, na Em opa,.a ~r ç

. . que ela também vendia produzido em uma de suas colonIas, amenor, o açuem " d' > tos
I . > > 'ta\'a tendo pre)'uízos finam:eiros. Aí começaram os desenten Im\:n ... amll1ca, \: c:S'. . I I 1 t> '
Em 1817 chegou a ser assinado um compromisso, entre ~Ol~uga e. ng.~ cna:

'd d boll'ção Depois combinaram entre eles que so senam escra\ I~ado:spreten en o a a ., . . , , '. A ...
os negros na África Setentrional, proihindo o a~nsl0namcnto,~os nc~~o$,~a l:~C~
E t. I Em 1845 uma lei inglesa, o ..BllI Aberdeem tomalla legal .

qua ona ., ..,. • N 1:3' . I
,... 'nto de navios portugueses que eslIvessem lazt:ndo o ti alico. o Ia:S1,

aplIslOnamc . Q ., f' 'ovar
somt:nte em 14 de outubro de 1850, conseguia Eusébio ~e uelro~ aze:' .a:1 "

I. 'b' do o tl'a'fico Medidas severas de pUnIçao aos traficantes :seiIamuma el prOl In . ' . ., .'.
.adotadas em 1864. Pimenta Bueno apresentana, depOiS,. cmco_ ploJeto$ no
Parlamento Nacional, abolindo a escravidão e propondo a IIbcI1açao ..Em 28 d,~
setembro de 1871 o Visconde de Rio Branco conseguIU aprov~r a Lei. d~ Ventl\:
Livre, ou seja, aquela que dizia que os negros nascidos, a partl.r da lei, 1.~lho~d~
escravos, não seria escravos. Proibido o tráfico e .decl~r~dos livres os Iilh~s ~c
escravos, já se percebia que com o tempo a escr~vldão ma acab~r. Mas ~pme~cu

t. I' Lei' dos Se"aoenálios considerando livres os escravo:s com 6) anos deou 1ll el, a ,." I:' ' L, . _ d' ,
idade. Esta não era tão boa assim, porque os negros, com ,dad~ tao avan:a ,a,_Ja
não podiam mesmo trabalhar, e sendo libertos, ficavam sem abngo, ~em plOtc,?aO,
caminhando para a indigência e o desamparo. Em 1883 o Ceara pron:O\ 1ll a
libertação dos seus escravos, e, em 1884, o Amazonas fmia a mesma c~lsa. ~m
1885 o Brasil era o único país, na Amélica, a ter escr?vos. Enquanto Cot~glP:~
em 1887, propunha uma libertação gradativa, João ~llredo, em 10 de ~mço. o
1888, propOlia a lei final, que acabaria com a escraVidão de ~ma ~:z ~~I toda~, u
que foi alcançado em 13 de maio daquele ano, quando a Lei 3.3» d1Z1aem :se

. 'd~ B '1" o que acabou. ". . "e' declat'ada extmta a escravI ao no rasl ,1lI11g0pnmeuo. , '.'
sancionado como Lei Aurea, pela Pnncesa Isabel.
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Como começou e como acabou a escravodã I ,.
assim resumido. Claro que não t d I o, pe ? que esta registrado, fica
. .' esgo an o o assunto pOISo I" .

VIVidopelos negros, só as senzalas ode .' ' .' que, na rea Idade, 101

tenha sido maior do que se vê p h~ contm, Imagmando-se que o sofrimento
do trabalho. nos sem antes dos que chegaram até aqui, vítimas

Assim é que, outro dia sem efu ã .
do trabalho, o primeiro de m:io uso, passou ate sem comemoração, o dia
animados na comemoraça-o d ' mad~f~zqlue os trabalhadores não se sentiram

e uma I ICUdade de f' .
trabalho, sem trabalho enquanto ' uma antasJa. Um dia de
do tempo de escravidã'o, pois som~:' com trabalho, ~ tr~balho que guarda sequei as
da vaidade, de preconceitos. En uan~:a ~r~nd~ malOna de escra.vos, da ambição,
quantos não recebem salário q,. pnvJ1eglados ?anham mms de um milhão,

d
" mlmmo, ou menos. E o mínimo f

re uzldos. Dal que a comemoraça-o d P ." . a que Icamos. . o nmelro de Mmo fic t .
beneficJam do trabalho enquant T' d' ou res nta aos que se, o o Icze e MaIO ã .( . d
pelos que se julgam ainda vítimas da escravidão. n, o es a sen o comemorado

15!maio! 1988

DA TRIBUNA DA MATA

Durante muitos anos várias regiões de
sentiram, como algumas se sente . ndosso Estado se encontraram e se

. . m e am a se encontram b d d
ação admmIstrativa do governo de B I H . ' a an ona as pela. . e o onzonte Por um I d
os administradores de antes adotava j. . argo ~spaço e tempo,
a correligionários ou a deputados ~.~ v~sgal?? ItJca d~ atendimento exclusivo
deputado estadual ainda permanec le~s a PIOItJ~a domm~nte. A influência do
mais depressa. Com a mudançae, dpolsh~mb'ocals on.de eXistem o governo chega

.' . e a ItOS polítiCOS d'd Imemorave1 Virada de 82 Héll' G . .. pe I a pe o povo na, o arcla vma aparecer e . , .
uma obra sua, de modo indistinto contem lan m ~un~clplOs de Minas com
mineiros. O largo espaço de temp~, contucfo do os mais dlf~rentes logradouros
gerou bolsões de inconformismo ' em que nqs sentimos abandonados

. . como, por exemplo o movI' t .'propna Zona da Mat ' men o separatista daa, e como agora estamo " d
emancipação do Triângulo Mineiro. s assIstm o com referência à

Setenta e quatro, ou cinco, municí ios' '.
.quadrados, com uma população de do' P'lhõ' nudmaare.a de 145 mil qUIlômetros

ISml es e habitantes, contribuindo com

150

onze por cento da receito estadual, e do Estado recebendo, de retomo;quinze por
cento de sua arrecadação, são os dados postos na discussão que se faz na
Constituinte, como sustentação da tese separatista. A Zona da Mata, recebendo de
.retomo muito menos, contlibuindo com mais, tem área maior, população maior,
um nÍlmero de municípios de quase o dobro da existente no Triângulo, e, com
muito mais razão, poderia pretender a mesma independência. A emancipação
política integra a ânsia de cada qual, na busca de libertação. Quanto a isso, não
temos dúvida. Todos, queremos liberdade de ação, sem sujeições e sem
subordinações. No entanto, há momentos próprios para que isso aconteça.

Entendem os habitantes da rica região do Triângulo Mineiro que, separados
de Minas, podem, com seus próprios pés, alcançarem um estágio mais adiantado
em seu desenvolvimento. Teoricamente, a justificativa está correta. Mas, também,
por outro lado, ninguém contestará o fato de que a união faz a força, como muitos
podem fazer muito mais do que uns poucos, ou do que um número menor ...

Minas Gerais tem históI;a, tem presença na República, tem força no
processo decisório, é com respeito que ouvem nossas reivindicações, tanto quanto
nossas soluções, propostas e ponderações. Somos 723 municípios, com
possibilidade de mais 54, como se está discutindo, agora, na Assembléia
Legislativa. Nosso tenitóI;o e nossa economia, nossas riquezas e nossa
determinação, influem no consenso nacional. Os outros estados respeitam-nos pela
nossa força ... Dividir Minas, mutilar nosso estado é como que satisfazer o desejo
de quem nos olha com inveja. Aliás, inveja e vaidade são dois elementos que
merecem destaque em todo esse processo. Em primeiro lugar, não deixa de ser
possível o comentário que se faz com referência a alguns políticos que desejam a
emancipação para se tomarem governadores, senadores, deputados, secretários em
.uma nova unidade administra}iva ... Assim, por outro lado, não podemos afastar a
possibilidade que, no fundo, outros estados alimentam o desejo de ver a diminuição
de Minas, com isso afastando, pelo enfraquecimento, do centro das decisões

nacionais, o Tenitório dos Mineiros.
Justifica-se a divisão do Mato Grosso em dois estados, como também se

faz con'eta a elevação dos Tenitórios de Amapá e Roraima em novos estados,
merecendo compreensão a pretendida criação do Estado de Tocantins, na região
de Goiás ... Mas, dividir Minas, com o devido respeito, é um atentado à história ...

Ag~ra, ganha ressonância a luta de pessoas mais gradas em favor da
manutenção, em Minas, da bela região do Triângulo, como, por exemplo, a voz
que se levanta na velha Paracatu, a terra do Professor Afonso Arinos, na região
que deseja emancipar-se, acentuando que não quer sair do nossO Estado. Como
outros, ou outras, por certo farão a mesma coisa. De tudo isso, no. entanto, deve
ficar a lição de que Governo algum, a essa altura, pode ficar estático, esperando
por pedidos para serem atendidos com afagos eleitoreiros. Há, sim, uma extrema
necessidade do governante sair em campo, toman~o a iniciativa de promover,
dirigir, incentivar, orientar o desenvolvimento do po~o,. quer ele esteja no estado
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ou no municípi? É preciso saber detectar a urgência de determinadas soluções
em todas as regIões t d . . , ,,. . . ' con .en o as Insatlslações no seu nascedouro. Não pode haver
a \ mculação do atendImento administrativo mediante a contraprestação do
paga~e~to com o voto p~ra manter, no poder, homens que, de antemão, sabemosdue pletendem se a~roveltar do povo, em lugar de servir ao povo. A consagração
ae ~~ trabalh~ em lavor de uma permanente assistência ao nosso povo, deve ser
tomca, daqUI para frente, em toda a nossa escalada de de' I' dro resso " '. . '. senvo vlmento e e

p g ., poIS .la peIdemos mUIto tempo com experimentações que n10 pod
voltar. ' em

29/1/I0io/1988

ONTEM, HOJE E AMANHÃ

os homens difer~m uns dos outros, apresentando alguns qualidades notáveis,
enhquanto ~utros nos chegam pOl1adores de vál;os defeitos. Tentaram explicar

que o omem e um produto do m " . 't . f ._, . . •. CIO,Is o e, rulo do ambIente em que nasce e
cre~c,~'~of~cndo aI as mlluenc~as que vão acompanhá-lo por toda a vida. Assim,
m~. C a o ~ acordo com as cIrcunstâncias do ambiente em que vive, durante o
pel IOdo de sua f0ll11ação, acaba se projetando no futuro conl a.' . damb' tO' ,s mmcas esse, len e. utros, põem nos homens ~ . b' - ..... dT . oIça e o stmaçao suhclcntes para que eles
ProdP~'f?Smo I Iquem, com sua presença atuante, o meio em que vivem fazendo-~
mo I Icar-se com a sua contribuição. '

d O homem, pessoa de came e osso, com suas alegrias e suas conquistas
su~s ores e s~us sonhos,. foi, é, e será, ontem, hoje e amanhã, um monum~nt~i
emgma posto a nossa deCIfração, oferecido à nossa compreensão.

. . ~ent~ S~bel, por exemplo, condenando os homens de hoje, chama-os de
rad~ca~s e fIacos. Condena os fracos pela sua permanente omis~ão' condena os
~adlcaIs, porque o ~adicalismo de um alimenta o radicalismo do out~o. O mu'nd~
e atropelos :ue .vlvemos nã~ deixa de ser o resultado da atuação dos homens,

~ue ~om sua:- vmdades, seus Interesses pm1iculares, complicam o que al'l'n I .
tao SImples. " a , e

Essa divagação se faz necessária quando, olhando uma cidad d
proble~as aparecem a todo. instante. chegamos à constatação de que, :e~~o eu:
aglomel ado de homens, as CIdades refletem as feições de seus próprios moradores,
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.seus problemas e suas inquietações.
Ora, o povo sente o drama das cidades, quando estas, congestionadas,

apresentam dificuldades em cima de dificuldades, enquanto as queixas entoam
uma canção de muitas vozes, na grande sinfonia do cotidiano.

Dizia Platão que o homem honesto acha tão difícil equilibrar a sua própria
vida que, espontaneamente, não se dispõe a cuidar das coisas públicas, e disto se
aproveitam os desonestos para usurpar o poder em seu próprio benefício ...

Aliás, já estava escI;to na Bíblia, no Lino dos Juízes, que quando mOITeu
Gedeão, seu filho natural Abimclech fez extem1Ínar setenta de seus Í1mãos para
podcr ser aclamado, como herdeiro, o ditador. J-1otam, no entanto, o único filho
legítimo de Gedeão, tendo escapado do extelminio, contava para os habitantes de
Sichem que as árvores, querendo escolher um rei, ofereceram o trono
sucessivamente à oliveira, à vinha e à figueira, e todas recusaram, porque alegaram
estar ocupadas em produzir frutos úteis e agradáveis aos homens; foi, então, que
o espinheiro se pôs à frente, e acabou por obter o poder, ameaçando queimar as
plantas e as árvores que não obedecessem.

Por isso é que Platão concluía o seu raciocinio acima, acentuando que a
necessidade de evitar males maiores, faz com que o homem de bem,
episodicamente, se encoraje a conquistar os lugares públicos. Exemplo gl;tante
disso tudo, foi aquele período de exceção em que os políticos só podiam ser
favoráveis ao govemo se não quisessem ser cassados e humilhados. Os que não
se dispunham a isso, omitiram-se, silenciaram-se, criando, então, o deserto dc
.políticos que sacrificou uma geração inteira.

Claro está que ainda estamos muito longc do estágio dcscjado para a
coexistência dos homens. A pobreza em que \'ivemos não deixa perceber que tudo
sel;a bem mais fácil e simples, senão nos fizéssemos obstáculos da nossa própria
caminhada. Podemos dizer que as cidades são problemas porque os homens são
problemas. Os preconceitos, as vaidades, as ambições, as deturpações são males
que, como bmTeiras, nos fazem trõpegos caminhantes em uma estrada que por
nossa culpa se faz tortuosa.

Poderia ser melhor? Evidentementc, na proporção em que, com sua
inteligência, o homem abrisse os olhos para a realidade das coisas. No entanto,
distorcem, tergiversam, quando não injUl;am'. Platão, que era filósofo, vaticinou
que a raça humana não encontrará melhor destino. até que, aqueles que se aplicam
à filosofia por vocação, empreguem a autenticidade política, ou, então, a classe
de dÍl;gentes políticos seja levada por alguma graça providencial a tomar-se
constituída de verdadeiros filósofos.

Enquanto os filósofos não chegam, é bom que algumas conotações sejam
atendidas para que possamos analisar o proccdimento e a atuação dos politicos do
nosso tempo. Sou de uma época em que para se conseguir uma boa candidatura,
gastava-se uma longa conversação para convencimento do cidadão até aceitar a
sua escolha, como uma missão a ser desempenhada em favor da comunidade.
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Ag~ra, não, alguns leguleios se colocam á frente apresentando sc '.
pedIndo, implorando, quando não i õ " ,- - prevl.amente,
candidatos de s', mp em seus nomes como candidatos -

.1 mesmos que nem e'p . . d'oferecendo-s '. s CIam as In Icações partidárias -
sejam posto~e~Alguns chegam ate a ~undar pmtidos novos só para que seus nomes
o'. 'd a me~',lla sem competIdores. Incapazes de perceber que não é este
plOce~so ~mocrallco, n.ão são a solução, mas, lobos em vestes de cordeiros

que mUlto nos le~bram a Imagem do espinheiro do filho de Ged - '
Este tem Sido o lugar comum ' t. I' . eao...de ho'e ' . . _en le os po ItICOS,ou politiqueiros, nos dias

~ ' o ~ue tal~ez explIque a razao da política andar tão mal. O olíti
antes da eleição, so quer para si não vai dep "d 'I . _ . p co que,do povo.' " OIs a e elçao, agir ou atuar em favor

Enquanto o povo vai compreendend -"
rejeitados, vamos aguardar a mudança dos ho~e~~e A:a ehs~mhelrosddeve~, ~er
por out' , '. n a, o mun o sera telto

ras pessoas, por aqueles suficientemente fOltes e sábios d

~~:~r:e~~~~o~~ :~I~Çs~~:~:a~:u~:~ a c?nvi ver uns com ?utros, co~;:~t~~~:nd:
personalismos. p0.lamento de ambições, na renúncia aos

05/j1/1111011988

É HORA l)E PRESTAR CONTAS

Embora estivéssemos vivend .,'. .
última foi realizada em 19600ea expelctallva

h
d.a elelçã<: presidencial, pois, a

. ' um e eltor Ole com 4) d'd d .
não teve o gosto de votar no p'd '. anos e I a e, aIndaresl ente a verdade é
mesmo, é com a eleição munici ai A de .. .' ~ue v.amos ~o~ contentar,
emociona, até se sabendo que "uPm' t ,gleslddente e mUlto mms Importante,vo o so po e ã t . 'f'
queremos dar, entre os 60 ou 80 mt'lhõ d - . n o er a slgm Icação que lhe
d
. . es e mUItos votos mas n d" .,
e ImagInar que estamos escolhendo ai ué ' os a a Impo~ancla
econômico em vigor no a' g. m que pod~ mudar todo o sistema
"badalada". pIS .. :or ou tio lado, a eleição municipal é mais

, mexe com a gente .Ia que numa cid d
são pessoas conhecidas, sabem'os dos seus (de~ ~ e como a no~sa, os c?ndidatos
são até nossos vizinhos fazendo co ~ltOSe das qualIdades. As vezes,
daquel~. Administrar a 'cidade é q ~ que a t.orclda se.esquente em favor deste ou

de peito, pois é ao prefeito que v~~~~el~e::~:rq~~ ~:s~:e~~~:~~~~~~~ ~~~
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rcde dc esgotos, de um calçamento, de pedir uma escola para o hain'o.
A escolha de um candidato à presidência se faz longe de nossoS olhos e da

nossa influência, cercada que é de compromissos entre as forças que indicam,
apoiam e até sustentam a candidatura. No município, cada um de nós pode influir
na escolha, com uma crítica, com uma contribuição, com uma lembrança. Por isso,
ficamos todos cUliosos, e até com muita antecedência, para descobrir quais os
candidatos que estão sendo cogitados e quais vão ser indicados peJos partidos .
Essas indagaçõcs passam a fazer pmte de nossas conversas em casa, no trabalho,
nas j'odinhas de praças públicas, nos bares e nos clubes.

Assim é que já começamos a ouvir interpelações e indicações, até mesmo
ponderações como "se for o João, não voto; mas, José, voto e' até ajudo na
campanha". Queremos escolher por antecipação, nas ruas, embora nem todos
queiram filiar-se a um partido e nem comparecer à convenção partidária, onde os
partidos discutem e analisam os nomes apresentados.

É comum, para quem está no cargo a ser posto em eleição, não querer falar
em sua próp,ia substituição, primeiro porquc passa a encarar a sua saida, depois
porque perde as "rodinhas" de adeptos, já que não mais rece~ndo pedidos,
chegando a perder "prestígio". Não foi atoa que oconeu pelo país a notícia de
pronogações de eleições, chegando a ser matéria de discussão no Congresso e até
vai ser objeto de análise na Constituinte. O que chega a ser lastimável, pois isso
não deveria ser matéria nem de congressistas, nem de constituintes, que, por
definição tinham, como têm, assuntos bem mais graves para resolver.

No nosso caso, vamos enfrentar o debate democraticamente, pois se
queremos o aperfeiçoamento das instituições, devemos entender que "prazo é
prazo", mandato é mandato, e devem ser obedecidas as regras do jogo.

A matéria veio à tona por causa das coincidências e descoincidências do
tempo de duração dos mandatos. Houve uma época em que se imaginou que
votando de "dois em dois anos" o eleitores apurariam sua participação na escolha
de candidatos e chegariam a um "ponto" ideal de muito requinte no ato de "dar
seu voto". Assim, em 1970 "inventaram" um mandato de dois anos, apenas, para
as eleições municipais. Depois, chegaram à conclusão que o período era CUlto, e
no ano de 1980, quando se avizinhava o término do mandato de prefeitos e
vereadores daquela época, "fizeram" a pronogação de mais dois anos, e o mandato
que era de quatro passou a ser de seis, começando em 77 e terminando em 10 de
fevereiro de 1983, o atual mandato é de 5 anos e 1I meses, pois tendo começado
em lO de fevereiro' de 83, terminará em 31 de dezembro próximo. A idéia da
prorrogação tinha como escopo o desejo de fazer uma eleição só em 1990, quando
então, votanamos em chapa de presidente, senador, deputados, governador,
prefeito, vereador, mas com a fixação do mandato do presidente em cinco anos,
a descoincidência voltou, a ser admitida em nosso processo eleitoral... O caso toma
'aspecto de preocupação para alguns, porque teremos, então, eleições seguidas
como, de prefeito e vereador, neste ano; no ano próximo, para presidente; no outro,
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~o,para govemador,. deputado, senador; em 91, não haverá eleições, mas em 92
le,co~e~am as repctlções até 94. A dúvida só pelmanece pelo fato de que com
pepm.a~ao, campanha, votação e apuração, acabam paralizando as administrações
no ,mmm~o,.por qua~ro meses, em cada ano. Se esse é o preço que temos que pag~;
pa~~ apel felç~m~~ ~lste.~la, nada demais, ficando a sugestão em se encontrar "um
melO de não ~acnJ Icar nenhuma ação de go"cmo, que, claro não pod' ",
Esse 'Ilr 1bl - I . ' e pmm ...
. '. ,~ l, emas s~r~~ reso vldos quando aceitanllos todos os mandatos em quatro
anos, com a pOSSibIlidade de reeleição de presidente e d' g d-e u d " , . . . . t: ovema or por um
~ g n o pen~do, poiS não e,Justo q~e se pennita a reeleicão para senador, para
deputado, pala vereador, e nao a aceitem para o executivo.
" E?quanto isso não aco~tece, vamos voltar à nossa prestação de contas. O
a~:mn,to,e, atual, dand~-~os, mnda, a 0pOt1unidade de discutir alguns problemas,
~scl~lecel algumas duvld~s,. prestar contas ao lX1VOde um trabalho feito com
\ .0nt<1dede acel1ar, de comglr detalhes, de fazer com simplicidade o que deve ser
slmpl " t',' l"d d . .., cs, an.,e a. slmp ICI a e da missão. Vamos explicar o que foi feito e o que
n,ão :;e,c.onscgulU fazer, bem como deixar registrado o que precisa ser feito para a
ttanqUlhdade da gente do município, Vamos, pois, continuar ...

12/j/l/lllo/1988

É HORA DE PRESTAR CONTAS (lI)

A noçãO. de política foi tão mal colocada em nosso ~eio que d' d
e'Tôn' ' ' c um mo o

". . ~o, passou a ser e~tendlda como a responsável pelas mazelas de nosso
.d13-a,~d13,a ponto ~~ mUIta gente torcer o nariz para os políticos, chegando a
dl,zer, .de~estar a pohtlca". Ora, a .p~lítica não pode ser julgada apenas pelo
plOccdl~:nto d~ alguns, ou de vanos políticos. Vejam, por exemplo, uma
composlçao mUSIcal que mal ". 'Cl t d' d. ' " l:"e I a a, nao nos po e levar a detestar a m' "
dev.e~os atT~,nJarum bom músico, da mesma fomla como, para a boa práti~:I~:
polttlca, de\'cmos escolher os bons políticos AssI'm tambe' . dfi b I . ... m uma equipe c
ute ?, Jogando mal, não define ° futebol. Caso típico disto é' o vexame ue o
F~u.~IO~n~: n_os.~e~ passar na semana passada, perdendo um jogo ganho, ;ra °
Va~cdo,t:d~aodsatl:s~cJtocom aquela delTot.a foi perder outra vez para o nH.:sm:timc
uns ez las epol' d. . ,. . ~, coroan o a sua passagem pelo campeonato cUlioca com uma
pesslma atuação dIante do Americano, de Campos.
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A comparação entre futebol e política, às vezes escandaliza os desavisados,
mas, vejam que coisa interessante de ser anotada, justamente com o time acima
mencionado, que, diga-se de passagem é um tradicional campeão: há cinco anos
atrás, com os mesmos jogadores, se bem que mais novos, ganhando menos,
naturalmente, o Fluminense ganhou três campeonatos seguidos. Nos dois anos
seguintes, com o mesmo quadro, jogadores ganhando mais, o time não ganha de
ninguém, os jogadores viraram estrc1as e como não têm necessidade de provar
mais nada, "rebolam em campo". Trazendo a comparação para o campo politico,
podcmos lembrar que quando os políticos ganhavam menos, chegando a ser
amadorcs da política, participando da vida pública por puro patriotismo, a coisa
andava melhor, e, agora, com os marajás se confundindo com políticos, estamos
mal alTanjados.

Exercida pelo homcm, a política reflete a sua imagem, razão pela qual,
quando o homem não é bom, não faz um bom papc1 na política. Inventaram a
profissionalização, mas o profissional da política não "faz" para o povo, mas,
sim, para si próprio. Se a prática da política ainda não recebeu, entre nós, o
. tratamento de grandeza quc lhe é devido, seja por pm1e dos eleitos, seja por parte
dos eleitores, ou ainda por parte dos que têm a responsabilidade da infOImação,
muito não podemos esperar. Os meios de comunicação, os primeiros a criticar os
políticos, também têm a sua parcela de culpa, pois, em primeiro lugar, fazem
negócio da informação, e, se como negócio, deve ser rendoso, buscam o lucro,
esquecendo-se de que, embutida na infOImçào dcve estar a formação das pessoas,
das idéias, da opinião pública, para que st:iam suporte do progresso e do
desenvolvimento do país, do estado, do município. Às vezes, ou muitas vezes (?),
esquecem-se disso aqueles que infOlmam mal, quando não deformam, buscando
o sensacionalismo que conseguem com a mentira, com a violência que cometcm
contra seus semelhantes. É difícil ensinar e educar, num mundo álido de ignorância,
ou até de desenvolta bUlTice. A ignorância, por um lado, pode ser 'superada pelo
ensinamento, pela aprendizagem, mas, a bUlTice é invencível e toma-se um dado
complicador, quando dela surge a inveja, apanágio do homem pequeno. Mas, isso
é assunto para depois, e não pode desviar o rumo da nossa prestação de contas.

. Disseram muitas coisas, os homens invejosos do nosso tempo, coisas que
não foram respondidas na hora, pois estávamos ocupados com o trabalho, e
preferíamos, pelo trabalho, responder às aleivosias dos que têm na língua a única
arma. Agora, contudo, chegando ao término de uma caminhada, trilhada com
saclifício, mas. toda ela comprometida com a nossa telTa, surge a obrigação de
esclarecer para os conten'âneos as dúvidas que possam ter tido ou sentido.

Quem não pode falar coisa alguma, mente, injuría, escreve e fala
imaginando que o povo não está \:endo agora o que não tinha visto anteriOlmente.
O eleitor, hoje, está consciente do que precisa e do que está sendo feito em seu
favor, ou em favor da comunidade. O eleitor é inteligente, percebe e compara a
postura de cada político. Poucos, muito poucos, ainda podem ser enganados por
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aqueles que querem servir-se da coisa pública, em lugar de servir ao povo, no
exercício da coisa pública.

Um dia, OCOlTeu-meagora, logo após uma divulgação eivada de "SUSSUlTOS
de escândalo", onde acusaram com evasivas e nada de comprometedor estava dito,
o que, aliás, faziam sem dar ao acusado o direito de resposta ou defesa, me
apareceu, para trazer sua solidariedade, o poeta Ostende Ribeiro e, sem dizer
palavra, entregou-me um bilhete, onde estava escrito "continua, quem caminha
para a luz, não pode parar para ver a maldade da inveja que está nas sombras".
O poeta popular dizia tudo, lembrando justamente do enigma que a humanidade
procura decifrar. no confronto da luzes e das sombras, pois o mundo ou é luz, ou
é sombra; ou é claridade ou trevas; ou é sabedoria ou é ignorância ... Encontrar
uma, ou não conseguir sair da outra; compreender uma, afastando a outra, é o que
o homem deve entender para, na sua caminhada em busca da afilmação de seu
destino, encontrar a sabedoria da vida.

Vamos continuar ...

/9/j1/11110/ /988

É HORA DE PRESTAR CONTAS (111)

Minha geração é de uma época em que os políticos se ofendiam, se atracavam,
fazendo a política retrógrada do obscurantismo. Não queríamos aquilo, pois

desejávamos que os homens buscassem o entendimento com a prática da
inteligência. Vínhamos de uma infância atOlmentada pela Grande Guen'a, da qual
ouvíamos notícias apenas pelo rádio, pennitindo que nossa imaginação desse asas
ao temor. A juventude c a adolescência, no entanto, se fOlmaram durante o ténnino
da guen'a, a redemocratização constitucional, a chegada do nacionalismo contido
nos debates das conquistas que o Brasil encetava.

Mas não é agora que vamos falar de memórias, e sim registrar a introdução
como tentativa de explicação da grande vontade com que, depois, viemos participar
da vida pública. Tem mais para ser dito, que fica para melhor oportunidade, quando,
então, se compreenderá a razão de toda a luta dedicada a Cataguases.

Agora, vamos prestar contas, começando por uma colocação que tem sido
motivo de discussões, debates, interpretações CITôneas. Onde ananjamos o
dinheiro para fazer as obras que fizemos, ou estamos fazendo. No inicio falaram
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em empréstimos, depois em ajuda do govemo estadual, e ~ãO sei mais que
invencionice foi, mas, nunca aceitaram a infOlmação con'eta e sImples de que tudo
o que se fez foi com dinheiro da Prefeitura, dinheiro do próprio povo de Cataguases.
Aliás, em matélia de recursos de Prefeitura, durante todos estes anos lutamos,
prefeitos do Brasil inteiro, com a questão da Refonna Tributária. Entendemos que
os recursos sugados pelo Govemo Federal e pelo Govemo ~stadual, em no~sos
municípios, não voltam para nós na proporção em que devenam volta.r ~~ aJu~a
e obras necessárias. Resulta disso um despropósito, ond~ os mumClplOS sao
carentes. ficando todos na dependência de ajuda supelior. E assim, dependentes
dos govemos federal e estadual, quando, ao contrário, develÍamos ter ~'ecursos
suficientes para atender às nossas próplias necessidades, sem ser precIso ficar
mendigando auxilio nas capitais. Se o município tem um deputado ml1uente, do
lado do govemo, consegue verbas, em caso contrário, não recebe nada. Fonna-se,
então, um circulo onde o município n:cclx: a ajuda do deputado, que, por sua n:z
apoia o govemo, desde que o govemo lhe preste ajuda, com isso preserv~ndo-se
o prestígio do deputado que, à tona dos acontecimentos, alimenta seu elelto~ado,
mantendo-se no desempenho do mandato. Em resumo, ficamos todos submISSOS
à figura do deputado, intelmediálio do eleitorado junto ao govemo. C~m essa
dependência, o eleitorado não é livre, não vota de acordo ~om suas ~~nvlcções ...
Nosso sistema, portanto, contém eITOS,ainda longe de um Ideal aperfeIçoamento.

Mas, as obras que apareceram em nossa tena, com exceção da restauração
da velha ponte, da construção de duas escolas técnicas (a Escola de Fiâção c
Tecelagem e a Escola NOlmal, respectivamente na Taquara Preta e na entrada ~a
Vila Reis) que foram construídas, em teITenos da Prefeitura, pelo Estado, e, mms
a Escola. Técnica de Agrieultura que se constrói com a ajuda de verba federal,
tudo o mais, e se houver elTO vou conigir, apareceu em virtude das somas
alTecadadas no nosso município. Claro que com COITeçãomonetália, o que não
ajuda em nada, pois não passa de uma atualização de valores. valendo. mais ~u
~1enos 100 cruzeiros de seis anos atrás, uns 1.000 cruzados hoje. O imposto predial
que, e~ Cataguases, é baixo, muito mais baixo que em municípios vi~inhos, ~~o
sofreu qualquer aumento em suas alíquotas, pennanecendo o me~mís~l.mo. Ahas,
pouco ajuda nos dá o resultado da UlTecadação do imposto predl~l, f.elto de ~ma
só vez durante o ano. O que se cobra, por exemplo, de um contnbul11te, a tItulo
de taxa de coleta de lixo, não dá para pagar o salário de um lixeiro. Vivemos da
ajuda do Fundo de Participação, 3lTecadado pelo Govemo Federal e repassado
.quando e como lhe convém, e da contlibuição do ICM, que varia de ~cordo com
o fluxo do comércio, às vezes melhor, às vezes pior. Mas, é bom salientar que a
cidade cresce todo dia, com novas constluções, população aumentando, exigindo
novos bailTos, outras redes de esgotos, redes de abastecimento de água, postes,
iluminação, novas escolas, postos de saúde. novos caminhões de colet~ de lixo,
mais valTedores, etc ... Quando falam, por exemplo, que a PrefeItura tem
funcionários demais, a gente esbalTa em um dito de ignorância, pois se pudesse
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tel:d~is mil_sen'idores, claro que atenderia com mais rapidez e presteza às queixas
: ICC_am~çoe~ ~o p~~'o, quando, ent~o, o serviço sairia muito mais depressa. Ma;,
.e nao lemos leeU1:,;OSpara esse numero de funcionàrios at; O'po" ' , c pIque pagamos

uco ao:,; que temos, eVidentemente, claro que vamos manter somente o
PUdCIl110Spaoar c ..,. que. ,~ '. um. os p,lrcus \'almcs que conseguimos alTecadar. Ora,
lecebemos nosso:,; recursos com atraso e sempre defasados pOI..'. Ie t;- 'b' d .' "', s, qUInzena mente
s <10suo In Io ~s preços de cImento e feITO,necessálios para as obras combustívei

e, energ13. e étr.lca, ~em falar em salários, que lutamos para acom' anhar ~est'l
esealada InflaclOnána de polítiea de PDS E .. .. p " "" . .. . ncontlamos, na Pretcltura 680 ou 700
lunClOnanos e não temos h . . , .l '. . ' oJe, mUls ue 93U pessoas, mesmo levando-se em conta
que .cnamos. vmte escolas novas, com prédios escolarcs incluídos ro 'ama
recn.ança, CIl1COpostos de saúde na cidade, admitindo médicos' ~nf~ . d~
dentJstas, atendentes para baÍlTos e distritos onde cheoam hOJ'. >d'. rmdelros,d d' ' e, c, me leo e enlIsta
an o nossa aJuda ao meio JUrai A G 'd M" '. .

Eseola do IDAIC t d' ' . um ~. mm, os MensageIros Mirins, a

b
.. d ' ,u o ImpOlta em admIssão de funeionários, professores

o Ilgan o-nos a um esforço" '
d

. .' maIOr no atendimento às reivindicaço-"'" do
esenVOIVInlent C . ~~, . o. om o numero de servidores que temos embora trabalhando

sem eessar de-d .. d' ' , ,
d

."', s. e o pnmelro 13, até em jomada extra de trabalho inclusi"e elTI
ommgos e tenad t:' . ' '

d
. ,os, a e a nOite, não conseguimos atender a todas as carências

que nos elxaram ao longo dos anos. . , .
Mas, vamos continuar ...

261j1l1/110/ /988

É HORA DE PRESTAR CONTAS (IV)

A~omodados como SO~lOS,h?bi~uamo-nos, ao longo da trôpega jomada que
dos po~~~mo~ para constJUlr o paIS, ~ tapeação dos políticos, ou, melhor dizendo

~Iquelros que se acumulam a nossa frente '
atJibui ~ de s~mpl~~dedução .atirmar, analisando ~ quadro nacional, que se é uma

ção dos pqhtlcos orgamzar nossas instituições fazendo ae t . ' . -, s amenas e sua\'cs
~~~:;~;to, ao longo do. tempo, não conseguem, a culpa só pode ser dos polí'tic~~

q . . No plano nacIOnal, se a questão energética não encontra uma s I -
pOl. part_e dos s~us responsáveis, que só conseguem enfrentá-Ia a cu~t~ç~~
maloraçao contmua dos • • '. seus preços, com frequentes reajustamentos de
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cmbustiveis e contas de luz e energia, facilmente vamos dizer que ü plano de
govemo fracassou. Se todos sabem onde estão as fontes causadoras da inflação e
que não conseguem estancá-Ia, até pelo contrário, insuflam a gastança, então já
não é s6 a incompetência que exerce o mandato, mas a má fé dos que sentem um
"estranho prazer" se dizendo políticos e govemantes, estes govemantes do
desastre, politiqueiros que, mesmo dando mostra de incompetência, continuam
disputando cargos eleitorais, apresentando-se na frente do povo.

Ainda agora, na Previdência Social, depois de 50 anos, tomam uma
providência que deveria ter sido adotada desde o início de seu funcionamento: a
entrega dos recursos aos Estados e Municípios para que estes gerenciem o
atendimento à saúde pública. Há muito tempo pedimos a municipalização desse
serviço, como pedimos a entrega aos municípios das suas rendas, para fazermos,
aqui mesmo, o atendimento ao nosso povo. Achamos que assim, podendo o
município atender a sua população, evitar-se-iam os desvios, as demoras, os
desgastes no que, hoje, é um atendimento à distância. .

Ouve-se, comumente, de altas autOlidades de govel}1oe de administração,
que as obras feitas pelos próprios municípios são bem mais baratas que as feitas
pelos Estados, sendo ainda mais elevadas quando feitas pelo Govemo Federal.
Quando as verbas viajam, parece que fica tudo mais caro. Ao contrário, se as
verbas ficassem nos municípios, a própria população fiscalizaria a sua aplicação

e seu gasto.
É nesse sentido que vamos colocar a questão da habitação popular que,

antes, não passou de uma ficção que as Caixas Econqmicas não conseguiram
resolver, quando aos seus empré'stimos só tinham acesso os que fossem bem
apadrinhados. Depois, com a invenção do Fundo de Garantia, que não vísou outra
coisa do que tomar a estabilidade ao trabalhador, sem comprometerem em fazer

.casas. pelo BNH, no que a situação se complicou pela elevação inflacionária de
prestações que tomaram difícil o correspondente pagamento. O mutuário ficava
pagando e as prestações aumentando. Muitas empresas imobiliárias foram criadas
apenas para movimentar esses recursos, e pelo país inteiro espalharam-se conjuntos
habitacionais que não serviram ao povo. Quando a COHAB quis fazer a segunda
etapa do Loteamento da Taquara Preta, não conseguiu pretendentes para suas casas,
apesar de um grande número de "sem casas" que vinha tomar informações e fazer
inscrições. Muitos desistiam. Foi quando sugerimos vender os lotes urbanizados,
o que ficaria mais barato do que a constIUção de casas, resolvendo em parte o
problema. Tudo foi vendido rapidamente, mas ficou-nos a fIUstração do não
atendimento à grande massa de interessados na aquisição da casa própria, o que,
naquela ocasião, chegava a seiscentas pessoas. A idéia da EMHA, a nossa Empresa
Municipal de Habitação, surgia aí, imaginando, claro que com as dificuldades de
principiantes no sistema imobiliário, doar lotes urbanizados e começar a
constlUção de casas do tipo embrião, aquelas em que se faz um módulo, com sala,
quarto, cozinha, banheiro, deixando espaço e criando condições para o morador
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aumentar o imóvel. A urbanização dos loteamentos não poderia ser dillcil para o
município, pois, em Cataguases, a Lei dos Loteamentos não vinha sendo cumprida,
jogando nas "costas" da Prefeitura a responsahilidade de pür rede de esgotos,
água, iluminação, redes pluviais, calçamento, etc .... É, é isso mesmo, e muita gente
não sabe, quando cobra da Prefeitura certas medidas. É preciso relembrar: o dono
do loteamento, quando começa sua construção, deve fazer, por sua conta e com
seus próprios recursos, toda a urhanização: água, luz, esgoto, calçamento, etc ....
Assim, quando vender o lote, já deve estar tudo pronto. No entanto, o que vemos
é um cidadão qualquer, como muitos que se apresentaram até sem recursos,
imaginar o loteamento, vender os lotes até sem serem demarcados, ou localizados,
alegando para o comprador que o está vendendo mais barato mas, sem a
infra-estrutura, deixando problema para a Prefeitura, que acaba chegando; depois
de muitas reclamações, pedidos de vereadores, de moradores, de quantos vêm
reclamar e pedir redes de esgotos, postes de luz, água, etc ... medidas que não
pertencem à Prefeitura. Por isso, em Cataguases, víamos redes de esgotos correndo
à flor da terra, encOntramos o Bairro Riguete às escuras e sem água, o Bairro do
Meigre, no Horto, sem qualquer recurso de infra-estrutura. Ainda hoje, em nossos
dias, apesar do interesse da Prefeitura em resolver, temos o problema pendente do
"Bairro Sol Nascente" com moradores pedindo o que os loteadores não lhes
deram.

Temos outros bairros nas mesmas situações, como chegamos a ter,
inclusive, bairros clandestinos, onde os loteadores, longe dos olhso da Fiscalização
da Prefeitura, começaram a dividir, em lotes, permitindo que se levantem casebres
e casinhas, em condições sub-humanas de moradia. A Lei Federal dos Loteamentos
é violenta, chegando a tratar loteadores insensíveis com penas de estelionato, mas,
até agora, ne~hum órgão do judiciário conseguiu punir quem quer que seja, pois
há sempre a hipótese de se jogar na responsabilidade da Prefeitura a solução de
um problema como esse. .

Pensar que a Prefeitura pode tudo, deve fazer tudo, sem que a maior pat1e
da população entenda ou perceba, ou mesmo saiba, o que pode e deve a Prefeitura,
e o que cabe a cada um, ou que é o dever de cada cidadão ...

Mas, vamos continuar ...

03/ju/ho/ /988
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AS IDÉIAS NÃO DIZEM ADEUS (V)

Após uma longa temporada no Maranhão, Washington Magalhães chegou de
volta, para a aleglia dos amigos e de quantos compreendem a sua rebeldia e

vêem nele o contestador que todos temos dentro de nós. Como chegou na terra do
Presidente, veio "botando banca", achando defeitos, implicando, inclusive com o
título e assunto desenvolvido na prestação de contas, pelo que me vejo na
0p0l1unidade de explicar alguma coisa não percebida. A introdução, de fato, veio
longa, mas era necessária para colocar a questão, e até penso que ficou faltando
muita coisa que ainda deve ser dita, pois a intenção é contar o que foi feito, por
'quê foi feito, o que não se conseguiu fazer. A prestação de contas é devida ao
povo, como satisfação, em virtude também do exercício de um cargo que pertence
ao próprio povo. Depois, vem o registro, como esperança de que, no futuro, façam
melhor ou não cometam os m'esmos erros. Por fim ficará a 'confiança em que não
voltaremos à intolerância, à ignorância, à política da terra arrasada de antes.

. Válida, ou não, a explanação deve continuar, por enquanto, até que seja
convencido de sua inoportunidade. O título, contudo, pode mudar, para atender à
crítica, cingindo-se, daqui para a frente, ao assunto que for tratado.

No domingo passado, no futuro distrito de Glória, quando as Mulheres
Rurais prestavam uma homenagem à Maria Cristina, falaram em despedida, o que
já começa a ser um assunto de nossas conversas cotidianas. Ocorreu-me dizer-lhes,
quando agradecia, que não faremos despedidas, porque não vamos embora,
continuando por aí mesmo, na mesma vida de antes; depois, porque o que fizemos
foi lançar idéias de como fazer, e de uma outra 'maneira de fazer, e, pelo que noto,
as idéias não dizem adeus, ficando sempre presentes, mais ou menos fortes em
detelminadas circunstâncias animando e incentivando a caminhada dos homens.
O registro dessa prestação de contas, por sua vez, não deixa de ser a anotação de
um conjunto de idéias que, naturalmente, vão ficar, numa clara demonstração de
que todo o trabalho teve uma razão de ser feito. .

A idéia ficará, pois uma idéia não morre, assim como um ideal não morre.
Poderemos passar, como todos passaremos, aliás, mas uma semente plantada, ou
lançada ao solo, acabará por encontrar um local fértil, por menor que possa ser,
capaz de permitir germinar e frutificar o novo tempo que temos em nossos
corações.

Ora, depois que a Filosofia definiu a idéia como sendo uma noção, ou a
simples representação intelectual de um objeto, os homens perceberam que,
dotados de razão, poderiam formular conceitos morais ou metafísicos, tanto como
adotá~los até como normas de vida .. Claro que, como conceitos, variam de
indivíduo para indivíduo, alguns podendo compreendê-lo com mais facilidade do
que outros, mas suscetíveis de adocão por todos, na proporção de sua .clareza, ou
correção intelectiva.
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Os homens têm assim as mais distintas idéias, oferecendo os mais vmiados
conceitos, como, por exemplo, c0!1ceitos morais, como a noção de justiça, a noção
de virtude. ou mesmo. como deve fazer uso da virtude para atingir ao seu fim
último. Por isso, a virtude, formulada como um dos mais belos conceitos, é um
hábito do bem, o hábito de agir de confolmidade com o dever de cada um.

É isso: o dever de cada um.
E, ao seu lado, soando com a mesma intensidade, o direito de cada um.

Devcr c dircito, a dicotomia que projeta a existência humana. Difícil de vivcr,
difícil de entender, principalmente de nos deixannos envolver pela couraça da
vaidade, mas, ao contrário, tão simples, se se deixar soltar a humildade que temos
em nosso espírito.

Um famoso legislador de Atenas, Sólon, julgava que um único plincípio
poderia garantir o direito de um povo: cada um julgar como se fosse cometida
contra si mesmo, uma injustiça cometida contra o outro. Enquanto o povo não age
assim, vamos repudiar a injustiça.

Não que se queira começar a comparar, mas, há seis anos atrás, não
tínhamos nenhuma preocupação com as crianças. Digo não tínhamos, porque
encontrmia, ao chegar na Prefeitura, funcionando em cumlis e "cercados" de
bambu, as escolas rurais do "Carangola", em Cataguarino, e a do "Engenho",
nas proximidades de Itamarati, respectivamente denominadas "José Marçal" e
"Castro Alves", que, para eles, os dirigentes de antes, eram "escolas" .... Ora,
botar criança no mundo e, depois, largar para lá, é um cometimento cririlinoso dos
mais hediondos, que o homem de caráter deve condenar, combater, repelir. No
entanto, pareceu-me ser essa a atitude que retratava o pensamento que dominava
a diretriz anterior. O egoísmo dos adultos que querem tudo para eles,
evidentemente, não se coaduna com a realidade nem a destinação do mundo, onde
somos simples passageiros, e o que fazemos, ou pelo menos o que devíamos fazer,
era e é em benefício das crianças que, depois de nós, ocuparão os nossos lugares,
e para as quais temos a obrigação de aplainar o caminho, de melhorar e apelfeiçoar
o que recebemos, para entregar, á frente, um trabalho enriquecido com nossa
contribuição. Mas, nós vamos continuar ...

la/julho! 1998
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EM DEFESA DA GUARDA MIRIM (VI)

Quando Jesus nasceu e reinava ~erodes, chegaram ~ Je~salém os Reis Notagos,
indagando onde estava o ReI dos Judeus, de cUJa vmda ao mundo tmham

tido notícias, lá no Oriente, pela estrela que brilhava desde Belém. Perturbado com
o aparecimento de um novo rei, temendo, inclusive, que lhe tom~sse o lug~r,
Herodes quis saber pormenores, chegando a reunir seus conselheIros. DepOIS,
'sigilosamente, pediu aos Magos que, localizando o menino, voltassem para
contar-lhe onde e quando tinha nascido, pois também queria adorá-lo. Os Magos,
contudo, desconfiados das intenções de Herodes, tomaram outro caminho, na volta
de sua visita, não passando por Jerusalém, onde o rei, possesso, dominado pela
ira mandou matar todos os meninos com menos de dois anos, na região de Belém.
A ~sse massacre de crianças, no entanto, prevenido em tempo, conseguiu escapar
José, que levou Maria e Jesus para o Egito, de onde somente voltaram após a
mOlte de Herodes. .

Esses fatos são lembrados aqui para salientar que o nome de Herodes passou
à história como sendo um degolador de crianças, tanto quanto um filho seu, com
o mesmo nome, Herodes Antipas, anos mais tarde, viria repetir o gesto sanguinário,
mandando degolar João Batista, por este lhe ter censurado o apetite sexual, pois
não satisfeito em tomar para si a mulher de seu irmão Felipe, acabou por seduzir
a filha deste, Salomé, que lhe pediu a cabeça de João numa bandeja. O nome
associa-se, assim, aos degoladores, incestuosos, algozes de crianças, algozes da

decência.
Constrange-nos relembrar essa mancha na história da evolução da

humanidade, chocando-nos, ainda mais, a constatacão de que, nos dias de hoje,
alguns Herodes insepultos procedem como algozes de crianças, inimigos de
meninos, inimigos, enfim, da própria vida, contida na expectativa desses inocentes.

Estava dizendo, no artigo anterior, que chegamos à Prefeitura imbuídos do
propósito de trabalhar com afinco, em favor da nossa terra. Formamos um grupo
com novas idéias, "non nova, sed nova", onde o ideal de servir alimentasse a
missão a que nos propúnhamos de recuperar o tempo perdido. Cataguases tinha
problemas que já eram mais do que conhecidos, pois debatidos e discutidos pelos
cata,guasenses e por quantos militavam na política. Era necessário atacar alguns
pontos nevrálgicos, todos importantes, alguns, contudo, mais urgentes que os
outros. Era preciso substituir as protelações e impovisações de antes pelas soluções

práticas da razão. .
Claro está que não descobrimos o ideal de servir, até porque alguns clubes

de serviços e entidades da terra já proclamavam a mensagem como solução para
dias melhores. O Rotary, o Lions, os maçons, os espíritas, os religIOSOS,todos,
.faziam a prática dessa solidariedade, que os politiqueiros nunca conseguiram
entender. Muitas de nossas metas foram atingida's graças à solidariedade do
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sentimento dessa fratemidade, que a ação deletéria dos algozes jamais porá em
prática, por deturpação congênita de seus próprios espíritos.

Lembramo-nos, por exemplo, da Guarda-Mirim, que um dia os rotm;anos
trouxeram para aqui, mas qw~os homens pequenos deixaram extinguir. A questão
dos menores era, e é, um desafio, mais que um desafio, um compromisso de honra
em oferecelmos algum trabalho em favor das críanças que chamamos ao mundo.
Do.s centros grandes, das cidades maiores, chegavam-nos notícias de crianças
abandonadas pelas ruas, que começavam como pedintes, passando aos pequenos
fUI1os,e, em seguida, aos assaltos e à violência, caminhando dcssa maneira, como
delinquentes juvenis, para a irrecuperável deliquência de adultos.

Estamos vivendo, agora, o resultado de uma desastrosa política de vinte
anos de injusta ordem econômica, onde muitos sentem na camc a angústia da
miséria. Miséria material, causadora de uma outra miséria, a espiritual, e, quando
as duas se juntam, a dimensão humana toca às raias da irracionalidade. Contra
isso, devem erguer-se todos os que têm a exata noção de sua responsabilidade para
com seus semelhantes, de seu dever na orientação e na condução da comunidade.
Para com as crianças, então, essa responsabilidade aumenta, ganha contomos de
um compromisso de honra, principalmente, quando dc se vê, numa Assembéia
Nacional Constituinte, convocada após tanto sacrifício, um deputado do PDS
propor, e ver uma maioria apoiar, a instituição da pena de morte para os
delinquentes, numa clara confissão do fracasso da tão falada política de reeducação
dos marginais.

Então, falhamos?

Foi em vão toda uma luta de tantos anos?

Não, não é possível que caia, assim, por telTa, todo um trabalho de séculos,
ante it incompetência de uns poucos. As láglimas que porventura nos enchem os
oll1os, ante tã9 desoladora proposta, podem e devem voltar-se para as crianças, as
mesmas que olham os adultos com a indagação da perspectiva nos dias de amanhã.
Vêm-nos à lembrança, imediatamente, a advertência evangélica de Marcos,
soprando em nossos ouvidos: "quem acolhe uma destas crianças em meu nome,
a mim me recebe, e quem a mim recebe, não é a mim que recebe, senão àquele
que me enviou", e, em razão disso, abrimos as portas da educação, único caminho
que permite ao ser humano encontrar-se consigo mesmo e com sua destinação.
Queremos, ou pretendemos, com isso, iluminar com a chama da esperança os
rostos meigos de meninos inocentes, para os quais fizemos voltar uma necessária
ação social. Daqui a cinco anos, estou convencido, vamos colher os resultados dos
vários programas que estamos desenvolvendo e aplicando em favor dessas
crianças.

Dentre eles, o programa da Guarda-Mirim, que permite a muitos meninos
pequenos ganhos, e, com isso, uma ajuda em casa, no pagamento da conta de lu7.,
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na compra de açúcar e café, o que conquistam com um trabalho útil e honesto,
merece um comentárió especial, e o que vamos fazer, porque nós vamos continuar ...

J 7Iju/ho! /988

HERODES INSEPULTO

AGuarda-Mirim é uma organização que pertence a Cataguases, pouco
impol1ando que tenha surgido em nossa administração, pois, prestando um

.serviço à cidade, contribui muito mais para com a fOImação dos próprios "mirins".
Se nós a adotamos, também muitas pessoas e empresas já a aceitaram, faltando,
no entanto, a uns poucos retardatários a compreensão do seu alcance.

Se um programa social tem a ligura da criança como centro, porque tudo
o que fazemos é para o futuro, e o futuro pertence aos meninos de hoje, adultos
de amanhã, claro deve estar que é impol1ante resguardar a criança, para que não
tenha amanhã as amarguras que nos sobressaltam. A Guarda abriga menores, com
o intuito de ajudá-los em seus contatos com a vida da comunidade, c daí, a
sociabilidade com que são recebidos e que acabam imbuídos, pois, dela vão
necessitar no relacionamento com outras pessoas, numa convivência
imprescindível ao próprio desenvolvimento humano. Assim, os exercícios físicos
que fazem, sob orientação técnica, dão o condicionamento à própria saúde,
periodicamente revista por médicos e dentistas. A disciplina que recebem vai
orientá-los na sociedade, assim como seus estudos, também nossa preocupação,
são acompanhados e fiscalizados por instrutores, prontos a atendê-los. Além da
assistência médica e odontológica, também uma assistência psicológica enriquece
a preocupação maior que é a preparação para a vida.

Além disso, eles trabalham, prestando os mais variados serviços, durante
quatro horas diárias, durante cinco dias por semana, em escritórios, bancos, lojas
comerciais, indústrias, hotéis, c3l1órios, nas repartições da Câmara de Vereadores
e na própria Prefeitura, sendo certo que muitos deles já se tomaram funcionários
definitivos nos próprios órgãos e locais onde começaram como "mil;ns".

Além das repartições municipais, os guardas mirins chegam ao Cartório do
1° Ofício, C3I1ório de Protestos de Títulos, Auto Posto Vila Tereza, Clube do
Remo, Clube dos Diretores Lojistas, Ótica Realce, Matercon, Sotec, Macro M.C.
Ltda., Bocão Boutique, Loja Fantasia, ElIes Boutique, Algodão Doce, Fundição
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Cataguases, Viação Bonança, Ferreira e Amorim Despachantes, Branca de Neve,
Chave na Hora, A Nacional, Emplacauto, Joalheria Meia Pataca, M.C.M.
Artefatos, Secretaria de Cultura, Secretaria de Assistência Social Secretaria do
Planejamento, Secretaria da Educação, Comércio e Indústria ':São Manoel"
M~gmar, bem como nos escritórios de contabilidade de Marta Cabral e Mari~
Aparecida Iglésias, enquanto os Mensageiros estão distribuídos pelo Banco do
Brasil, Faculdade de Filosofia, Foto Baião, sendo que, semanalmente, estamos
recebendo novos pedidos de convênios.

Os meninos também trabalham no trânsito, nas ruas, e é onde encontram
a má vontade. de u~s poucos insensíveis motoristas e donos de veículos. Apenas
a~guns motonstas, Justamente os que se julgam "donos do mundo", quando na
~Ireção de seus veículos, levados pelas máquinas, ganham a velocidade que os
Ilude ... Interessante anotar esse fato, ao mesmo tempo sintomático e desolador:
algumas pessoas, "cheias de si", naturalmente despreparadas, quando assumem
determinadas posições, e até mesmo alguns cargos, se deixam tomar de uma
importância que não podem ter, e despencam no vazio do ridículo. .

Em primeiro lugar, de quem são as ruas: dos veículos ou dos 'pedestres?
Na Europa, ,em lugares mais adiantados, quando os pedestres põem os pés nas
ruas, os velculos param dando preferência aos passantes. Em centros mais
civilizados não se colocam sinais de trânsito, porque os motoristas têm a exata
noção do realce que devem dar aos pedestres. Aqui, ao contrário, além de sinais,
temos que botar os guardas de trânsito, apitando e direcionando os veículos, quando
não temos que colocar grades de proteção aos transeuntes .

. Ora, os carros foram feitos para grandes distâncias, para as estradas, daí a
velOCidade de que são dotados e a forma com que são construídos. Nas cidades
devem ~er utilizados os coletivos, e vai chegar a época em que os carros vã~
cOl1.gestlOnaras ruas, como já se pode sentir em São Paulo, onde a desordem é
mUlto grande.

, No Bra,sil, possuir um carro é uma maneira de ganhar "status", pouco
servmdo o veiculo para se transformar numa ferramenta de trabalho. Quantos
sa~e.mos e vemos que saem, de manhã, com seus veículos, andam dois ou três
~u~lometros, até menos, estacionam os carros na porta do local de trabalho, e vão
tlr~-l?s somente no fim da tarde, para lampeiros, voltarem para suas casas, tão
proxlmas do trabalho, em dstâncias que podem ser conquistadas a pé?

Mas, vez por outra: alg~s Herodes passeiam entre nós, à cata de crianças
pa.ra degolar, e, c~egam a investir de modo grosseiro e ridículo contra um serviço,
cnado. e ~rgamzado com a melhor das boas intenções, insurgindo-se
desabndamente contra o trabalho. E, afinal, contra o quê? contra o preço, dez
cruz~dos por hora, parece que não, pois fala que é uma "ninharia" ... Contra os
mem~os, parece que seria uma insensatez admiti-lo ... Dizer que o coitado e pobre
usuáno do dono de um carro, é um injustiçado, neste país de tantas injustiças, .
causadas pelos desgovernos e mordomias .de ditaduras, convenhamos, é querer
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tapar o sol com a peneira ... Dizer que Prefeitura "nada" em dinheiro, é desconhecer
a responsabilidade que o Poder Público tem para com a carência de Cataguases,
abandonada por muito tempo ... e que somente agora começa a abrir-se, radiosa,
exuberante, apresentando perspectivas para seu povo. O que temos feito, com
dedicação, é zelar pela coisa pública, com a consciência de que somos ~assageiros:
enquanto Cataguases deve ficar, de modo perene. O que tem aconteCido agora e
um procedimento simples, co'mo, por exemplo, arrecadar e manter em contas no
nome da Prefeitura, as somas angariadas ao povo que utiliza o Posto Telefônico
da TELEMIG, que, de modo muito estranho, constava em contas particulares, sem

chegar aos cofres municipais ...
Por isso, vamos continuar!

2.Jljllfho! 1988

EM CONVENÇÃO

Otempo passou, como aliás tudo passa nesta vida, e, agor~, cheg~ o m~m.ento
de nossa convenção, onde vamos escolher os candidatos as proxlmas

eleições.' Com isso, preparamo-nos para as eleições municipais, evidentemente,
para o término de um período, com o início de outro.

Não é ainda a hora dé.despedida, muito menos de recomendações, mas o
instante de escolha dos candidatos, a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores.
Compete-nos escolher, e devemos escolher os melhores, oferecendo ao povo a
oportunidade de opção, tanto quanto a perspectiva de uma administração serena,
comprometida com as aspirações de um povo que muito necessita da ajuda, da
orientação, do comando de um governo municipal.

No que nos diz respeito, claro fica que não fizemos tudo que Cataguases
precisa, o que já disse várias vezes, pois faltaram recursos, apoio, condicões ,para
um melhor trabalho. O que mais prejudicou foi a falta de compreensão e apOlOde
adversários, de companheiros, de alguns neutros, esquecidos todos que os
obstáculos levantados acabam prejudicando não ao mandatário, mas ao Município,
onde todos têm interesses; uma crítica injusta, desestimula, desencanta.

Chegará uma época em que os homens acabarão entendendo que o gov~mo
foi criado por eles mesmos e que, de acordo com o sistema adotado, não se ve na
autoridade municipal senão a oportunid'ade de um trabalho a ser prestado em favor

da coletividade, ou melhor, da comunidade.
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_ A dimensão do município é bem maior que nossa fragilidade, mas o que
hzemos pm:a os homens de hoje, oferecemos ao homem de amanhã. Sem mágoas
ou. ~'essentlmentos, apenas lamentando que alguns tenham atrapalhado a
cammhada, claro que por estreiteza de pequena visão das coisas, não conseguindo
enxergar a boa vontade de um propósito.

Ora, um político não é só o que faz política, mas também o que exerce um
cargo político, despelta simpatias e antipatias. Interesses pessoais contrariados
por cxemplo, são um fOlte ingrediente para alimentar os que se põcm "contra":
enquanto os favores são o incentivo dos que ficam "a favor". De outro modo
l~rtamo-nos como se estivéssemos torcendo no futcbol, como aqueles que são d~
I'lamengo, Vasco, 130tafogo ou Fluminense, não sem levar em conta a existência
de uma legião que é anti-Flamengo, assim como é anti-política. O nosso futebol
contu~o, vive hoje da lembrança - estamos comemorando agora trinta anos d~
conquista da Copa - e a aflição que sentimos com a decadência espOltiva nos dá
a noção de que estamos ultrapassando o estágio do circo.

Também em política, não podemos agir como plincipiantcs, mas procurar
ver nela, ou mesmo nos políticos, a possibilidade de melhoria de nossa vida em
comum. Devemos escolher com con-eção, com olhos postos no futuro, com a
~reocupação de entregmmos nossos destinos em boas mãos. Essa escolha é
lmpoltante, pois devemos levar em conta o compromisso do candidato com o
trabalho sério, honesto, consciente, incessante, em favor do povo. Não podemos
vo~ar em quem, pOl.'exemplo, se ausenta da cidade e do trabalho. Não podemos
deixar de ter em mIra, por outro lado, que, além da honestidade, o político deve
est~r dotado de dispos.ição p'ara o trabalho à comunidade, ter como princípio a
lealdade: lealdade consIgo mesmo, lealdade com seus companheiros, lealdade com
o se~ pmtido, pois, sendo desleal com seus companheiros, por celto será desleal,
dCPOlS, eom o próplio povo que o elegeu, faltando com os seus compromissos.

07/agosto//988

A GRANDEZA DA POLÍTICA

Come?amos ontem, com o baile dos "Anos Dourados", ofere"'do pelos
~enm?s, do IDAIC ~s debutantes em oitenta e oito, a comemoração de mais

um amversano de emanCIpação do nosso município, São cento e onze anos um
espaço de tempo relativamente curto, em comparação com outros, já secul~res.
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Mas, longo, qUllndo sabemos que alguns, bem mais novos, já fizeram suas raízes
plantadas de um modo definitivo e caminham pela trilha do progresso.

Chegamos a esta comemoração, após muitos sacrifícios,. muitas lutas,
algumas lágrimas, mas também com alguns SOlTisos,com o gosto das conquistas
que fizemos. Lembramo-nos~ com sentida reverência daqueles que ajudaram a
nossa chegada até aquí, e sem os quais não teriamos tudo o que temos. Saudamos
os que, com a exata noção da vida comunitária, contribuíram para o
aperfeiçoamento da vida cataguasense, deixando alguma coisa como exemplo para
cada um de nós.

A longa jomada se assemelha à caminhada de cada qual, com quedas e
solavancos, esbalTos e desentendimentos, desencantos e encantos, onde os últimos
nos deram, como ainda nos dão, as forças, sempre renovadas, para viver, fazendo
renascer, todo o dia, em nós, as esperanças adonnecidas, mas nunca extintas.

Não é assim a nossa vida?
E por que seria diferente com as cidades, que, afinal, se acham fonnadas

por todos os seus habitantes e moradores? Trabalhamos por essas conquistas. A
cada obstáculo, um novo impulso, a cada queda, um novo vigor nos levanta do
chão. Hoje, nos congratulamos pelo que temos e pelo que conseguimos, não nos
esquecendo dos pioneiros, daqueles que sonharam com a construção de um
município exemplar, onde a qualidade de vida fosse a fonte propulsora de cada
ser humano. Lembremo-nos também do que fazemos, agora, como respnnsáveis
pela doce terra dos Cataguás, a sempre invocada Santa Rita do Meia Pataca.

Tudo isso é motivo de comentário, na ante véspera de uma outra eleição,
momento decisivo para afitmação do município, de todos nós, como interessados
no apelfciçoamento de Cataguases. Já vimos o que foi feito, estamos vendo o que
pode ser feito, estamos tendo a noção do que deve ser feito. Acho Cjueenganar o
povo, agora, não vai ser fácil'como antes. O povo está vendo que uma Prefeitura
e uma Câmara de Vereadores, atuando com responsabilidade e honestidade, podem
fazer alguma coisa pela vida na comunidade. É claro que o momento eleitoral é
um instante de paixão, onde várias con'entes se chocam, onde interesses
antagônicos se entrechocam, onde não faltam os que, instilando o veneno das
desavenças, buscam, com isso, a divisão do eleitorado, na certeza de que causando
discórdias, podem tirar proveitos, os que servem e exploram o povo. Por isso, é
preciso uma dose de preocupação com as escolhas que iremos fazer, justamente
.nesta faze de transição por que passa o país, ou, então, no momento em que
Cataguases necessita dizer sim ao trabalho, e não à omissão negligente.

O momento é próplio, pois olhando o passado projetamos o futuro. É
analisando a nossa origem, as nossas fontes, o ideal que moveu os homens que se
fizeram fundadores do município, depois os seus construtores, que vamos meditar
sobre o que estamos trazendo para o progresso de Cataguases, e sobre o que vamos
tomar como compromisso dos políticos que nos pedem os votos, o que vamos
exigir dos mandatários que queremos para o nosso município. Antes disso, vamos
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observar o político que, como projeção do ser humano, deve ser honesto, sincero,
franco, leal, qualidades quc dcvem servir como parâmetro para ser tiel a
compromissos de bem servir ao povo e à comunidade. a político e os partidos
políticos devem ser conetos ...

A proliferação de partidos políticos, em nosso país, está causando o
surgimento de uma série de preocupações, que já não só assustam, mas também
atemorizam. a país, como sabemos, é de soluções extremas, às vezes não
permitindo nada, de outras vezes, permitindo tudo. Quando não tem um só partido,
inviabilizando a prática da democracia, e até ocasionando incursões ditatoriais,
escancara as suas pOltas, abrindo-se um multipartidarismo que também dá lugar
a uma indesejada "multi-sem-vergonhice". Do modo como está, quatro ou seis
partidos, ainda no quadro pmtidário poderiam selecionar os candidatos,
apresentandó apenas os que se mostrassem com disposição, honestidade e muita
força de vontade, trazendo a contribuição necessária ao povo.

a nosso eleitor, na sua ingenuidade, abre, contudo, exagerado crédito de
confiança a muitos candidatos que, de antemão, sabemos, vão continuar na prática
de procedimentos condenáveis, como nas suas vidas pmticulares. Alguns, têm
ambições maiores que suas possibilidades, pelo que é comum encontrarmos nesses
fazedores de política, iludindo, enganando, aproveitando-se, depois, do povo. São
politiqueiros, que nada têm a oferecer, mas insistem pelos principais lugares. Só
pensam neles, incapazes de pensar no povo, só querem selvir-se da política.

a reflexo da pUlticipação desses maus políticos na nossa vida é qualquer
coi.sa de abominável, e deve ser levado ao debate, às campanhas, à análise dos
eleitores que vão escolher, com seus votos, o que querem, o que desejam.

Depois, no que Cataguases merece ...
Mas, hoje é dia do registro do aniversário do Município, onde a tônica

principal é nossa congratulação. Depois, vamos continuar...

04/setembro/1988

UMA ESCOLA DE AGRICULTURA

.Falava sobre a ed~cação e o assunto não terminou, porque a educação, como
formação do próprio ser humano, só vai terminar com a conquista, pelo

homem, da compreensão da sua própria peregrinaç~o. Assim, há muito ainda para
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falar sobi'e o assunto, que não se esgota tão facilmente.
Dizia o Padre Ivo, em momentoso pronunciamento, que o homem é posto

na fronteira dos dois mundos, despido de tudo, precisando de muito para ser polido,
pelo que, para sua formação, Deus lhe dá o lar, a igreja: a ~scola. Na úl~i~la, o
poder público deve inteJtelir, chamando a si até mesmo a InteIra responsabIlIdade,
quando a iniciativa pmticular tergiversa.

Muitas são as fontes da educação, como muitas têm sido as escolas que se
abrem, com poltas largas e espaçosas, ás quais o homem só não chega se não
quiser. No princípio tivemos um hiato entre a formação primália e acaoemica de
nosso povo. Quem podia, ia ser doutor, fOlmar-se fora, o que acontece desde o
período colonial, quando se estudava em Lisboa, ou na Europa, ~nquanto a gra~de
parcela do povo tícava sem estudo. Depois, vem a obng~tonedade d~ enSInO
primálio. Ficamos, então, com os que tinam o curso supenor c os que tInham o
curso primálio, com uma falha na educação do nosso povo, pois a camada
intelmediária, a técnica, ficou sem assistência, sem orientação, sem incentivo.
Então, apareceram os cursos técnicos, até como forma de acelerar o
desenvolvimento. Aqui, lutamos por isso, e começamos a preencher o vazio com
escolas técnicas de fOlmação de professor de curso normal, a escola técnica de
tecelagem, a escola agrícola, que se juntam num complexo para aprimorar um

sistema de educação.
Mas, vamos falar de uma das escolas, a que estamos constlUindo, já em

fase de acabamento, no Baino "São Diniz", que vai ocupar um lugar de destaque
em nossa ec'onomia rural. É bem verdade que Cataguases tem acentuada vocação
industrial, e não devemos modificar o que j á vem desde nossas raízes. No entanto,
não podemos esquecer que os alimentos vêm do campo, do meio rural, e são
extremamente necessários á subsistência do nosso povo.

Foi Pero Vaz de Caminha, em sua CUltaao rei português, quando do nosso
descobrimento, quem disse que a terra era dadivosa e em nela se plantando tudo
daria. De lá para cá, temos ouvido a mesma coisa, inclusive de vários govemantes
prometendo políticas voltadas para um setor tão aflitivo. E quantos candidatos,
em vésperas de eleições, não fazem incluir a mesma coisa em suas plataformas
eleItorais, o que é muito mais depressa esquecido. a imenso telTitólio bl;asileiro

.ainda está para ser explorado, e a prova disso é a questão, tão em voga, da reforma
agrária, COIr. ••Iguns querendo realizações de glebas rurais, esquecidas de que a
melhor reforma seria tomar mais produtivas nossas terras, seria ajudar o produtor,
criar condições de melhor trabalho, até mesmo para eliminar os muitos
intermediários, permitindo ao produtor trazer a produção para as cidades, onde,
em locais apropriados, tudo seria posto à disposição do consumidor em menor

preço.
É velha, muito velha, a promessa de atendimento ao homem do campo, o

que já poderia ter sido suavizado se tivéssemos estradas, ou que nos núcleos de
propriedades agrícolas, ou nos distritos, já tivéssemos escolas, postos de saúde,
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telefon:s, energia .elétrica, centros comunitários, melhor segurança, até o lazer,
como JOllll.ulade IIxação do homem no meio rural, como fÓlmula de tomar mais
a~lenn a Vida no campo. Enfim, levar pam o meio rural a mesma qualidade de
~Id~ que temos nas cidades. Se temos televisão na cidade, por que também não
Jaze-la chegar ao campo?

Enqu~n.to iss~ não acontece na sua totalidade, pois em Cataguases, depois
de.uma admlmstraçao voltadn para a melhoria dessas condições, já temos alguma
cOIsa de que nos vangloriar, já pensando na melhOlia da aptidão de nossos
trabalhadore.s d~ campo, de nossos proprietários rurais do futuro, permitindo que
umn escola, Intelr~mente agricola, como essa nossa Escola Técnica de Agricultura .
que estamos telmlna~do no "São Diniz". venha fOlmar os meninos de hoje no~
mea~dros do conheCImento, do gosto, da inclinação para o campo. E ela não vai
servIr s?m~nt~ a eles, pois abrangcrá um ntendimento regional, e, como
consequencla dISSO,teremos gente com sabedoria suficiente pnra melhorar nossas
ten~as, nossa produção, cliando condições para uma inteligente exploração
agncola. Se eles, amanhã, poderão fazer isso, fiquemos certos de que plantamos
uma boa sementellue,.em breve, frutificará, trazendo para Cataguases, para nossa
gente, para nossa reglã?, uma esperança a mais, um incentivo para a luta que
~mp~eende~os, no sentIdo de aprimorar a vida nos próximos anos. Quem viver
se Olgulhara dessa escola. E, é justamente por isso, que vamos continuar... '

25/se/embro/ /988

CATAGUASES DO NOVO TEMPO

Quan?o acena~?~ com um novo tempo para a política de Cataguases
, tr~ZI~~OS a Idela de implantaçã~ de um trabalho sério, resguardando ~

respo~sablhdade para o trat~ com a cOisa pública. E neste mandato, não se pode
negar. Catag~ases progredIU. Novas indústrias, novas lojas comerciais um
aument~ de clnquenta por cento nas unidades residenciais antes existentes: uma
populaça o que cresce a olhos vistos. Escolas, postos de saúde ruas calçadas ed
de esgotos, redes de. água, implementos municipais que se es;alham, numa ~;da~;
que ga~~a novas vIas de acesso, novas ruas, novas avenidas, para alegria dos
ad~ersanos, no~as. praças, porque praça é lugar do povo. Em cada bairro, uma
obla, em cada dlstnto, a marca de efetiva presença da Prefeitura. Escolas Técnicas

174

que surgiram, dando uma conotação a mais nas perspectivas de nossosjovcns. Um
ginásio esportivo que se constrói no Parque da Escola NOlmal Oficial, para onde
está projetado um local de lazer, inclusive com a construção de um
"Namoródromo", um lugar onde os jovcns poderão fazer suas reuniões em
ambiente saudável e promissor.

Mas, o novo tempo continha a mensagem da mudança, porque o povo quer
mudanças, quer renovação de costumes e de propósitos. Falamos em programas
de govemo, em diretrizes novas e modemas para a administração, deixando de
lado aquela mensagem de promessas nunca cumpridas, promessas de vésperas de
eleição, apenas para ganhar o voto dos eleitores. O povo já não acredita em
promessas vãs, não acredita em candidatos que, quando tiveram a op0l1unidade
de fazer, não fizeram.

A imagem do político bonzinho, que dá tapinhas nas costas, que agrada
com um saco de cimento e caminhão de areia, que não nega nada, mas também
não faz nada, está ultrapassada. O político modemo, consciente da sua
responsabilidade, às vezes tem que negar o benefício particular, ferir o interesse
pessoal, para atender à coletividade, atender ao bem de toda a comunidade. E este,
deve ser atendido e entendido com todo o vigor. Na hora em que escolhermos
políticos assim, nós todos encontraremos o caminho definitivo do desenvolvimento
com justiça e, forçosamente, a paz que dai resultará. Os políticos sérios c
responsáveis, é claro, só poderão ser encontrados com eleitores sérios e
responsáveis, dai, a necessidade de acentummos a responsabilidade de que se
reveste uma eleição, como esta de que nos aproximamos.

É tempo de decisão, é tempo de afirmação. A transição por que passa o
Brasil, agora com nova Constituição, onde se acham delineadas as novas diretrizes,
estão incluidas as conquistas sociais e definidos os direitos dos cidadãos, tanto
quanto os seus deveres, robustece em nós a idéia de exercermos esse'dever com
toda a solenidade que se encerra no voto. O voto é forma pela qual a comunidade
se manifesta, escolhe seus dirigentes, opta por um programa, elege um estilo de
.vida, .e este voto merece ser dado com todo o cuidado, com toda a seriedade,
porque estamos votando nos homens que influirão nos nossos destinos nos dias
vindouros.

A cada eleição, é verdade, acontece uma nova esperança. O cidadão se
toma de entUSIasmo, imaginando uma vida melhor, sempre melhor, sonhando com
as soluções mais adequadas para seus problemas, para os problemas de sua cidade,
de seu município. Vivemos, aqui, num momento raro de grande possibilidade de
nossa afirmação definitiva. Podemos, de uma vez por todas, apoiarmos o novo
tempo na política municipal, conquistando para Cataguases um lugar de destaque
em nossa região. Podemos, 'de modo solene, dizer um "sim" ao progresso, ao
desenvolvimento, ao encontro com dias melhores para nossas vidas. Podemos
também 'dizer um "basta" aos politiqueiros, aos que disputam com interesses
pessoais, àqueles que só pensam neles mesmos. Agora, compete ao povo decidir,
cumpre ao eleitor dar a sua palavra. A luta 'pelos melhores dias não nos pertence,
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mas ao povo, que pode e deve escolher, dentro dessa grande conquista democrática,
a eleição popular, de que modo quer viver os próximos anos, na certeza de que
uma escolha mal feita poderá trazer prejuízos à comunidade em que vivemos.

06/novelllbm/1988

o POVO É A RAZÃO

No princípio os homens se govemavam a si mesmos, cada qual "dono do seu
próprio nariz", titular absoluto de suas próprias decisões, e também de suas

pr6plias ambições. Com o aumento da população começaram a surgir problemas
de relacionamento entre pessoas de idéias c vontades distintas. Foi quandq se deu
lugar a um ambiente de injusta predominância dos mais fortes, quando os mais
fortes acabavam dominando os mais fracos. Nossos antepassados, numa
deliberação de alta relevância, consubstânciada num impulso de muita grandeza,
imaginaram todos que podeliam ceder parte de seus direitos, combinando numa
obediência coletiva em favor de uma pessoa que pudesse diIigir a coletividade,
gerisse o bem comum, como um bem para todos da comunidade. Criavam, assim,
uma instituição que viria govemar todos os habitantes da referida comunidade. O
tempo, sofrendo a ação dos próprios homens, acabou vendo surgir govemos bons
e maus, confOlme fossem bons e maus os escolhidos para a função de autoridade.

A pl)lítica veio, também criada pelos homens, como uma ciência,
disciplinando a arte de administração, a mie de govemo. Administração e govemo
são duas palavras que o uso comum vai fazendo idênticas, mas que, na sua origem,
têm uma distinção que pode ser explicada e até deve ser lembrada, para
conhecimento de uns poucos que misturam as duas significações, misturando, por
conseguinte a atuação dos govemantes. A administração é a gerência intema do
órgão público. Quando essa administração se volta para fora, sai dos limites
intemos do órgão, atingindo toda a comunidade e a todo o povo, recebe o nome
de govemo.

Não entendo essa pequena diferença, alguns candidatos e alguns políticos,
se ~ que assim podem ser chamados, não têm exercido bem seus mandatos, muito
menos participando com acerto da importante questão do povo. Sim, do povo. É
o povo o alvo de toda a luta em favor de uma administração e de um govemo,
que, por isso mesmo, levam as exigências de seriedade, de empenho, de
comprometimento. Temos que pensar no povo, temos que agir pelo povo, temos
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que nos empenhar na melhoria de qualidade de vida de nosso povo. Já perdemos
muito tempo, experimentando leguleios do cáos, homens que não conseguiram,
ao longo de suas vidas, convencer-nos do acerto de suas propostas. Aliás, quais
propostas? Não vimos programas, nem propostas para solução dos problemas que
temos. Daí, a necessidade de escrever, reescrever, advertir, abrir os olhos do nosso
povo.'O voto é muito impoliante, não só para o aperfeiçoamento democrático que
queremos para nossas instituições, como, ainda, para o trato com a coisa pública,
consequentemente, para a melhoria dos nossos dias futuros.

O Bnisil passa por uma situação única, pois, através das umas poderá
afilmar-se de uma vez por todas. Na transição que conseguimos, com uma Carta
Constitucional moderna, votada de um modo mais representativo possível, estamos
no limiar do século vinte e um, onde um mundo modemo e progressista se
apresenta à nossa frente com acenos de muita esperança, com perspectivas de uma
vida mais consentânea com a realidade e com a necessidade de nossa gente.

Destinado a uma vida bem mais elevada, o homem tem a obrigação de
caminhar em busca da perfeição, onde as virtudes brotarão com mais rapidez.
Temos essa possibilidade, temos essa obrigação.

Destinados à essa escalada em busca da perfeição, os políticos, ou futuros
ocupantes de cargos que vão influir na vida de nossa gente, têm a obrigação, mais
do que isso, têm o 'dever de dedicarem o trabalho ao povo. Na mesma proporção,
o povo, ou melhor, os eleitores que vão representar o povo nessa escolha, nesse
voto, devem ter em mente na hora da opção que estão escolhendo em nQme das
crianças que vão sofrer, amanhã, as consequências da nossa decisão. Podemos
escolher com seriedade, com responsabilidade, bu'scando a certeza q~e todo um
trabalho feito em favor do povo, elaborado com amor, resguardado pelas normas
da fraternidade, merece ser continuado, merece ser aperfeiçoado, pois o povo muito
.espera de todos nós, o que ganha sentido, quando o povo' é a razão de tudo.

12/novembm/1988

A ETERNIDADE DO OUTONO

Entre dois centenários, Ó da Abolição da Escravidão, comemorado sem
, entusiasmo neste ano, e o da Proclamação da República, que vamos
comemorar no ano próximo, a nossa geração tem a oportwüdade de reviver dois
grandes momentos históricos, de real significação para o desenvolvimento de
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nossas instituições, como duas grandes conquistas sociais e políticas que influíram
sobremodo na transfol11lação do país.

1\ escravidíio, uma página que se fcz mancha na caminhada da humanidade,
.' chegou ao nosso país quando os colonizadores p0l1ugueses sentiram a necessidade
de ocupar o nosso vasto telútório. tomá-lo produtivo, dificultando a cobiça dos

. estrangeiros, representada pdas invasões francesas, holandesas, ou quem sabe,
também inglesas.

A ocupação do ten;tório se resolveria com o plantio da cana de açúcar, mas
a.mão de obra barata, ou gratuita, imprescindh'el para levar o produto ao mercado
intemacional, em condições competitivas. se voltou para a requisição do trabalho
escravo, com o aprisionamento dos negros, ainda na África, de onde foram trazidos
com violência, a exemplQ do que já vinha acontecendo em direção a outros paises,
inclusive os Estados Unidos.

A escravidão incorporou-se, com o tempo, a nossos hábitos, a ponto de
'projetar lIté nossos dias, apesar do deeurso de eem anos, desde o dia em que a

! fizeram extinta. Um século, no entanto, não foi suficiente para nos fazer
: compreender que a escravidão é abominável, em todas as suas fOlmas e disfarces,
. porque ainda a vemos nos preconceitos, na submissão, na remuneração diminuta
.dó trabalho, no privilégio para alguns setores da atividade humana, na injustiça
que cometemos uns com os outros. Ora. o salálio que se paga hoje, como sendo
o mínimo, acaba sendo o máximo para uma en0l111eparecia dos empregados:
quarenta mil clUzados, que se aviltam frente aos quatro milhões e setecentos mil

.' destinado aos deputados, sem se làlar em mordomias. Quantos diretores de
empresas, por aqui mesmo, também não percebem a mesma coisa? Se aceital11lOS
que os 4ltimos ganham o neeessálio, como muita gente pensa, o que se dirá da
.eTIOImemulidão do salário mínimo?

Não é outra a raiz de toda a eeluma que alimenta a insatisfação entre o
povo. Também não é de outra maneira que se poderá analisar o resultado das
últimas, eleições, quando o eleitorado votou contra a crise, contra a inflação, contra
os gastos desnecessários.' Há dois anos passados, quando o povo podia comprar,
podia se alimentar, na época do plano cIUzado, creditou-se ao govemo a vitória
eleitoral em todos os' Estados. Agora, os responsáveis pelos votos devem ser
procurados entre os que sabotaram o plano de estabilização monetária, entre os
que deixaram subir fi intlação, suspeita até, porque, cá entre nós, não é aceitável
que seja tanta a desvalorização de nossa moeda.

Memória cUI1a."Inteligência menor ainda, pois basta olhar a história. Sim,
a histól;ri que sempre foi, e será, uma fonte inesgotável de ensinamentos para
todos. A caminhada da humanidade está cheia de liçõcs que ás vezes não queremos
entender, por conveniência, ou não queremos tomar como exemplo para
aparecemlOs como "donas de novidades". t, no entanto, a história está aí,

_registrando de mil maneiras, a conida de nossos antepassados pelo tempo. Pena
que não queiramos analisar as soluções que já foram encontradas e adotadas.
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Mas, ralava de escravidão, e. no entanto, os responsáveis estão confessando,

do alto do govemo, que o salário precisa ser recomposto por ter sido, de 1964 até
.agora, "achatado" intencionalmente. Quando tudo subia, o salário dim inuia ...

Quando aconteccu a abolicào, os senhores de escravos. prejudicados
porquc, com a libel1ação de seus empregados gratuitos, deveriam passar a pagar
remuneração pelo trabalho, re\'oltaram-se contra o govemo de então. e começaram
a denubar a monarquia, promovendo a propaganda de um novo tipo de gon:mo,
sob a forma de república, onde o povo seria govemante, através de eleições
periódicas. A República acabou acontecendo, proclamada em 15 de novembro de
1889, e isso é assunto que merece um comentálio maior, até porque teremos todo
o ano vindouro para tratanllOS do assunto. Mas, é bom aproveitar a "deixa" para
registrar, de uma vez, a conexão, a interligação entre as clises vividas pelo povo.
Os regimes monúrquicos foram, na maioria, absolutistas, dificultando a vida do
povo, e este, na sua evoluçíio, acabou por fazer conquistas, todas elas demonstrando
uma incessante luta por libertação, e, todas elas retratadas nas muitas revoluções,
rebeliões c revoltas como, ri)r exemplo, a Re\'oluçào Americana, em 1774, a
Rcvolução Francesa, em 1789, a Inconfidência Mineira, também em 1789, esta,
antes daquela, por sinal.

Os fatos se encaixam. numa cadeia de conexilcs, uns acontecendo por causa
dos outros, assim, como depois do invemo vem a primavera, depois o verão, depois
o uutonu, numa sinfonia, cujos acorJes, muitos não cunseguem uu\'ir ...

//ldezel/lbrol/988

AINDA SOBRE A EDUCAÇÃO

Estávamos falando sobre a.e.ducação, sobre a necessidad.:. de educar o cidadão,
fazendo-o conhccer, e la/.endu-u "saber das COIsas , porque, sabendo e

conhecendo, o homem terá outra visão da própria vida, bem como do seu papel
no contexto social. Hoje, ainda ignoramos muito, desconhecemos a maior parte
das belezas e das liquezas do mundo, deixando-nos aregar a questões mateliais e
totalmente sem imp0l1ância, razão plincipal do fato dc nos envcredmmo-nos por
caminhos sinuosos.

É verdade que a vida, ela mesma, ou a experiência que nos pelmite alcançar,
sustenta-nos a todos, mas, às vezes, essa vivência chega muito tarde, quando não
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há mais tempo para modificar hábitos, atos ou atitudes, praticados e incorporados
ao nosso prOCedimento, ao nosso patrimônio cultural.

A idade, a seu turno, permite ao homem encanecido em anos aproximar-se
da sabedoria, daquela sabedoria que o faz tranquilo, sereno, ponderado olhando
os mais jovens com uma ponta de ironia, censurando os atos inúteis. '

A~sim, se a experiência, por sí só, já é uma grande lição, não podemos, nós
o.s que ~ão ~a.bemos tudo, tomar ensinamentos com os que já sabem? Claro que
SIm, daI a utilIdade de uma organização, de um sistema, onde alguns ensinem aos
outro~. Daí, a utilidade da escola, uma instituição criada pelos homens, onde os
expenentes podem transmitir conhecimentos aos mais novos. São ensinamentos
passados, abrindo os olhos dos que ainda não viram tudo, mostrando, inclusive,
aspectos não percebidos. A escola passou, pOl1anto. para uma fase de extrema
urgência; principalmente, num país novo, com uma grande parcela de sua
população ainda muito jovem.

Washington Luiz, que foi Presidente até a Revolução de 30, não se cansava
d~ pregar que "governar era abrir estradas", a que hoje podemos completar,
dizendo "e também abrindo escolas". Essa disposição serviu de exemplo a muitos
governa~tes, e não há hoje governante que se preze que não atende para o fato de
que são Importantes as questões de habitação, emprego, saúde, e bem importante,
a da educação.

Quando deram por isso, começaram a aumentar o número de escolas, o que
acabaram fazendo de qualquer maneira, com qualquer professor, algumas até sem
pro~essores ..Mas, entre frequentar escola e aprender ou estudar há uma diferença
mUito grande.

A vida, co~o a gente sonha, fratema e feliz, só será assim se estivermos
imbuídos dos mesmos sentimentos, defendendo os mesmos valores. Para tanto é
p~eciso di.ssipar as trevas, para que possamos enxergar o horizonte. Depois, co~o
diZ Ingemeros, dará valor à luz, quem sair da sombra.

Foi assim que demos ênfase o processo educacional assumindo um
compromisso,com o ensino. A rede municipal era de dar pena, ta:nanho o descaso
com. que era tratada. Já falei aqui, em outra oportunidade, que encontrei 'escolas
funclOn~o "em salas de chão batido", cercadas de bambu. Empenhamo-nos em
construir e reestruturar um novo sistema de educação que, hoje, nem se lembra
do 'que era há cinco anos passados. Duplicamos, de início, a capacidade da Escola
Joaquim Vieira, entre Sereno e Glória, construindo mais duas salas de aula
~re~a~a, banheiros. Depois, começamos a construir novos prédios para Escola~
Pnmanas: a Escola "José Marçal", no Carangola, em Cataguarino; a Escola
:'Getúlio Vargas", na Colônia Major Vieira, o que nos permitu retomar um sítio,
Irregula~ente empr~st~d? pel~. administração anterior, com o que
recompunhamos o Patnmomo Mumclpal. E, em seguida, tivemos, ante à demanda
escolar, de chegar a periferia da cidade, instalando-nos no Ana Carrara, com a
Escola "Maria Peloso"; no Paraíso, com a Escola "Enedina Prata"; no Ibrahim,
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com a Escola "José Soares Gonçalves"; na" Vila São José", nosso bain'o modelo,
com a Escola "Darcília Guimarães"; no Thomé, com a Escola "Monsenhor
Solindo"; no São Diniz, com uma Escola ainda sem denominação. Foram nove
novos prédios.

Enquanto as professoras municipais faziam cursos, especializações,
reciclagens, três excelentes professoras estaduais ajudavam-nos, com orientação
e supervisão, as professoras Wanda Kneip Navarro, Teréza Cristina Mauro, Ignez
Edith Carneiro, sendo que, hoje, temos nossas próprias supervisoras, orientadoras,
psicólogas, tomando auto sificiente nosso sistema de ensino, comandado com
brilhantismo e dedicacão pelo Chico Filho. Espalhamos pela cidade vinte escolas
de pré-primário e supletivo, assumindo a responsabilidade pelo programa de
alfabetização de adultos. Com a ajuda do Estado, recuperamos as escolas estaduais,
tendo ficado apenas o "Manuel Inácio" e o "Clóvis Salgado", que necessitam de
ajuda maior.

Quando a Campanha de Educandários Gratuitos não conseguiu manter o
Ginásio Antônio Amaro, a Prefeitura evitou o seu fechamento, adquirindo todo o
seu acervo. Em convênio com o Estado, levantamos duas Escolas Técnicas: a de
Tecelagem, hoje no lugar do "Professor Quaresma", na Taquara Preta, a NOImal
Oicial, hoje com a denominação de "Francisco Peixoto", na entrada da Vila Reis,
na Pedreira. Ainda temos que falar no !DAC e na Escola Técnica de Agricultura,
que merecem análises em separado.

É por isso, que vamos continuar ...

18/dezembro/1988

AMANHÃ, SE NÃO CHOVER ...

Já agora tudo se confunde em cada um de nós, levando-nos a uma associa~ão
do muni~ípio, da cidade, do Paço, tudo, com °povo de Cataguases. Acabei de

assistir, nesta semana, a uma outra representação da peça de Pedro Branco, com
o notável Carlos Olintho, "As Confissões do Paço", e me deixei imaginar
pensando no Paço como o repositório de nossas raízes, como símbolo de
Cataguases, guardando as sementes do sonho do nosso tempo.

O tempo, um tempo, sempre ele a nos dizer que há um momento em que
chegando a um determinado ponto, surpreendemo-nos com o cumprimento de uma
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missão, de etapa. de um trabalho. E ai, olhamos para trás, procurando analisar, no
caminho perconido, o que foi e o que não fói feito, o que licou na estrada e o que
conseguimos trazer até ú chegada. E os de\'aneios que forçosamente vêm com esta
lembrança, são muitos, e com muita significaçlio.

A vida que levamos, como adultos. c a projeção da que ti\'(::mos, quando
crianças. Se tivemos frustrações em tempo de menino. vamos senti-Ias, mais tarde,
sob muitas fonnas Ao contrál;o, a infância saudável faz alegre a matluidade.
Interessantes, por isso mesmo, as associações de idéias e de fatos, que fazemos,
projetando para os acontecimentos de agora, os acontecimentos das primeiras
idades,

Chego á janda para uma última visão da Praça de Sanlll Rita. da Igrcja, da
casa ondc nasci, do chão que meus pés descalços perCOlTeram, e me perco na
invocação das pessoas que alijli não mais estão, das que passavam clllTcgando
problemas e preocupações, vendo outros rostos, outros problemas, outras alegrias,
outras tristezas. A Igreja, lembrança de religião, de batizados e casamentos; a
praça. local de festas, encontros, passeios de namorados, testemunha de muitas
juras de amor. Ali mesmo, na praça, também numa outra janda, também atní:,;de
uutra \'iJraça, quantas vezes um menino olh:n'a os transeuntes, relldia sobre seus
problemas. fazia conjecturas sobre a vida. Quantas vezes, sem ,poder sair de casa,
licava atnÍ='da vidraça, olhando a chuva cair lli fora, levantando o cheiro da tena.
Naquda época, quando ch()\'ia, a gente licava vigiando da janela, à espera da
primcira "estiada" para coner na a calçada, e junto ao mcio-Iío, colocar um
barquinho de papel que pude:,;se fazer o quc nl10podíamos, na\'egar em \'clocidade
para longe, levando a vontade de conquistar as distlincias.

Agora, atrás de outra vidraça, cm outra janela, percebo que o tempo passou,
chegando a hora de descer os trinta degraus da escadaria ate li porta principal, e
mais dez outros, para chegar à rua, ganhando a companhia da multidão. Vou ulhar
para us iadu", pari! as salas, para os salões. sentindu a falta de Illuitos outros rostos.
ausência dc muitas pessoas, uma saudade muito gmde de alguns que já não estão
entre nós. de outros que vão ficar.

Se de\'o dizer-lhes obrigado, pda oporlunidad..: de ler ocupado o cargo.
também devo pedir-lhes desculpas pelos eITOS,pelas falhas, pelo que não foi feito.
Vontade de fazer tudo. Claro que gostaria de tê-lo feito. Alimento, contudo, o
consolo de que as idéis não se pcrderão. até porque as idéias não dizem adeus. e
mesmo que se espalhem agora, ou daqui a pouco. reencontrar-se-ão, amanhã, mais
forte, rejuveneseidas, revigoradas por novas forças de sustentação, com
argumentos mai:,;modemos.

Os professores, funeionúrios e mcus meninos e minhas meninas do IDAIC
me dcram, de presente, um relógio. o mais belo que jú recebi, e que passei a usar
imediatamente, Lembrança deles. que \'lll marcar o tempo. o nm'o que chegou. o
mesmo que nos distancia. mas tamhem nos apro. 'Im1l.Somos um só pensamento,
uma SI) açiin e jllnln-;. distantes ou presentes, \'amos curtir a doce temura do nosso
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encontro, num outro tempo, um tempo que pode ficar, un~ te~po que deve ficar, , .
um tempo em que alguém falou num scntido cristão de nda, lalou de amor.

3 J!cf(,Z('lI/hmI1988
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