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"Por experiência própria, eu sei que a herança que o
Eduardo Azeredo deixa é muito ruim.

Eu encontrei uma cidade quebrada, com uma dívida vencida
de aproximadamente US$ 100 milhões, outra de longo prazo

de US$ 270 milhões, todas as obras paralisadas,
as empreiteiras efornecedores não recebiam desde maio e

junho de 1992. Como encontrei o cofre vazio, para pagar o l3°
salário - parece que ele é especialista em não pagar o 13°antes

de sair - tive de fazer um empréstimo bancário. Encontrei as
prateleiras também vazias, não havia obras nem projetos.

Também Itamar Franco encontrou um desgoverno".

Patrus Ananias, ex-prefeito de BU e presidente do PT-MG
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APRESENTAÇÃO

Ao assumir o governo, o presidente Fernando Henrique
optou imediatamente pelo total alinhamento à política neoliberal.
A abertura dos mercados, que se iniciara com outro Fernando, o
Collor, e fora contida em sua fúria destrutiva por Itamar Franco,
ampliou-se ainda mais. Dificultou-se a exportação, enquanto se
privilegiava de toda forma (incluída a de financiamento) a
importação, a pretexto da "competitividade".

Grandes empresas nacionais foram compelidas a
transferir para o estrangeiro o seu controle acionário. A
privatização de empresas estatais foi acelerada e - "contrario
sensu" - financiada, em alguns casos em até 75% de seu valor,
com recursos dos trabalhadores brasileiros, recolhidos ao FAT
(Fundo de Amparo aos Trabalhadores), administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a juros de
6% ao ano, com dois anos de carência e 12 anos de prazo. Na
mesma ocasião, os juros de mercado, pagos pelos empresários
nacionais, chegavam, em alguns casos, a mais de 60% ao ano.

A desregulamentação do mercado financeiro, com a
permissão total para o financiamento de bancos estrangeiros e
liberdade da entrada e saída de capitais, deixou o País totalmente
vulnerável ao ataque especulativo contra a moeda. A fim de
sustentar a falsa estabilidade monetária, o governo central recorreu
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à chamada "âncora cambial", mantendo o real sobrevalorizado,
mediante a atração dos capitais especulativos internacionais, com
altíssima remuneração (os juros reais chegaram, em algumas
ocasiões, ao espantoso patamar de 49,75% ao ano).

Ao descontrole econômico somou-se o centralismo da
Federação Brasileira, nos moldes da centralização internacional
do poder. Os Estados federados, que já haviam perdido muito de
sua autonomia política e administrativa nos governos militares,
em favor de centros tecnocráticos de decisão, tiveram a sua
autonomia praticamente reduzida a nada.

O Banco Central impôs aos Estados federados que
renunciassem à administração de sua dívida mobiliária, repassando
os seus débitos para o governo central. Com isso, o governo da
União "assumiu" as dívidas dos Estados, que, pelos contratos a
que foram coagidos, ficaram proibidos de contratar novos
empréstimos, impedidos de manter instituições financeiras e de
realizar investimentos. Assumiram a responsabilidade de
amortizar essa dívida junto à União, com juros variáveis e o
comprometimento, para isso, de cerca de 13% de sua receita
líquida.

No caso de Minas Gerais, o dispêndio com a adminis-
tração da dívida era, em média, de R$ 8 milhões por mês. Hoje, a
amortização e os juros consomem mais de R$ 80 milhões
mensalmente. Proibidos de contrair empréstimos, os Estados
ficaram subordinados à "ajuda" do poder central, que se utilizava
de critérios políticos para liberar ou reter recursos indispensáveis
ao funcionamento de suas máquinas administrativas.

A fim de aplicar essa macropolítica recessiva, cujos
objetivos sempre foram os da desindustrialização do País e o
desemprego - de forma a enfraquecer a cidadania e a resistência
12

do povo brasileiro, sob o pretexto do controle inflacionário -, o
governo violou a Constituição, legislando sobre economia e
finanças, que são matérias de exclusiva competência do
parlamento. Abusando do instrumento da urgência, com a reedição
sucessiva de medidas provisórias, os tecnocratas impuseram ao
País uma situação juódica inconstitucional, criando situações
permanentes, mediante leis provisórias de aplicação precári~.

A tudo isso, o então governador Eduardo Azeredo dIsse
amém. Cedendo sempre às imposições econômicas de Brasília e
às pressões políticas de Fernando Henrique, sem esboçar qualquer
reação em defesa dos interesses de Minas Gerais, não apenas
permitiu que empresas mineiras e a economia do Estado fossem
utilizadas nos projetos políticos do presidente da República, como
chegou a adotar a cartilha neoliberaI.

São os reflexos dessa política nefasta sobre Minas Gerais
que estão expostos nesse oportuno "O Vôo do Tucano". São as
conseqüências danosas da passagem de um tucano pelo Estado
que Durval Ângelo expõe. Fiel aos fatos e seus desdobramentos,
como não poderia deixar de ser, ele enumera desmandos, descasos,
descompromissos, improbidades, ilegalidades, inconstitucio-
nalidades e outras práticas que, infelizmente, se fizeram registrar
na história de Minas Gerais entre 1995 e 1998.

O deputado escreve com a autoridade de quem chegou à
vida pública no mesmo momento em que o ex-governador iniciava
a sua trajetória política, mas optou por caminho oposto. Enquanto
Durval Ângelo chegava à vida pública eleito vereador por
Contagem, Eduardo Azeredo entrava à reboque na Prefeitura de
Belo Horizonte. Posteriormente, no mesmo instante em que Durval
AAnaelo cheaava à Assembléia Legislativa, para o exercício deb b

seu primeiro mandato, Eduardo Azeredo cruzava os portões do
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Pal~Cio da Liberdade, para mandato único. Felizmente, como se
vera nos capítulos do "O Vôo do Tucano", essas foram as únicas
coincidências entre os dois.

Allderson Adauto, deputado estadual pelo PMDB e presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

PREFÁCIO

O ex-governador Eduardo Azeredo gostava de voar.
Disso ninguém tem dúvidas. Ele mesmo cuidava de anunciar seu
gosto aos quatro ventos em tom de desafio. E não se importava
com a inexistência de escalas nem com as críticas à rota ou a
ausência de locais de pouso. O vôo, pelo simples prazer de mostrar
o recém-adquirido poder de voar, bastava. Ofuscado pelo brilho
da arrogância de quem chegou ao comando do Estado
despreparado para o seu exercício, o ex-governador buscava, nos
horizontes de Brasília, orientações para as suas grotescas
acrobacias. Assim orientada, a execução de seus mal elaborados
planos de vôo ficou gravada na memória dos mineiros. Todos
sabem de cor e trarão na lembrança, por longos anos, os efeitos
nefastos de seus rasantes sobre o Palácio da Liberdade.

Afinal, não é em todo lugar que se vê um governo tão
desorientado, com tantas omissões imperdoáveis e tamanha
diversidade de erros grosseiros e irregularidades. Nem todo dia,
uma administração com tão freqüentes demonstrações de falta de
comando, subserviência ao governo federal, inconseqüência
administrativa e intolerância com os servidores públicos. Mas de
nada importavam os erros. O importante era o vôo. E Eduardo
Azeredo voou o quanto pode. Voou para a Hungria e Eslovênia
enquanto as praças da Polícia Militar negociavam seu reajuste
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salarial. Voou para a Itália enquanto Minas Gerais se afogava
numa das maiores enchentes de sua história.

E, para não deixar ninguém se esquecer dessas aventuras
tucanas, diversas ações tramitaram na Justiça, muitas Comissões
Parlamentares de Inquérito foram instaladas pela Assembléia
Legislativa e várias investigações ainda estão em andamento no
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Nos quatro anos de mandato, que começou de forma
irregular, Eduardo Azeredo vendeu, anunciando como bom
negócio, 1/3das ações da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig). A promotoria de Defesa do Patrimônio Público não
considerou o negócio tão bom como alardeava o então govemador.
Eduardo Azeredo, também teve súbitos ataques de benevolência
e distribuiu ambulâncias e subvenções sociais a rodo. OMinistério
Público não achou graça na saudação feita com o chapéu alheio
em período eleitoral. O governador obrigou a Copasa a comprar
suas próprias ações.

Os promotores de Justiça consideraram suspeito o
negócio. O governo do Estado contraiu dívidas para sanear e
privarizar o Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge), concedeu
benefícios fiscais àMercedes Benz para a sua instalação em Minas
Gerais, e se recusou a repassar ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) recursos próprios
da autarquia. O Ministério Público exigiu explicações.

Eduardo Azeredo se propôs a reformar o Palácio das
Artes. O grande teatro mineiro pegou fogo. Não havia um só
hidrante em funcionamento no local e o seguro do imóvel estava
vencido há mais de seis meses. O governador decidiu reformar o
Grande Hotel de Araxá. As empresas foram contratadas sem
licitação e as obras custaram quase oito vezes mais que o
16

inicialmente estimado. A Assembléia Legislativa não gostou
do erro de cálculo grosseiro e instalou uma Comissão Especial.
O sistema carcerário mineiro foi ao fundo do poço em virtude
do descaso oficial. A corrupção e a tortura viraram práticas
constantes nas delegacias e presídios do Estado. O Legislativo
estadual instalou outra CPI.

A Cemig passou ao controle de empresas estrangeiras
minoritárias na sua composição acionária. O governo não
explicou a mágica administrativa e mais uma CPI teve que ser
instalada. O Ipsemg quebrou por absoluta falta de recursos
enquanto Eduardo Azeredo fazia vista grossa ao problema.
Para chamá-lo à responsabilidade, ao Legislativo nada mais
restou que a instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito.

Eduardo Azeredo também resolveu espezinhar o
funcionalismo. Do alto de sua insensibilidade e incapacidade
administrativa, encheu o peito e bradou aos quatro ventos que
não negociava com policiais militares grevistas. O ato de
insanidadequase transformou a Praça da Liberdade num campo
de batalha. Eduardo Azeredo não só foi obrigado a negociar,
como também a assistir, acuado no gabinete de governo, tropas
federais cruzando as ruas de Belo Horizonte para assumir o
controle de Minas Gerais.

A incompetência oficial gerou apenas um único resultado
positivopara Minas Gerais. Depois de assistir atônita a todos os
desmandos, descasos, descompromissos e a manifestações
constantesde incompetência e improbidade, os mineiros coroaram
Eduardo Azeredo com a merecida derrota eleitoral. E não
adiantaram suas espertezas eleitorais, malandragens políticas e
tentativas ingênuas de driblar a Procuradoria Eleitoral.
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Eduardo Azeredo ultrapassou o limite da legalidade
veiculando a famigerada novel inha do Programa de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça (Prosam). Na peça publicitária oficial nada havia de
interesse público, mas tão somente a tentativa de gerar
benefícios eleitorais ao governador-candidato, chamando para
Eduardo Azeredo os louros de uma obra que não era de sua
autoria. A aposta na invigilância do Ministério Público e na
impunidade deu errado. A Justiça estava de olhos abertos e
mandou tirar do ar o romance de folhetim.

Eduardo Azeredo foi acusado de utilizar recursos
públicos na sua frustrada tentativa de manter-se à frente do
governo de Minas Gerais. Através da Comig e da Copas a, o
governo do Estado destinou R$ 3 milhões ao patrocínio do
Enduro da Independência, cuja cota estava estimada em R$
150 mil. O dinheiro foi entregue, através das empresas do
Estado, à SMP&B, empresa que tinha pertencido a Clésio
Andrade, por coincidência candidato a vice-governador na
chapa de Eduardo Azeredo. Outros R$ 900 mil foram gastos
pela Cemig, nos cálculos do Sindicato dos Eletricitários, na
distribuição de propaganda eleitoral de Eduardo Azeredo.

Felizmente, Eduardo Azeredo perdeu a reeleição.
Infelizmente o dinheiro já havia sido jogado fora na frustrada
tentativa do governador de alçar vôo mais longo. Mas, como
todos sabem, tucano tem vôo curto, pesado. Prefere, conforme
o dicionário Aurélio, a convivência silenciosa em pequenos
bandos familiares, alimentando-se de pequenos frutos e, não
raro, pilhando ninhos alheios. Qualquer semelhança não é mera
coincidência.

18

PROPÓSITOS

"O Vôo do Tucano" é fruto de pesquisa na imprensa, de
consultas a representações e denúncias do Ministério Público, de
processos impetrados na Justiça, de pareceres na assessoria da
bancada estadual do Partido dos Trabalhadores e da nossa ação
nesses quatro anos de exercício de mandato popular. É um trabalho
coletivo, que envolveu a equipe de comunicação de nosso
gabinete, bem como sugestões e opiniões de muitos amigos, que
leram o todo ou partes do livro.

O objetivo maior ao escrever essas páginas, bem expressa
o verso do poeta, é não permitir que "a nossa memória se acabe
em poeira". Queremos que esse livro sirva sempre de memória e
registro dos fatos e atos do grupo que governou Minas Gerais, no
período de 1995 a 1998. Foi o governo que fez a virada para a
implantação das políticas neoliberais no Estado e o que melhor
assimilou, no Brasil, o discurso do governo Fernando Henrique.
Por isso, merece o registro e a análise que desenvolvemos nesse
trabalho.

Escrevemos "O Vôo do Tucano" também na convicção
e na esperança de que podemos superar esse tipo de política, que
provoca a miséria e a exclusão, e por acreditarmos em relações
sociais e econômicas diferentes. Como afirma o professor da
Universidade da Califórnia, Peny Anderson: "Isto seria o que
talvez um dia se chamaria de neo-socialismo. Seus símbolos não
seriam verbolTágicos: nem a águia da arrogância vizinha, nem o
burro da sagacidade tardia, nem a pomba da conciliação pacífica"
e, menos ainda, um tucano de conveniências fisiológicas.
"Símbolos mais velhos, instrumentos de trabalho e de guerra,
capazes de golpear e de colher, que talvez seriam de novo mais
apropriados" .
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UM MAU COMEÇO

Pau que nasce torto, morre torto. Nada pode dimensionar
melhor a abrangência da sabedoria popular contida nesse ditado
do que os quatro anos do governo Eduardo Azeredo. Afinal, o
rastro de desmandos e desrespeitos deixados no Estado pela
administração tucana teve origem "torta". O ex-governador
chegou ao Palácio da Liberdade amparado por um esquema de
aliciamento de prefeitos e de votos que, assim como o elegeu,
tomou-o inelegível no exato momento em que pôs os pés pela
primeira vez na sede do governo mineiro. Infelizmente, a
inelegibilidade só foi reconhecida quase quatro anos após a sua
posse no governo estadual. Portanto, foram inelegíveis que ele e
seu vice Walfrido Mares Guia governaram Minas Gerais nos
primeiros três anos de seus mandatos. Tinha que dar no que deu.

Todo o processo que levou à inelegibilidade de Eduardo
Azeredo, contudo, começou pelo menos oito meses antes de sua
posse. Em maio de 1994, o então governador Hélio Garcia
anunciava, pela primeira vez, o lançamento de um programa
destinado à liberação de recursos para a execução de obras de
pequeno e médio portes nos municípios. Começava então a surgir
a ponta de um abrangente esquema montado pelo grupo palaciano
para aliciar aqueles considerados os melhores cabos eleitorais do
Estado: os prefeitos.
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A trama ilegal envolveu as Secretarias de Estado, incluiu

programas e fez uso de recursos públicos. Para beneficiar
eleitoralmente aquele que viria a ser seu sucessor, Hélio Garcia
criou um suposto Programa de Valorização dos Municípios
(Provam), através do qual promoveu a assinatura de mais de 500
convênios com prefeitos que apoiaram publicamente a candidatura
de Eduardo Azeredo e Walfrido Mares Guia ao governo do Estado,
assim como o nome do vice-governador Arlindo Porto ao Senado
Federal.

O programa, contudo, conforme constatou o Ministério
Público Eleitoral,jamais existiu formal e legalmente. Tinha apenas
finalidades eleitoreiras. Mas, mesmo não existindo, o governo do
Estado divulgou o Provam aos quatro ventos em encontros
promovidos pela Associação Mineira dos Municípios (AMM),
através do "Minas Gerais" e das associações microrregionais e
em conversas com deputados. A inexistência legal do programa
foi admitida, em depoimento à Justiça, pelo ex-secretário de Estado
da Casa Civil, Evandro de Pádua Abreu, e o ex-vice-governador
e atual senador Arlindo Porto (PTB).

Pior ainda, pelo menos nove prefeitos atendidos pelo
Provam e ouvidos pelo Ministério Público Eleitoral - Roberto
Rosa, José Benedito, Paulo Vejo, Mauro Noronha, Adalto
Maurício, Sebastião Carlos, Celso Dias, Jorge Cavalcanti
Albuquerque e Geraldo Cardoso Bispo Sobrinho - garantiram
que os convênios não foram implantados pela Secretaria de Estado
de Obras Públicas (Seop) ou sequer publicados no diário oficial.

INELEGIBILIDADE

Para garantir o apoio dos prefeitos, o governo do Estado
incumbiu o secretário de Estado de Assuntos Municipais (Seam),
22

LuizAlberto Rodrigues, e o então prefeito de Joaíma e presidente
da Associação Mineira dos Municípios (AMM), Márcio
Kangussu, de recebê-los e encaminhá-los, "após entrevista", à
secretaria responsável pelo convênio a ser assinado entre a
prefeitura e o Estado. As Iigações entre Eduardo Azeredo e Márcio
Kangussu ficaram claras.

O prefeito era constantemente visto no comitê de
campanha tucano e, posteriormente, foi indicado secretário de
Estado no governo Azeredo e eleito deputado estadual pelo PSDB.
Estas "coincidências" e muitas outras evidências indicaram ao
Ministério Público e à população a existência do esquema de
favorecimento das candidaturas de Eduardo Azeredo, Walfrido
Mares Guia e Arlindo Porto.

A sistemática foi confirmada por vários prefeitos na
ocasião, entre eles o de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, atual
deputado estadual pelo PMDB e indicado secretário de Estado
deJustiça no governo Itamar Franco. Segundo os prefeitos ouvidos
peloentão Procurador Regional Eleitoral, João Batista de Oliveira
Filho,eles tinham apenas duas opções: ou apoiavam publ icamente
os candidatos Eduardo Azeredo e Walfrido Mares Guia ou não
assinavam convênios com o Estado para a liberação de recursos
em seus lTlunicípios.

Todo o esquema foi minuciosamente levantado e
denunciado ao Tribunal Regional Eleitoral, em representação
apresentada pelo Procurador Regional Eleitoral, João Batista de
Oliveira Filho. Os juizes mineiros, após a análise das inúmeras
evidências de utilização da máquina pública em favor do candidato
oficial e do abuso de poder pelo governo do Estado, declararam
inelegíveis por três anos, a partir da sentença () 998), Eduardo
Azeredo, Walfrido Mares Guia, o então governador Hélio Garcia,
o vice-Governador Arlindo Porto, Márcio Kangussu, os secretáriob
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de Estado de Obras Públicas (Seop), Dario Rutier Duarte, e de
Assuntos Municipais (Seam), Luiz Alberto Rodrigues, e o chefe
de gabinete da Seop, José Daltron Siqueira.

Os réus recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que reformou parcialmente a sentença do TRE, considerando
todos eles inelegíveis a partir da data da ocorrência das
irregularidades (1994), e não mais da data da sentença. Ao alterar
a sentença da Justiça Eleitoral mineira, o TSE permitiu, então,
que Eduardo Azeredo prosseguisse na disputa em curso pela
reeleição. A reforma da sentença garantiu também a posse, em
1999, de Walfrido Mares Guia como deputado federal pelo PTB
e a de Márcio Kangussu como deputado estadual pelo PSDB.
Para Eduardo Azeredo, na prática, nada mudou. Derrotado na
busca de seu segundo mandato ele estava, derrotado permaneceu.

Ao reformar a sentença do TRE, o TSE, por considerar
que a ação havia perdido o objeto em 1997 (a inelegibilidade dos
envolvidos), não considerou o mérito do processo. Nele, os juízes
mineiros haviam confirmado que Eduardo Azeredo havia chegado
ao Palácio da Liberdade, em 1995, amparado por um abrangente
esquema de aliciamento de prefeitos e votos e beneficiado pela
utilização da máquina pública estadual em favor de sua
candidatura. Mas não foi somente na Justiça Eleitoral que correu
um processo contra o ex-governador. Por solicitação da
Procuradoria da República em Minas Gerais, também foi
instaurado um inquérito contra Eduardo Azeredo pelo uso
indevido de bens e recursos públicos.

ESQUEMA

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
desvendou todo o esquema montado pelo ex-governador Hélio
Garcia para beneficiar eleitoralmente Eduardo Azeredo, até então
24

pouco conhecido além dos limites de Belo Horizonte. Na
representação ao TRE, o Procurador Regional Eleitoral explicou,
com detalhes, toda a trama engendrada no Palácio da Liberdade.

"Primeiro", segundo João Batista de Oliveira Filho, "o
Provam, lançado no Congresso Mineiro de Municípios, cujo
patrocinador foi a AMM, depois a entrega de máquinas agrícolas
às associações microrregionais de municípios, em seguida as
denúncias dos prefeitos sobre o assédio nas reuniões dessas
microrregionais, e, por fim, a presença do presidente da AMM,
paralelamente, no comitê da coligação "Todos por Minas" e no
edifíciodo Banco de Desenvolvimento deMinas Gerais (BDMG),
atendendo prefeitos, chega-se à conclusão inevitável da utilização
de meios defesos na lei eleitoral para beneficiar o candidato
Eduardo Azeredo".

"Do mesmo modo, o secretário Luiz Alberto Rodrigues,
pessoalmente, vem recebendo prefeitos no prédio do BDMG,
encaminhando-os, em seguida, para assinatura de convênios nas
Secretarias de Estado, o que o faz figurar no polo passivo desta
representação".

"O vice-governador do Estado e candidato ao Senado
Federal pela coligação "Todos por Minas", Arlindo Porto Neto, a
um só tempo figura como agente e beneficiário desse processo,
isto em razão do exercício de ações incompatíveis com sua
condição de candidato a cargo eletivo, no atendimento a prefeitos,
ou como coordenador do chamado Provam, ou encaminhando
prefeitos às Secretarias de Estado, num flagrante abuso de poder
de sua própria autoridade".

E, para assegurar ainda mais o apoio aos candidatos
Eduardo Azeredo eWalfrido Mares Guia, segundo constatou João
Batista de Oliveira Filho, a liberação dos recursos do Provam,
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pelo convênio, se daria em três parcelas: a primeira em setembro,
antes do primeiro turno, e as outras duas em outubro e novembro,
pouco antes do segundo turno da eleição majoritária.

O esquema montado para. beneficiar a candidatura de
Eduardo Azeredo chegou ao absurdo de estabelecer o número de
eleitores - e não de habitantes - como critério para definir o valor
dos repasses aos municípios, que variaram entre R$ 40 mil e R$
100 mil. Valores propositalmente baixos para permitir um maior
número de beneficiados e, por conseguinte, de apoios.

Nos documentos de controle de liberação de recursos,
provenientes de convênios firmados entre a Seam e os municípios,
constavam três colunas: uma com o nome do prefeito, outra com
o do município e uma terceira "destinada especificamente ao
número de eleitores". A irregularidade foi detectada pelo
Ministério Público Eleitoral, comunicada ao Tribunal Regional
Eleitoral e os documentos reconhecidos como autênticos pela
então secretária interina de Assuntos Municipais, Maria Coeli
Pires.

MÁQUINA

A estratégia ilegal funcionou. Provocou enormes filas
de prefeitos às portas da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG). Gerou inúmeras solenidades no Palácio da Liberdade
para a assinatura de convênios e a entrega de "patrulhas
motomecanizadas", como ficaram conhecidos os conjuntos de
máquinas agrícolas entregues pelo então governador Hélio Garcia
à associações microrregionais de municípios e prefeituras.

O movimento nas portas das secretarias foi tão grande
que obligou o Secretário de Estado de Obras Públicas, Datio Rutier
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Duarte, e seu chefe de gabinete, José Daltron Siqueira, em celtas
ocasiões, a "organizar a fila" e a solicitar que alguns prefeitos
preenchessem os convênios pessoalmente e à mão.

Toda a movimentação se explicava pela repentina
distribuição de recursos públicos em quantidade nunca vista. O
Estado, que havia assinado apenas um convênio com prefeituras
em janeiro de 1994, em junho, celebrou 258, chegando a 217
convênios em julho e 238 em agosto. O governo mineiro também
se mostrou bem mais flexível na liberação dos recursos, através
da Seam e Seop. Em abril de 1994, apenas 13 prefeituras viram
"a cor do dinheiro" do Estado. Em julho, contudo, 293 municípios
foram beneficiados com repasses; em julho, 186; e em agosto
309.

Para azar de Eduardo Azeredo e sorte de Minas Gerais,
não eram apenas os prefeitos que estavam atentos à súbita
generosidade do governo do Estado. O Ministério Público
Eleitorale a Procuradoria da República também estavam em aleIta.
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11
UMA GUERRA ANUNCIADA

Um incêndio em três colchões no alojamento de prontidão
do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais já
anunciava, em II de junho de 1997, o que viria a ocorrer treze
dias depois, na Praça da Liberdade, em frente ao comando geral
da corporação, a apenas 100 metros do gabinete do então
governador Eduardo Azeredo. Tratado oficialmente como um ato
de pessoa desajustada, o incêndio viria a se somar a outros tantos
atos praticados por praças da Polícia Militar. Apesar da flagrante
evidência de uma grave situação salarial, o comando geral da
corporação e o governo do Estado preferiram, na ocasião, ver nos
fatos apenas insanidades temporárias e despreparo de alguns
poucos para o exercício das atividades policiais-militares. Para
combatê-los, portanto, na miopia proposital da visão oficial, seriam
suficientes apenas um inquérito policial-militar e suas
conseqüências.

Tentativas de suicídio dentro de quartéis, assaltos a
mercearias praticados por militares, aumento da violência policial
eram, então, indicadores que o governo Eduardo Azeredo preferia
desconhecer, mas que tinham uma única motivação. A mesma
moti vação que levou 40 mil soldados, cabos e sargentos a cmzarem
os braços pela primeira vez na história de Minas Gerais e 4.000
deles a se dirigirem à Praça da Liberdade, para mostrar ao então
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governador Eduardo Azeredo, de viva voz, a sua indignação com
um salário médio que não atingia os R$ 320,00.

Mal remunerados, tratados oficialmente como desajus-
tados, as praças da PM também se veriam obrigadas pela
insensibilidade do governador Eduardo Azeredo a conviver com
o desrespeito oficial de serem tratados como servidores de segunda
classe. Um desrespeito que acabou por transformar-se no estopim
da batalha campal ocorrida na Praça da Liberdade na tarde de 24
de junho de 1997, apenas 15 dias após a comemoração do 220"
aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais. Atendendo a
reivindicações e aceitando ponderações do alto comando da PM,
o governador havia autorizado, naquele mês, um aumento salarial
para a corporação que teve o efeito de um tapa no rosto das praças.
A medida trazia indelével a marca da social-democracia do
governo Azeredo. Os seus efeitos estavam restringidos aos soldos
dos oficiais. Aos soldados, cabos e sargentos fora oferecido
somente um abono de R$ 45,00. Afinal, na concepção daqueles
que se reuniram para decidir o reajuste salarial, as praças estavam
sob controle.

O descontrole, contudo, já era patente. A tão temida
quebra da hierarquia, imposta pelo tratamento desigual e pelo
an'ocho salarial, por menos que admitissem, na ocasião, os ombros
estrelados da Polícia Militar e as cabeças coroadas do Palácio da
Liberdade, já se verificava nos qUaJ1éis de Belo Horizonte e do
interior do Estado, principalmente no Batalhão de Choque. Não
foram poucas as vezes nem poucos os militares que se recusaram
a acatar ordens para deixar os quartéis e cumprir a rotina da
manutenção da segurança pública. Dos quartéis, eles somente
sairiam para a caminhada histórica que, percorrendo as ruas de
Belo Horizonte, avançou por todo o País. O movimento, inédito
na Polícia Militar de Minas Gerais, se espalharia, então, pelo
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Ceará, Alagoas, Amazonas, Pernambuco, e levaria o governo
federal a considerar a necessidade de se criar uma guarda nacional.

Deflagrada a greve na PM, mais uma vez o governador
Eduardo Azeredo daria mostras do que entendia por social-
democracia e demonstrações de como exercia a autoridade do
governo de Minas Gerais frente ao governo federal. Acuado por
vontade própria no Palácio da Liberdade e sob ordens diretas do
presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
transmitidas pelo vice-presidente Marco Maciel, ele foi obrigado
a assistir o triste espetáculo de tropas da 4" Divisão de Exército
cruzarem as ruas de Belo Horizonte, para assumir o controle da
sede do governo de Minas Gerais.

BLINDADOS

O Estado passava, então, a ser comandado por bl indados
despachados por Brasília. Num retrato fiel da submissão do
governo tucano mineiro a seu similar nacional, bUlTicadas foram
instaladas em frente ao Palácio da Liberdade, cordões de
isolamento passaram a determinar áreas de acesso proibido e
urutus trafegaram com desenvoltura ao redor do Palácio dos
Despachos e deixaram sulcos profundos nos gramados da sede
do governo do Estado e na lembrança dos mineiros. Quatrocentos
soldados do Batalhão de Infantaria, sob o comando do general
Carlos Patrício Freitas, comandante da 4"DE, também passaram
a compor o cenário das sedes do governo mineiro ou do que havia
restado dele. Por ordem de Brasília, Eduardo Azeredo deveria
ser protegido onde estivesse. Para garantir a segurança do
governador, outros 600 homens do exército, inclusive do Grupo
de Artilharia Antiaérea de Sete Lagoas, terra natal dos familiares
de Eduardo Azeredo, foram colocados em alerta.
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Com a mesma sorte e proteção não contou o cabo Valério
dos Santos Oliveira, da Polícia Militar. Enquanto participava da
manifestação pública, desarmado e pacificamente, o militar foi
baleado mortalmente em frente ao Quartel do Comando Geral da
Polícia Militar, obrigando o governo do Estado a ensaiar um
atendimento médico-hospitalar àquela altura necessário apenas
para impedir que seus colegas militares explodissem em ódio na
Praça da Liberdade. Naquele instante, Minas Gerais estava, em
função da inconseqüência e inabilidade do então governador
Eduardo Azeredo, à beira de um conflito cujas conseqüências,
em número de mortes e desdobramentos políticos, ninguém se
atrevia a prever.

E não foram nem a social-democracia nem os posicio-
namentos do governador ou a invasão por tropas federais
comandadas por Brasília que impediram conseqüências ainda mais
desastrosas. A Praça da Liberdade somente não foi lavada com o
sangue de dezenas de cidadãos mineiros em função da intervenção
de um policial militar, o cabo Júlio. Não fosse a sua atuação, a
histórica praça poderia ter deixado de ser uma referência nas lutas
do povo mineiro contra a opressão para transformar-se em um
símbolo da própria opressão e do descaso com o direito maior de
todo cidadão: o direito à vida.

Um risco corrido que a sociedade mineira soube entender
em toda a sua abrangência e de cujas conseqüências preferiu
se ver livre definitivamente, eliminado a sua causa. Um ano e
quatro meses após a greve das praças da Polícia Militar, os
mineiros reservaram ao governador Eduardo Azeredo uma
derrota eleitoral considerada impossível pela arrogância tucana
e ao cabo Júlio uma votação recorde na história política do
Estado. Eduardo Azeredo não apenas perdeu a reeleição. Com
a derrota, arrastou consigo para o ostracismo o mito de que o
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Palácio da Liberdade sempre será o mais forte e bem sucedido
cabo eleitoral de Minas Gerais. Afinal, pela primeira vez, o
Palácio da Liberdade perdia a eleição tendo como candidato o
próprio governador.

Mas Eduardo Azeredo havia dado mostras de que não se
preocupava com os desdobramento da greve das praças da PM.
Enquanto, em Minas Gerais, 40 mil homens responsáveis pela
segurança pública ameaçavam paralisar as suas atividades, ele se
encontrava, em meados de junho de 1997, em viagem à Europa,
com direito a visita à Hungria e à Eslovênia.

ANISTIA

O que era, a princípio, insensibilidade, desrespeito e
desconsideração, transformar-se-ia, após o sepultamento do corpo
do cabo Valéria, em intolerância e vingança. Não satisfeito com
as desastrosas conseqüências da inabilidade demonstrada no
tratamento da greve das praças da PM, o então governador
Eduardo Azeredo, protegido pela ação das tropas federais,
resol veria endurecer o jogo. E ele havia assumido, durante a greve,
o compromisso de não-punição. Tão logo os policiais militares
mineiros retornaram aos quartéis, Eduardo Azeredo, sob a
alegação de que a quebra da hierarquia não seria tolerada, voltaria
a dar mostras da própria intolerância e a expor os conceitos sobre
os quais amparava a social-democracia de seus sonhos. Na
impossibilidade de punir a todos, nenhum soldado, cabo ou
sargento que houvesse comandado o movimento grevista, mesmo
que impelido pela insensibilidade de parcela dos oficiais e do
governo do Estado, seria perdoado. A eles estava reservada tão
somente a expulsão da corporação.

Cumprida com a presteza exigida pelo governador, a
expulsão e suas cruéis conseqüências somente viriam a ser
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corrigidas dois anos depois, após o afastamento definitivo de
Eduardo Azeredo do comando dos destinos do Estado. Meses de
negociações, então, se fariam necessários para cicatrizar as feridas
abertas pela intransigência do governador, por sua indisposição
ao diálogo e pela submissão irresponsável aos ditames de Brasília.
Das negociações surgiria, dois anos após a explosão de insatisfação
dos policiais militares, em junho de 1999, uma solução para o
atendimento de duas reivindicações militares: a reincorporação
das praças expulsos e a emancipação do Corpo de Bombeiros
Militares de Minas Gerais.

As duas propostas promulgadas pela Assembléia
Legislativa em 2de junho, ofereciam o ponto final digno para um
dos mais tristes episódios da história de Minas Gerais. O caso,
contudo, somente se encerraria no mês seguinte, na manhã de 5
de julho de 1999, com a reintegração das 185 praças (100 soldados,
56 cabos e 29 sargentos) punidas pelo ex-governador Eduardo
Azeredo ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais.

A Proposta de Emenda à Constituição de na 14, de nossa
autoria, ao sistematizar as duas reivindicações militares, resgatou
o espírito de paz que nunca deveria ter deixado de existir no sistema
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Muito, contudo,
ainda deve ser feito, muito tem que ser reconstruído após a
passagem de Eduardo Azeredo pelo Palácio da Liberdade. Regras
disciplinares da Polícia Militar precisam, com urgência, ser
modificadas, modernizadas.

Desmandos e abusos de poder não podem mais ser
tolerados, seja nas relações internas da Corporação, seja na sua
relação com a sociedade mineira. A paz deve orientar as relações
entre o governo e os soldados, cabos, sargentos e oficiais da PM.
E um debate imediatamente instalado sobre o papel da polícia em
uma sociedade democrática, sob a ótica da cidadania e do respeito
aos direitos humanos.
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UMA ALIANÇA PERVERSA

O ex-governador Eduardo Azeredo, quando no
exerCÍcio do cargo, é bem verdade, até tinha lampejos de
sensatez. Nessas ocasiões, ele chegava a reconhecer os prejuí-
zos que as medidas econômicas anunciadas pelo governo fede~
ral vinham impondo a Minas Gerais. Jamais, contudo, ele fOI
capaz de dizer um único não às decisões do pre~id~nt.e d.a
República, Fernando Henrique Cardoso, ou ao mais 1I1~lgl11-
ficante membro de sua equipe econômica. O uso do cachimbo
da subserviência tinha entortado definitivamente a sua boca.

E pelo canto torto da boca engoliu a Lei Kandir, o
Fundo de Estabilização Fiscal, as cláusulas do contrato de
reneaociação da dívida do Estado com a União, uma política
fede;al de juros altos, a venda da Companhia Vale do Rio Doce,
a exigência de privatização da Cemig e dos bancos mineiro.s.
Engoliu tudo o que meses depois viria causar um desarranjo
na economia mineira.

Desarranjo que se traduzia na queda da arrecadação
do Estado e no crescimento assustador da dívida mobiliária
interna, que saltou de R$ 3, I bilhões em dezembro de 1990

para mais de R$ 11,4 bilhões em fevereiro de 19~8, ~o mOIl~e~to
da malfadada assinatura do acordo de renegoclaçao ela dIvIda
mineira com a União.
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Se a dívida estivesse, na ocasião, sujeita à taxa de juros
constitucional de 6% e não às taxas de mercado permitidas pelo
Banco Central, o montante da dívida mobiliária estaduai não teria
ultrapassado R$ 6, I bilhões, em janeiro de 1998. Mas, como o
ideal tucano raramente coincide com o ideal público, a dívida
chegaria a atingir espantosa cifra de R$ 12.224.500.000,00 em
meados daquele ano.

A dívida pública fundada, que havia crescido de R$ 7,34
bilhões em 1990 para R$ 9,30 bilhões em 1994, saltou 66% nos
primeiros três anos do governo Eduardo Azeredo, indo a R$ 15,46
bilhões em 1997 e causando um mal-estar generalizado na
economia mineira. Começa, então, a se instalaro caos na economia
estadual. No final de 1998, a dívida chegava aos estratosféricos
R$ 18,52 bilhões, significando um crescimento real próximo dos
100% em quatro anos de governo Azeredo. Só para se ter uma
idéia da trágica situação financeira deixada de herança pela
administração tucana, esse valor total chega, hoje, a 4,52
arrecadações líquidas de ICMS, contra 2,65 arrecadações em 1994.
Tudo isso em conseqüência do mutismo oficial em relação aos
altos juros.

O quadro vinha paulatinamente se tomando insustentável.
Ao final do mandato de Eduardo Azeredo, a dívida flutuante
superava R$ 3,3 bilhões. A dívida fundada (contratual e
renegociada com a União) chegaria a R$ 18,6 bilhões em 31 de
dezembro de 1998, gerando um serviço médio de R$ 93 milhões
por mês e elevando o déficit mensal do Estado a cerca de R$ 108
milhões. Para piorar ainda mais a situação, Eduardo Azeredo
insistia em um otimismo incompatível com a função que
desempenhava. Um otimismo seguidas vezes manifestado em
declarações de credibilidade total nas previsões econômicas de
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Brasília e inúmeras vezes endossado pelo secretário de Estado da
Fazenda, João Heraldo Lima.

Um otimismo oficial confirmado pela assinatura de um
contrato de renegociação da dívida do Estado com a União que
previa uma taxa de crescimento da receita tributária própria da
ordem de 12,8%. Mas, como gostam de falar os economistas, a
política econômica recessiva gerou um crescimento negativo da
receita de -2,7%.

HERANÇA

A situação chegou a tal ponto que, em 10 de janeiro de
1999,data da posse de Itamar Franco no governo de Minas Gerais,
havia nocaixa do Estado cerca de R$ 19milhões para o pagamento
da folha de dezembro e 130 salário do funcionalismo, resgatar
parte dos R$ 3,3 bilhões da dívida flutuante com vários credores,
custear as atividades básicas de saúde, educação e segurança nos
853 municípios mineiros e ainda honrar o pagamento do serviço
da dívida externa e de uma parcela da dívida com a União.

Uma dívida renegociada nos moldes ditados por Brasília.
Depois do acordo que beneficiava apenas ao governo federal, a
dívida dos Estados com a União poderia ser resgatada em 30
anos, com mais dez anos para o pagamento de um provável
resíduo. Os juros não seriam mais de mercado e sim fixos. Os de
Minas Gerais foram acertados em 7,5% ao ano. Em São Paulo,
os juros combinados ficaram em 6,0%.

O novo acordo obrigaria os Estados a um desembolso
mensal muito superior ao que ocorria quando a dívida era rolada
no mercado financeiro. Com o novo sistema, foi necessário o
estabelecimento de um limite para o encargo mensal contratado.
Resolveu-se adotar como critério para fixar esse limite um
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percentual da receita líquida mensal que começava, em março de
1988, estipulado em 6,79% da receita líquida real, tendo em vista
a precária situação das contas estaduais.

Em dezembro do mesmo ano, o desembolso, contudo,
passaria para 12%. E a previsão, mais uma vez orientada pelo
otimismo quase infantil do ex-govelllador, era outra bem distante
da realidade. Por ela, haveria crescimento da receita do Estado e
com ele o progressivo saneamento das contas mineiras. Ledo
engano ...

Outro engano fatal para as finanças mineiras: com o novo
acordo de renegociação da dívida mobiliária, o Estado se
comprometia a reduzir o déficit e aumentar a receita. Nada disso
foi feito. As metas nunca foram alcançadas e as cláusulas jamais
foram cumpridas. Ao invés de reduzir o déficit mensal de 18%
para 10%, como o combinado, o govelllO tucano quase dobrou o
percentual, chegando a 32,4%. E, para complicar, houve um
decréscimo de 2,7% na receita própria do Estado em 1998.

O descumprimento das metas e cláusulas do acordo
deveria ter resultado em sanções por parte do govelllo federal. O
acordo, contudo, foi descumprido e Brasília não tomou as
providências cabíveis. A Secretaria do Tesouro Nacional nunca
recebeu a prestação de contas que deveria ser entregue mensal-
mente pelo govelllO do Estado e nem fez a avaliação trimestral
como o combinado. Mas, como era um negócios entre tucanos,
onde o interesse público estava relegado a plano secundário, sequer
uma advertência foi feita ao longo de 1998.

Além de lesiva aos interesses do Estado, a renegociação
da dívida foi inconstitucional. Qualquer procedimento que
implique o endividamento de um Estado ou município, de acordo
com a legislação, deve passar por um processo complexo, um
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ritual administrativo. Ele deve receber prévia permissão da
Assembléia Legislativa, ser criteriosamente analisado em várias
instâncias do Ministério da Fazenda e do Banco Central, para só
então ser submetido ao Senado Federal, que decidirá se autoriza
ou não a operação. É uma medida de cautela prevista na
Constituição para evitar o endividamento irresponsável e
inconseqüente.

O então presidente do Banco Central, Gustavo Franco,
chegou a afirmar, na ocasião, referindo-se à operação com o
govelllo de Minas Gerais, que a renegociação havia extrapolado
o limite permitido pela Constituição para o endividamento do
Estado. A Secretaria do Tesouro Nacional, durante a instrução
do processo, estranhamente porém, não se manifestou sobre a
possível inconstitucionalidade da operação. A Procuradoria da
Fazenda Nacional fez o mesmo, se reportando à omissão da
Secretaria do Tesouro Nacional.

Mesmo com a advertência do presidente do Banco
Central, o processo foi aprovado pelo Senado, com a ressalva de
que teriam que ser observados os termos do artigo 167 da
Constituição Federal. Ou seja: teria que ser promulgada uma lei,
votada por maioria absoluta na Assembléia, autorizando
especificamente aquela operação e indicando claramente as fontes
de recursos para os pagamentos futuros. Nada disso, como era
prática con"ente, foi feito pelo então governador Eduardo Azeredo.
A lei posterior aprovada pelo Legislativo estadual era genérica,
não estabelecia qualquer critério detalhado de pagamento da dívida.

Além do contrato de renegociação da dívida mobiliária
do Estado, um segundo empréstimo de R$ 4,3 bilhões foi feito
pela União a Minas Gerais para saneamento e posterior
privatização do sistema financeiro estadual. Todas as mesmas

39



......--

instâncias que anteriormente deveriam ter avaliado o endivida-
mento estadual com mais critério alertaram, desta vez, que a
operação extrapolava o limite constitucional. O Senado colocou
mais uma vez em sua resolução a condicionante, exigindo que
houvesse uma lei aprovada pela maioria da Assembléia
Legislativa, acatando o novo endividamento e apontando a fonte
de recursos para quitar o novo débito contraído. A condicionante
foi mais uma vez ignorada.

ADVERTÊNCIAS

E de nada adiantaram as advertências, alertas e protestos
da bancada estadual do Partido dos Trabalhadores. Pelo contrário,
para abafar as manifestações dos parlamentares petistas, o governo
do Estado acionou o seu rolo compressor no plenário da
Assembléia Legislativa. Agindo sob ordens diretas do Executivo,
num desrespeito flagrante à autonomia dos poderes, a bancada
governista aprovou o novo endividamento da forma como
pretendia o governador Eduardo Azeredo.

Minas foi, uma vez mais, inconstitucionalmente
endividada. Todos, no governo do Estado e na União, sabiam que
o contrato não poderia ser cumprido. O próprio governo federal
adiou por 12 meses a impagável prestação de 30 de novembro de
1998 e um pacto de silêncio diante da irregularidade e da
inadimplência foi selado. Um pacto perverso que somente viria a
ser quebrado com a declaração pelo governador Itamar Franco,
em 6 de janeiro de 1999, da moratória no pagamento das dívidas
de Minas Gerais com a União. O que era silêncio no presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, transformou-se, então,
em ódio por Minas Gerais e a suspensão do pagamento dos
fornecedores de bens e serviços do Estado por três meses.
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A moratória mineira, portanto, já existia e os pagamentos
estavam em atraso antes de Eduardo Azeredo deixar o Palácio da
Liberdade. O governo Azeredo encontrou uma dívida flutuante
de R$ 903 milhões. Em dezembro de 1988, ela já era três vezes
maior: R$ 3,3 bilhões. O governo tucano não só aumentou a dívida
como sequer providenciou os recursos ou programou o seu
pagamento.

Em outras palavras: Eduardo Azeredo não recorreu à
moratória, mas impôs aos fornecedores do Estado todos os seus
efeitos. Moratória, por sinal, é uma imposição baseada em
imperiosas razões de interesse público. Atrasar pagamentos, sem
comunicação aos credores, é calote.
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IV
UM PÉSSIMO NEGÓCIO

Privatização, para o ex-governador Eduardo Azeredo,
era sinônimo de bom negócio. Para os outros. Fiel ao modelo
elaborado por Brasília para a venda da Companhia Vale do Rio
Doce a preço de banana, o ex-governador adotou práticas de
assustar qualquer administrador público minimamente
comprometido com os interesses dos bens que administra. Eduardo
Azeredo vendeu o Banco de Crédito Real (Credireal) ao Banco
de Crédito Nacional (BCN) que, por sua vez, o repassou ao
Bradesco pelo dobro do preço; alienou o Banco do Estado de
Minas Gerais (Bemge), dando aos compradores a garantia de que
o Estado continuaria a movimentar suas contas na instituição.

Ele entregou 33% das ações da Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig) a sócios estrangeiros que, mesmo
possuindo apenas 1/3 do controle acionário, através de um acordo
deacionistas lesivo aos interesses de Minas Gerais e dos mineiros,
passaram a mandar na empresa. Eduardo Azeredo ainda queria
fazer mais, felizmente as eleições não permitiram.

Sob o pomposo nome de "projeto de desoneração do
governo", Eduardo Azeredo autorizou a venda do Credireal ao
BCN por R$130 milhões, instituição mineira onde ele havia
enterrado R$ 100 milhões para quitar o passivo trabalhista que
estava dificultando exatamente a sua privatização. Dois meses
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depois da venda, que o governo Azeredo comemorou como um
sucesso a toda prova, o BCN seria incorporado ao Bradesco, numa
operação na qual o Credireal entraria por R$ 240 milhões. O
estranho em toda a transação é que técnicos do Bradesco haviam
prestado assessoria ao governo mineiro na fixação do preço de
venda do Credireal. Em resumo: aquele que, em últirna análise,
viria a ser o comprador do bem foi autorizado pelo governo a
fixar seu preço.

Questionado também foi, na ocasião, o preço de venda
do Bemge. Afinal, por R$ 583 milhões, o valor de duas folhas de
pagamento do Estado, o governo estava repassando à iniciativa
privada a maior estatal mineira, com 471 agências, 123postos de
atendimento, 1.365.000 contas correntes e de poupança e a
presença em todos os municípios mineiros. É importante salientar
também o caráter da política de privatização do sistema financeiro
público em voga na ocasião.

Além de deixar o governo desprovido de mecanismos
de geração de crédito para o financiamento das políticas públicas,
o modelo de privatização implicou um endividamento adicional
de R$ 4,3 bilhões em recursos repassados pelo governo federal
para o saneamento do sistema financeiro mineiro. Assim, enquanto
o valor apurado com a venda do Bemge e do Credireal totalizaram
apenas R$ 713 milhões, o Estado assumia, no processo de
privatização dos bancos, uma dívida real variável entre R$ 2,3
bilhões e R$ 3,6 bilhões, dependendo da possibilidade de
recebimento de ativos das duas instituições privatizadas.
Guardadas as devidas proporções, seria o mesmo que gastar R$
43 mil no conserto de um carro e vendê-lo por R$ 7.130,00.

Entretanto, a verdadeira história somente começaria a
ser entendida após a saída de Eduardo Azeredo do governo. A
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vendado maior banco mineiro, que aconteceu em 14 de setembro
de 1998, foi precedida da assinatura de um contrato, em 27 de
agosto do mesmo ano, entre o Estado e a dir~ção do ~e~1ge, que
obrigava a administração estadual ~ os.serVIdores pubhcos a se
manterem clientes da instituição pnvatlzada. .

Pelo contrato, o Bemge continuaria a pagar o funCIOna-
lismoe os fornecedores de bens e serviços do Estado e a arrecadar
os tributos estaduais. O contrato garantia aos novos donos que
pelo banco continuaria a passar praticamente tOd? o o.rç.amento
do Estado, numa movimentação de recursos cUJos dIVIdendos
proporcionaram a rápida recuperação dos valores pag~s ~pe~o
Bemge. Tanto que o próprio contrato estabe~ec~ a sua vI~encla
por cinco anos, a contar da data da transferencla das açoes do
Bemge.

CONTRATO

Firmado com o objetivo de prestação de todos os serviços
de arrecadação de tributos e rendas, pagamento de servidores,
pensionistas e fornecedores de bens e serviços do Estado, o
contrato foi assinado pelo então governador Eduardo Aze~edo e
o presidente do Bemge, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, e
vi ado em todas as suas vias pelo ex-procurador-geral do Estado,
Arésiode Almeida Dâmaso e Silva. Pelo acordo finnado, o Estado
se obrigava a repassar ao banco até um dia,út~lantes da d~t~ do
pagamento dos 470 mi I servidores publ ~c~s os credltos
necessários, estimados em cerca de R$ 420 mllhoes. .

A juros de 2,5% ao mês, o dia de aplicação financeIra
representa recursos da ordem de R$ 350 mil por mês. Isso, é bom
lembrar, apenas para guardar o dinheiro do pagamento d~s
servidores. O orçamento do Estado para 1998, contudo, envolVia
recursos da ordem de R$ 17 bilhões.
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o contrato também dava ao Bemge o direito de reter por
dois dias úteis os recursos originários da arrecadação de tributos
do Estado e de transferências de outros órgãos arrecadadores.
Pelo contrato, o Estado se obrigava também a pagar ao banco R$
0,50 por servidor público ou pensionista pago e por guia de
contribuição arrecadada e R$ 0,20 por fornecedor. Em resumo:
além das taxas bancárias já existentes, ao Bemge ainda foi dado o
direito de cobrar pelo desconto de cheques do Estado.

Um negócio de pai para filho que incluía a adesão
compulsória de todos os órgãos da administração estadual,
componentes do Executivo, e as empresas controladas pelo Estado.
"Magnânimo", o ex-governador Eduardo Azeredo ainda permitia
que os órgãos e entidades dos poderes Legislativo e Judiciário, o
Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, aderissem
ao contrato, mediante a assinatura de termo de adesão.

Numa demonstração de inaceitável alinhamento
incondicional ao Executivo, a Assembléia Legislativa, que tinha
um tucano na sua presidência, o deputado estadual Romeu
Queiroz, aderiu sem questionamentos ao acordo. A adesão,
contudo, gerou questionamentos internos. Na defesa do direito
de, no mínimo, os parlamentares e servidores escolherem o banco
de sua preferência para o recebimento de seus vencimentos,
solicitamos, como segundo vice-presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, em reunião da mesa diretora, parecer
à Procuradoria Geral do Legislativo para sustar o contrato.

Obrigatoriamente, porém, já estava assegurada a
pm1icipação de todas as 19secretarias de Estado, da Polícia Militar
de Minas Gerais, da Universidade do Estado de Minas Gerais e
da Universidade Estadual de Montes Claros, da Loteria do Estado
de Minas Gerais, dos escritórios e representação do Estado no
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Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, de todas as 15 fundações do
Estado, dos fundos de desenvolvimento, do Gabinete Militar, da
Imprensa Oficial, da Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais, da Rádio Inconfidência e de todas as empresas
controladas pelo Estado.

Numa profusão de siglas, da Ademg à Ruralminas,
passando pelo Detel, Utramig, Fhemig, Faop, Codevale, Fudeurb,
FAE, FES, FIA, FEH, IGA, IPEM, Ipsemg, Jusemg, Turminas,
Prodemge, Prominas, Ermater, Epamig, Indi, Ceasa, Casemg,
Cohab, MGS e cor, ninguém foi esquecido pelo ex-governador
na hora de beneficiar os futuros proprietários do Banco do Estado
de Minas Gerais. Após 3 I anos de serviços prestados ao Estado e
ao governo, o Bemge passava à iniciativa privada, deixando o
Estado ainda mais endividado, mas mantendo alguns privilégios
concedidos pela administração pública.

No último dia 26 de agosto, fomos todos surpreendidos
pelo estilo tucano de privatizar. A imprensa divulgou a notícia
de que o Bemge teve, apenas no primeiro semestre de 1999,
um lucro de R$ 467 milhões. Lembremo-nos, pois, dos fatos:
há exatamente um ano, a venda do banco tinha gerado para o
Estado de Minas Gerais o valor total de R$ 583 milhões. Isto
explica a fina ironia do diretor de Relações com Investidores
do Banco Itaú, Alfredo Egídio Setúbal, ao declarar que "a
compra do Bemge foi um ótimo negócio. Est<'ívamos dispostos
a pagar mais". Ao mesmo tempo em que aumenta a dor dos
mineiros, as palavras de Setúbal derrubam a máscara do
governo tucano que argumentava ser, inclusive, necessário
privatizar o banco para manutenção do emprego de seus
funcionários. Desde que assumiu sua direção, o Itaú já demitiu
2.045 servidores. Acontecimentos como estes não podem ser
esquecidos. Precisam ficar registrados em nossa memória.
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V
UM CALOTE PÚBLICO

Vida de servidor público já é difícil quando o governo
não atrapalha. Mas, quando o Palácio da Liberdade resolve
ver no funcionalismo e em tudo que lhe diz respeito apenas
inimigos, aí a coisa toda vira um inferno. E essa foi a visão
que orientou o ex-governador Eduardo Azeredo desde os
primeiros dias de seu mandato. O mesmo funcionário público
queele prometia, por ocasião da campanha eleitoral, valorizar,
se viu desvalorizado como nunca a partir de I()de janeiro de
1995.

O ex-governador cortou benefícios pessoais, inventou
contribuições adicionais, congelou vencimentos, investiu
contra os sindicatos e quebrou o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). A situação,
quejá não era fácil para os servidores públicos em atividade,
tornou-se insuportável para os aposentados e pensionistas. E
aos segurados do Ipsemg e seus dependentes restou comer o
pão que o diabo amassou com o rabo durante os quatro anos
demandato tucano.

A situação do Ipsemg chegou a tal ponto de gravidade
que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais impetrou
açãocivil pública, com pedido de condenação por improbidade
administrativa, contra o Estado de Minas Gerais, o então
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secretário de Estado da Fazenda, João Heraldo Lima, e o
Presidente da autarquia, José Maria Borges. Na ação, a
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público pedia que o
governo cumprisse a "obrigação de dar", ou seja, de repassar à
autarquia os recursos que descontava todo mês nos contra-
cheques do funcionalismo.

Na tentativa de fazer o ex-governador Eduardo
Azeredo cumprir a sua obrigação legal, também a Assembléia
Legislativa instalou, em maio de 1997, urna Comissão
Parlamentar de Inquérito. Requerida pelo deputado Gilmar
Machado (PT), a CPI acionou o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais na expectativa de que os repasses ao Ipsemg
fossem regularizados pelo Executivo. Tudo em vão. Eduardo
Azeredo fez vistas grossas a todas as ações dos demais poderes
do Estado em defesa dos interesses dos servidores públicos e
dos segurados do Ipsemg.

Descumprindo a Lei 9.380/86, o ex-governador estava.
Descumprindo a legislação ele continuou até o último dia de
seu mandato. A prática prosseguiu mesmo ante a ameaça de
detenção, corno pena para a retenção de repasses à autarquia.
Apesar de a Lei 9.380 estabelecer, em seu artigo 31, que
"considera-se apropriação indébita, punível na forma da lei, a
falta de recolhimento, na época própria, das contribuições e
de qualquer importância descontada a favor do Ipsemg",
Eduardo Azeredo alegava simplesmente que o débito não era
seu.

Na ação movida pelo Ministério Público está compro-
vado, contudo, que nos quatro anos da administração Azeredo,
entre 1995 e 1998, a dívida do Estado com o Ipsemg cresceu
1.440,662%. Na ação, os promotores Antônio Sérgio Tonet e
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Rômulo de Carvalho Ferraz registraram que "a atual gestão ( I995/
98) da Secretaria de Estado da Fazenda assumiu seus trabalhos
com uma dívidajunto ao Ipsemg de apenas R$ 81.023.107,80" e,
"pelo que se observa dos autos, a dívida, durante a atual gestão,
cresceu 1.440,662%, já que no dia 31 de março de 1998 atingia
alarmante cifra de R$ 1.248.292.975,88".

Confirmando os cálculos do Ministério Público, o
Tribunal de Contas apurou que, até 3 J de janeiro de 1997, a dívida
do Estado com o Ipsemg era de R$ 807.883.067,89. Um relatório
da análise do desempenho financeiro da autarquia em 1997,
elaborado pela sua Divisão de Contabilidade, também endossou
as estimativas. Segundo ele, o Estado fechou o ano com um
débito que somava R$ 924.787.243,16. No balancete mensal
de março do ano seguinte, a autarquia já registrava a dívida de
R$ 1.248.292.975,88.

Mas, como todo mal pagador, Eduardo Azeredo não
reconheceu como sua a dívida e deixou para seu sucessor a
responsabilidade pela quitação do débito. Aliás, como deixou
dívidas relativas ao 13" salário dos servidores públicos, com a
União, com fornecedores de refeições para presos, de gasolina
para a Polícia Militar, de medicamentos para a rede pública de
saúde ...
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VI
UMA TOLERÂNCIA CRIMINOSA

o sistema carcerário mineiro entrou em colapso sob a
administração de Eduardo Azeredo. E o que, historicamente, já
não podia ser considerado como um modelo para a recuperação
de detentos, apesar de ainda ser uma das melhores estruturas
prisionais do País, transformou-se em escola de criminal idade.
Uma escola freqüentada compulsoriamente por aqueles que se
encontravam presos e espontaneamente por alguns que, a pretexto
de administrá-la, gozavam de liberdade.

Corrupção desenfreada, superfaturamento de licitações,
torturas generalizadas, maus tratos de presos e seus familiares,
improbidade administrati va e abusos constantes de poder viraram
rotina no sistema carcerário mineiro. E o ex-governador convivia
com tudo isso, sem demonstrar qualquer repugnância. Afinal, o
governo do Estado tinha significativa parcela de culpa nas
irregularidades, seja pela omissão frente às denúncias de corrupção
e maus tratos de toda ordem, seja pela retenção criminosa dos
recursos destinados à melhoria e saneamento do sistema carcerário
do Estado de Minas Gerais.

Reter recursos de fundos, de sindicatos e de autarquias,
aliás, foi prática constante do governo Eduardo Azeredo. Péssimo
gerenciador de recursos públicos, ele optava, sempre que o cofre
do Estado dava sinais de esvaziamento, pelo caminho fácil da
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apropriação indébita. Fiel à escola erigida pelo tucanato federal,
em lugar de buscar o estímulo da atividade econômica mineira, o
ex-governador optou ora por vender o patrimônio do Estado, ora
por desviar recursos públicos da sua finalidade precípua.

Foi assim com a contribuição sindical dos servidores
públicos. Foi assim com os recursos descontados em folha de
pagamento a título de contribuição com o Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Foi assim
com as contribuições para o Instituto de Previdência do Servidor
Militar. E, como não poderia deixar de ser, foi assim com o Fundo
Penitenciário Estadual.

No uso da sua autoridade de governador do Estado,
Eduardo Azeredo permitiu a retenção, pela Secretaria de Estado
da Fazenda, de R$ 14 milhões que deveriam ter sido investidos
na modernização e ampliação do sistema carcerário de Minas
Gerais. Deu no que teria que dar: gente amontoada em cadeias e
penitenciárias em péssimo estado de conservação, superlotação,
rebeliões constantes, achaques diversos, corrupção, venda de
benefícios nos presídios, torturas, mortes. Mas, na lógica do
tucanato que assumiu o governo de Minas Gerais em 1995, esses
eram problemas que deveriam ficar restritos aos quatro muros
das penitenciárias mineiras e às quatro paredes das delegacias.

ABSURDOS

Foi preciso que a Assembléia Legislativa instalasse uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para que Minas Gerais
tomasse conhecimento do caos instalado por trás daqueles muros
e daquelas paredes. O que se viu, então, causou repugnância nos
estômagos mais fracos. Como se fosse a coisa mais normal do
mundo, o Departamento Estadual de Operações Especiais
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(Deoesp), sucessor do famigerado Departamento de Ordem
Política e Social (Dops), mantinha uma sala de tortura instalada
em suas dependências, com local definido para a instalação de
pau de arara, fios preparados para choques elétricos e outros
requintes de perversidade.

Isso tudo ocorrendo apenas em um departamento da
Polícia Civil, localizado em plena avenida Afonso Pena, no
coração de Belo Horizonte, no Iimiar do século XXI e sob o olhar
que se dizia atento de um governador filiado a um partido que se
intitulava social-democrata. Apesar de a CPI ter constatado "in
loco", fotografado, filmado a sala de tortura, conhecida pelos
presos como "igrejinha", ninguém no governo do Estado, do
governador ao chefe do Deoesp, tinha conhecimento de sua
existência.

Uma amnésia que exigiu falsificações grosseiras dos
peritos Fernando Antônio Gomes Araújo e Wallace Wellington
Femlz, do Instituto de Criminalística. Para comprovar que a sala
jamais existiu, eles elaboraram um laudo contrário aos das
primeiras peritas a vistoriar o local: Érica Maria dos Santos e
Acidália Azevedo da Silva. Estranhamente, os primeiros filmes
feitos no local foram destruídos no Instituto de Criminalística e
Érica e Acidália afastadas do caso.

No laudo em que atestavam a inexistência de evidências
da prática de tortura no Deoesp, Fernando Antônio Araújo e
WallaceFerraz garantiram que no local da filmada e fotografada
"igrejinha" existia apenas um vestiário. Um inocente local de
banho dos policiais de plantão, confirmado com fotos de
saboneteiras e toalhas espalhadas pelo cômodo. Como esperteza
tem pernas curtas, Fernando e Wallace foram denunciados à
Justiça, pelo Ministério Público, por falsidade ideológica e à
Corregedoria de Polícia Civil pela CPI.
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Tamanha desfaçatez levou a CPI a sugerir a imediata
transferência do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico
Legal da Secretaria de Estado da Segurança para uma
Coordenadoria Geral de Perícia Oficial do Estado de Minas Gerais.
A ser criada, a coordenadoria seria subordinada diretamente ao
governador e seu titular escolhido em lista tríplice para um
mandato de dois anos.

Também na capital mineira, na Delegacia de Furtos e
Roubos, a CPI encontrou 21 mulheres e 238 homens presos em
23 celas projetadas para alojarem, no máximo, 68 presos. No
local, os deputados receberam denúncias de tortura, de falta de
atendimento médico e odontológico aos presos e de assessoria
jurídica quase nula. Na "furtos" também estavam proibidos os
banhos de sol e as visitas. Situação semelhante, os parlamentares
encontraram no Departamento de Investigações.

INFERNO

Mas os trabalhos da CPI não ficaram restritos a Belo
Horizonte. Infelizmente, também em vistorias promovidas pelo
interior do Estado, os deputados levantaram irregularidades de
fazer corar de vergonha qualquer mineiro. Em Ribeirão das Neves,
na Penitenciária José Maria Alkimin, que abriga 764 detentos, a
CPI constatou que os remédios eram doados pela comunidade.
Os medicamentos que o Estado fornecia eram insuficientes.

Em Barbacena, na 9a Delegacia Regional, a comissão
encontrou o que chamou de "o portal do inferno". No andar inferior
do prédio, existia um porão que fazia lembrar, conforme descrito
pelos deputados, os tempos da inquisição e das masmorras
medievais. "Impossível descrever o mau cheiro, a escuridão, o
frio, a água escorrendo de múltiplas infiltrações e seres humanos
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amontoados em local fétido, insalubre: o portal do inferno",
relataram os membros da CPI.

Os deputados comprovaram ainda que a existência de
tal inferno foi uma exigência da própria Secretaria de Estado da
Segurança Pública durante a construção do prédio. Quadros
estarrecedores como esse foram "descobertos" por todo o Estado,
por onde se espalham 14 mil presos, 60% dos quais já condenados,
mas mantidos em cadeias públicas.

RETENÇÃO
Os membros da CPI também se depararam com motivos

de vergonha durante vistorias em arquivos situados em locais
bem mais agradáveis que os reservados aos presidiários mineiros.
Da análise de documentos que se encontravam em poder das
secretarias de Estado, surgiram superfaturamento na construção
e reforma de cadeias e penitenciárias, irregularidades nos contratos
para o fornecimento de refeições aos detentos e retenção de
recursos que deveriam estar sendo repassados ao Fundo
Penitenciário Estadual.

Desde a sua criação, a Secretaria de Estado da Fazenda
deixou de repassar ao FPE cerca de R$ 14 milhões: R$ 305.480,99
em 1994, R$ 682.624,00 em 1995, R$ 9.029.704,64 em 1996 e
R$ 4.107.240,78 em 1997, totalizando exatos R$ 14.125.050,41.
No final do governo Azeredo, a cifra já atingia R$ 22 milhões.

A CPI constatou ainda, através de documentos da
Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de
Estado da Fazenda, que até abril de 1997, não hou ve qualquer
despesa do Estado com recursos do FPE. Somente em maio, após
as denúncias levantadas pela comissão é que o governo começou
a utilizar recursos do fundo para a execução de obras. Em maio
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foram empenhados R$ 447.614,86 e em junho R$ 923.424,38, o
equivalente a apenas 9,7% do total retido. Do total empenhado,
apenas 28,6% (R$' 393.127,08) foram efetivamente executados.

O governo do Estado também tomaria outra providência
após as denúncias levantadas pela CPI. Incentivado pelo então
governador Eduardo Azeredo, o secretário de Estado da Justiça,
Tarcísio Henriques, também filiado ao PSDB, decidiu nos
processar, como vice-presidente da comissão, sob a alegação de
que havíamos levantado suspeições a seu respeito ao sugerir a
sua substituição no cargo e a do Secretário de Segurança Pública,
Santos Moreira. O parlamentar apenas questionou, como também
a comissão, a competência dos secretários para o exercício do
cargo.

As solicitações, entretanto, haviam sido feitas pela própria
CPI, após a constatação da omissão dos secretários frente aos
problemas detectados no sistema carcerário estadual, e jamais
representaram uma crítica pessoal do vice-presidente aos titulares
dos cargos.

TORTURADORES

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema
Carcerário também solicitou ao governador Eduardo Azeredo
providências imediatas contra torturadores que vinham atuando
nas delegacias, cadeias públicas, presídios e penitenciárias
mineiras. Por "violação dos direitos humanos no exercício de
suas funções", foi pedido o afastamento do cargo do delegado
João Reis, chefe do Departamento Estadual de Operações
Especiais; do delegado André Luiz da Rocha, titular da Delegacia
de Crimes contra a Fazenda Pública, e dos detetives do Deoesp,
Geraldo Augusto Caldeira Pereira, Marco Rezende de Paula e
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Fábio Bandeira, conhecido entre os presos por "dr. Araponga"
por ser estudante de medicina e, nessa condição, segundo os
depoimentos colhidos pela CPI, orientar as sessões de tortura.

Pelo mesmo motivo, a CPI solicitou a Eduardo Azeredo
o afastamento do diretor da Penitenciária Nélson Hungria, major
Marcelo Álvaro Assis de Toledo, e dos agentes e funciomí.rios da
penitenciária, major Moraes, Juscelino e "Cabelinho". Também
foi pedido ao governador a exoneração do sargento Alvarenga,
do cabo Ronaldo Dutra, do cabo Alberto e do sargento Viganó,
aoentes e funcionários da Penitenciária Dênio Moreira de

I:>

Carvalho.
A CPI requereu ainda a Eduardo Azeredo a exoneração

imediata do delegado Ronaldo Jacques Camargos da Cunha da
direção do Instituto de Criminalística. Ele foi responsabilizado
pela adulteração do laudo pericial que comprovou a existência da
sala de tortura no Deoesp. "Para todos requerem-se as sanções
civil, criminal e administrativa", solicitou a CPI.

Eduardo Azeredo não apenas desconsiderou as
providências solicitadas como promoveu André Luiz da Rocha
de delegado II para delegado III e propôs a condecoração com a
Medalha Santos Dumont, no grau prata, a Ronaldo Jacques
Camargos da Cunha. Um verdadeiro tapa na cara dos mineiros.

CARTEIRAS

Também o Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
sofreu com a passagem de Eduardo Azeredo pelo governo de
Minas Gerais. O ex-governador já havia iniciado o seu mandato
enfrentando in'egularidades no órgão e se vendo obrigado pela
opinião pública a punir policiais civis. Por coincidência, imedia-
tamente após as punições, uma série de bombas explodiu em Belo
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Horizonte, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em porta
de redações de jornais e na entrada de cinemas, espalhando o
terror na capital mineira. Era um aviso. E, apesar das evidências
da autoria apontarem para funcionário da própria Secretaria de
Estado da Segurança Pública, Eduardo Azeredo permaneceu
paralisado de medo. A inércia oficial somente incentivou as
práticas irregulares.

O Detran, que até então era tido como um dos mais - se
não o mais - bem administrado e honesto do País, passou a constar
da lista onde já se encontravam os Detrans de outros Estados,
conhecidos pela ação de máfias que atuam na venda de carteiras
de habilitação. De todos os lados surgiram denúncias de venda de
carteiras, de falsificação de guias de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de baixas
indevidas em multas através de autenticações bancárias falsas e
do acesso ao sistema de computação do Detran. Cerca de 800
pessoas, em 150 regionais do departamento no Estado, possuíam
senhas que davam poder de "perdoar" multas.

Mais de 3.000 carteiras de habilitação, segundo constatou
a CPI das Carteiras instalada pela Assembléia Legislativa, foram
vendidas em Minas Gerais, a preços variáveis de R$ 800,00 a R$
1,4 mil. Dois examinadores foram presos a mando da Justiça de
Santa Luzia, acusados de participar do esquema de venda de
carteiras: o detetive Robson Maria dos Santos e Sebastião Gualter
Martins, ex-policial civil. Dois outros envolvidos na irregularidade
fugiram antes da prisão: Paulo Marcondes e Elias Pereira, dono e
instrutor de uma auto-escola do município. Tudo isso, apurado e
punido, depois que Azeredo deixou o governo.

O esquema criminoso montado pela máfia que atuou
impunemente no Detran mineiro provocou prejuízos que ainda
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aguardam um levantamento mais rigoroso. Para se ter U1~aidéia,
apenas com as baixas irregulares de multas o ~st~do delx~u de
arrecadar cerca de 16 milhões somente entre JaneIro e maIO de
1998, último ano do governo de Eduardo Azeredo. Enquanto
naquele ano a arrecadação com o pagamento de multas ficou em
R$ 472.816,80, no mesmo período, em 1999, um levanta~ento
da Secretaria de Estado da Fazenda indica uma arrecadaçao de
R$ 16.499.021,00. Um descontrole a toda prova.
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UM DESPERDÍCIO DE ENERGIA

Os mineiros levaram 50 anos para construir a
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e consolidá-
la como a mais importante e competente empresa do setor de
energia elétrica do País. O ex-governador Eduardo Azeredo
precisou apenas de quatro para entregá-Ia ao controle de
empresas estrangeiras. E, para isso, criou todas as facilidades
possíveis. Ele admitiu a realização de um leilão com um só
participante, depreciou o valor da empresa, mudou o estatuto
da concessionária e assinou um acordo de acionistas lesivo
aos interesses do Estado. Sem qualquer constrangimento,
desperdiçou toda a energia empregada pelos mineiros para
levar a Cemig ao lugar de destaque que ocupava.

A trama, contudo, vai um pouco mais longe. Desde 1992,
durante o governo Hélio Garcia, o Estado de Minas Gerais vinha
reduzindo a sua participação no controle acionário da Cemig.
Em 1994, o Estado vendeu 4,094 bilhões de ações da empresa,
apurando US$ 378 milhões, e emitiu eurobonus no valor de US$
200 milhões, dando ações da empresa como garantia da operação
de captação de recursos no mercado externo. Mas foi sob a batuta
de Eduardo Azeredo que a situação se agravou. Em abril de 1996,
foram vendidas outras 6,4 bilhões de ações preferenciais por R$
155 milhões. Com as sucessivas vendas, 90,69% do capital
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preferencial e 14% do capital ordinário da Cemig estavam, no
início de 1997, transferidos para a iniciativa privada.

Nessa época, portanto, o Estado detinha cerca de 86%
do capital ordinário e o setor privado 57,52% do capital total. A
Cemig já se encontrava privatizada, estando sob o controle de
mais de 100 mil acionistas. Mas, Eduardo Azeredo não estava
satisfeito. Ele ainda promoveria a venda de 33% das ações
ordinárias da Cemig por R$ 1,13 bilhão. Nenhum centavo dos
recursos levantados em todas as operações foi aplicado em
programas de geração, transmissão e distribuição de eneroia
elétrica em Minas Gerais. b

O leilão também fugiu às normas gerais. Uma das
concorrentes, a Southem Eletric, empresa sediada na Georgia
(EUA), "circulava" na Cemig desde 1995, "estudando" uma usina
termoelétrica para Ipatinga e a viabilidade da usina de Aimorés
na bacia do Rio Doce. A mesma Southern formou um consórci~
com a AES, empresa sediada na Virgínia (EUA), e o Banco
Opportunity, que foi o único a comparecer ao leilão, em 29 de
abril de 1997. As demais concorrentes (EDF e Chilectra)
desistiram da compra na última hora. Assim, somente a Southern
Eletric do Brasil Participações compareceu ao leilão, financiou
50% da compra no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e deu ao Estado uma promissória
comprometendo-se a pagar os 50% restantes em um ano.

ACORDO

Escândalo maior ainda ocorreria. Após a venda dos exatos
32,963% das ações, o Estado, ainda majoritário, e os novos
acionistas estrangeiros, assinaram um "acordo de acionistas"
garantindo aos representantes da Southern quatro cadeiras no
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Conselho de Administração, ao Estado seis e aos demais acionistas
um. Mesmo minoritários, eles passaram a mandar na empresa.
Um estatuto prévio e convenientemente modificado garantia
poder aos estrangeiros.

De acordo com ele, as deliberações do Conselho de
Administração passariam a ser tomadas pela maioria dos
conselheiros, sendo, portanto, necessários oito votos para
aprovar ou rejeitar qualquer assunto estratégico ou questão
administrativa maior. O Estado, com seus seis votos, passou a
depender, então, do único voto dos demais acionistas e de que
pelo menos um dos sócios estrangeiros votasse em desacordo
com os demais. Um "racha" impossível de ocorrer.

O processo, reconhecidamente ilegal, beira o absurdo.
A lei estadual 11.968, sancionada pelo próprio Eduardo
Azeredo em novembro de 1995, autorizava o executivo a
alienar ações que possuía da Cemig, mas proibia expres-
samente o Estado de perder a participação majoritária no
capital votante. Para bom entendedor, obrigava o governo a
continuar mandando na Cemig. Para fraudar a lei, dando,
contudo, aparência de seu cumprimento integral, Eduardo
Azeredo inventou o "acordo de acionistas". Por ele, o Estado,
com seus 51% de ações ordinárias, continuava legalmente
mandando, mas transferia o poder de decisão a seus sócios.

A Southern também foi beneficiada com três cadeiras
na direção da Cemig. A ela foi destinada a vice-presidência
da empresa e as diretorias de Suprimento de Material e de
Produção e Transmissão. Entretanto, o estatuto modificado
dá ao vice-presidente poderes de preparar o Plano Quinqüenal
de Negócios e o Orçamento Anual da empresa, desell'.'o\ver e
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acompanhar os novos projetos de construções nas áreas de
geração, transmissão e distribuição da Cemig. Pelo acordo de
acionistas, a diretoria de Suprimento de Material passou a
"administrar o processo de contratação de serviços e obras".

Ou seja, toda obra e serviço com valor superior a R$ 7.700,00.
O Estado admitiu ainda que fosse transferida do

Departamento de Engenharia Eletromecânica de Geração,
subordinado à Diretoria de Projetos de Obras de Geração, para
a Diretoria de Produção e Transmissão, sob o controle dos
sócios estrangeiros, toda a engenharia eietromecânica de obras.
Com isso, o controle das maiores obras da Cemig passou aos
sócios minoritários.

O preço de venda das ações, porém, foi lucrativo.' Para
os sócios estrangeiros. A Cemig, que tinha 4.248.000
consumidores e vendia 37.535 Gwh em energia elétrica, foi
entregue à administração estrangeira, em 29/04/97, por R$
1,13 bilhão. A concessionária baiana Coelba, com 2.372.000
consumidores e venda de 6.000 Gwh, foi vendida, em 31/07/
97, por R$ 1,73 bilhão; e a Eletropaulo (SP), que é muito
semelhante à Cemig (4.320.000 consumidores e 34.780 Gwh),
por R$ 2,02 bilhões, em 25 de abril de 1980.

Ou a Cemig valia bem menos que o governo dizia ou
as demais concessionárias da exploração dos serviços de
energia elétrica no País mais que o previsto. A Light, com
seus 2.810.000 consumidores e 22.685 Gwh vendidos foi
privatizada por R$ 2,2 I bilhões um ano antes, em 2 I de maio
de 1996; e a AES-Sul, do Rio Grande do Sul, seis meses depois
por R$ 1,5 I bilhão, apesar de só ter 833 mil consumidores e
vender 6.121 Gwh.
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PARAÍSO
O já financeiramente lesivo processo de privatização da

Cemig ficaria ainda mais suspeito com a descoberta da
transferência pela Southem Eletric do Brasil Participações, alguns
dias após o leilão, de 90,6% de suas cotas para a Cayman Energy
Traders, empresa pertencente à Southern Energy Internacional
(5 I%) e à AES (49%) e constituída nas Ilhas Cayman, conhecido
paraíso fiscal. Os 9,4% restantes das cotas ficariam com a empresa
524 Participações, ligada ao Banco Opportunity.

A coisa toda fica ainda mais complicada quando entram
em cena os representantes do Estado no Conselho Administrativo
da Cemig após a venda das ações. Dois meses depois da operação,
emjulho de 1997, o gerente-delegado da Southern Eletric do Brasil
Participações, Carlos Sales, e pelo vice-presidente da Cemig,
David Travesso, convidaram a economista Elena Landau a assumir
uma cadeira no Conselho Administrativo da Cemig, representando

os sócios estrangeiros.
Elena Landau, casada com Pérsio Arida, ex-presidente

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e ex-sócio do Banco Opportunity, havia sido admitida,
em outubro de 1996, como diretora-gerente do Banco Bear Stears
do Brasil, com sede em Nova York (EUA). Ela somente deixaria
o cargo um ano após a admissão, portanto, em outubro de 1997,
seis meses após a operação de venda das ações da Cemig. Na
gerência da instituição bancária, ela manteve contatos com a AES,
que havia procurado o Banco Bear Stears interessada em conselhos
técnicos sobre a venda das ações da Cemig.

Depois de deixar a Cemig, Elena Landau voltaria a
aparecer nos noticiários políticos nacionais no episódio das
ligações telefônicas grampeadas em que altos funcionários do
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govemo federal "ar "I' -
surge um nome con~e:%oOdeIla~d~ sistema Telebrás. Aí também

os mIneiros o do B O .
para o qual a economista já trabalhava' N. an~o PPOl1untty,
toda essa trama d' d . . a tentatIva de entender

, Igna os maIs bem d'd _.
espionagem, a Assembléi .... pro. UZI os fIlmes de
Comissão Parlament d aILegl,sl.atlvafOIobngada a instalar uma

ar e nquento (CPI) M""do Estado de M' G '. e o Inlsteno PúblicoInas erms a Impet _.
A CPI, cujo requeriment ' d rar açoes Junto ao Judiciário.

o e e nossa autor' ~. "deputado Adelmo C . Ia, OIpresIdIda pelo
amelro (PT).
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UM ESPETÁCULO DE HORRORES

Marca dos governos tucanos federal e estadual, o descaso
com o patrimônio público teve em Minas Gerais o seu mais
trágico exemplo. Palco único à altura das manifestações
culturais do povo mineiro e das grandes produções nacionais
e internacionais, o Palácio das Artes transformou-se, na manhã
de 7 de abril de 1997, numa ardente dem~mstração da
negligência e da imprudência do governo Eduardo Azeredo e
de seus prepostos da área cultural. Reformado a toque de caixa
para atender às exigências protocolares do Encontro das
Américas, o grande teatro mineiro de 1.644 lugares acabou
consumido pelas chamas de um incêndio cujas proporções
podem ser explicadas pela inoperância do sistema de prevenção
e cujas causas encontradas na imprevidência e improbidade

administrativa.
Previsto para ser o cartão de visita do Estado no evento,

o Palácio das Artes, cujas obras de reforma, orçadas em R$
2,5 milhões, se encontravam em fase de conclusão, foi reduzido
em 30 minutos a um monte de cinzas, ferragens retorcidas e
paredes derrubadas. Um monumento à consideração do
governador Eduardo Azeredo com o patrimônio público. Da
operação de rescaldo resultariam ainda duas outras trágicas
constatações: as exigências de segurança contra incêndio não
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haviam sido cumpridas antes do início da reforma e o seGuro
contra incêndio não havia sido renovado. o

Laudos técnicos elaborados pelo Corpo de Bombeiros e
pela Polícia Civil foram unânimes em apontar a inoperância do
siste~~ pre~e~tivo de combate a incêndios como o fator que
proPICIOUa raplda propagação das chamas. No relatório da vistoria
realizada após o incêndio, o comando do Corpo de Bombeiros
constatou que o Palácio das Artes não possuía projeto de
prevenção de incêndio; o teatro não era protegido por chuveiros
automáticos, que existiam apenas no palco e nas áreas reservadas
à administração; faltavam hidrantes de recalque e os hidrantes
internos estavam ocultos sob forro falso.

. Não bastasse toda essa negligência, o Corpo de
Bombeiros constatou ainda a inexistência de um sistema gerador
de energia elétrica alternativo que, na eventualidade do corte do
f~rnecimento pela Cemig, possibilitasse a condução de água aos
hidrantes. Por triste ironia, a interrupção no fornecimento de
energia elétrica foi a primeira providência adotada após a
constatação das primeiras chamas no teto do grande teatro.

O espetáculo de horrores, contudo, somente se tornou
possível graças à falta de um sistema de prevenção e combate a
incêndios no espaço compreendido entre o forro de gesso e o
telhado, construído com material inflamável. Para os bombeiros
"se houvesse nesta região algum sistema automático de prevenção:
certamente o evento não atingiria as proporções que atingiu".

Instalar um sistema de prevenção e combate a incêndios
em todo bem público tombado, como é o Palácio das Artes, é
uma exigência estabelecida em lei. Os mineiros, contudo,
constataram atônitos que ninguém no governo Azeredo havia se
preocupado, seja por omissão, negligência ou imprudência, em
resguardar o Estado de prejuízos e em garantir a integridade do
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Palácio das Al1es. E isso, mesmo tendo o Corpo de Bombeiros
notificado a Fundação Clóvis Salgado, mantenedora do Palácio
das Artes, um ano antes da tragédia, em 23 de abril de 1996, para
corriGir as irregularidades. A comprovação dos descumprimentos
às n;rmas de segurança e a solicitação de correção constam do
relatório de vistoria e do termo de notificação n°202/96 do Corpo

de Bombeiros.

SEGURO
Surpresa maior, contudo, ainda estava reservada aos

mineiros. Passada a comoção pela perda do grande teatro, o
inquérito instalado apontaria para um descaso ainda maior do
governo Eduardo Azeredo com o patrimônio p~blico. O seguro
obriGatório do Palácio das Artes estava vencIdo desde 28 de
outubro de 1995, um ano e meio antes do incêndio. Nas alegações
da direção da Fundação Clóvis Salgado, a apólice nã~ havia sido
renovada em função da impossibilidade de se determmar o valor

a ser segurado.
Levantamentos promovidos pelo Ministério Público do

Estado de Minas Gerais para fundamentar a ação civil pública
por atos de improbidade administrativa c~ntra os ~repostos d~
Governador no Palácio das Artes - os presidentes Eduardo Jose
Guimarães Álvares e Fernando Augusto Leandro Dias Paes Leme
Pinheiro Moreira -, constataram, entretanto, que o governo do
Estado e a entidade mantenedora do Palácio das Artes tinham
meios para estimar o valor do bem a ser segurado. "

Passada a tragédia, o Departamento de Obras Publicas
de Minas Gerais (Deop) e o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico (Iepha) calcularam em R$ 5.608.944,46 os
Gastos totais que seriam necessários para a reconstrução do Palácio
das Artes, sendo R$ 2.841.457,86 cabíveis ao governo do Estado.
Aos mineiros, então, restava apenas chorar sobre o leite derramado.
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IX
UMA EPIDEMIA DE INCOMPETÊNCIA

o ex-governador Eduardo Azeredo prometia durante a
sua campanha pela reeleição que faria na Saúde, em um eventual
segundo mandato, o que havia feito na Educação nos seus
primeiros quatro anos de governo. Felizmente, foi derrotado nas
suas pretensões de permanecer no Palácio da Liberdade. A vitória
teria levado o caos ao sistema de saúde pública de Minas Gerais.
Afinal, ao longo da sua administração, Eduardo Azeredo,
orientado pelo vice-governador e secretário de Estado do
Planejamento, Walfrido Mares Guia, um dos proprietários do
Pitágoras, havia desmontado a educação pública do Estado.

Sob a alegação de que pretendia melhorar o setor,
diminuir a evasão escolar e reduzir o Índice de repetência, Eduardo
Azeredo impôs às prefeituras a municipalização da educação. Já
penalizados com a prorrogação da vigência do Fundo de
Estabilização Fiscal, contra a qual o governador nada fez, os
municípios receberam o encargo como uma grande brincadeira
de mal gosto. Um presente de grego oferecido pelo governador
aos prefeitos, aos professores e, principalmente, aos alunos da
rede pública de ensino.

Transferida a responsabilidade aos municípios, Eduardo
Azeredo esqueceu as obligações do Estado com a Educação. Prova
disso, ele permitiu que os recursos do Fundo de Desenvolvimento
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do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundei)
fossem lançados no caixa único do Estado, um sumidouro de
recurs~s ~om destinação definida em lei, pelo Senado ou pelas
ConstItUições Federal e Estadual, as chamadas verbas
"carimbadas" .
. Somente com repasses do Fundef, segundo parecer do

Tnbunal de Contas do Estado, o ex-governador deixou um déficit
de R$ 104milhões. Mas, para o governo tucano, como afirmou à
Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos o ex-secretário
de Estado do Planejamento, Marcus Pestana, "dinheiro não tem
carimbo".

SAÚDE

A brincadeira de mal gosto feita com a Educação,
Eduardo Azeredo já havia demonstrado que pretendia repetir na
rede estadual de saúde. Bastou uma rápida vistoria em dois
armazéns alugados pela Secretaria de Estado de Saúde, após a
posse de Itamar Franco, para que os mineiros ficassem sabendo
que existiam 18 toneladas de remédios com prazos de validade
vencido~, alguns~desde1996. E o governo do Estado ainda pagava
R$ 6 mil por mes aos proprietários dos imóveis para ouardar o
remédio estragado. b

N~ auge da crise no atendimento de saúde, Eduardo
Azeredo deixou de assinar convênios para o controle de epidemias
c~m o governo federal. A irresponsabilidade não somente
dificultou o combate a doenças epidêmicas, como inviabilizou
repasses de recursos federais para Minas Gerais.

Tamanho descaso somente poderia dar no que deu.
Durante o governo Eduardo Azeredo, a dengue, que havia feito
1.879vítimas em Belo Horizonte até dezembro de 1997, seis meses
depois atingia 90.621 moradores da capital mineira. No Estado,
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115.111 pessoas, em 270 municípios, foram picadas pelo Aedes

aegypti.

PRIVILÉGIOS
Uma epidemia mais séria, contudo, já havia se instalado

noEstado. Com o principal foco na Secretaria de Estado da Saúde,
a doença, ao mesmo tempo que debilitou todo o sistema de s~úde
mineiro e consumiu recursos públicos, alimentou os projetos
eleitorais do então secretário de Estado da Saúde, José Rafael
Guerra. Sem qualquer critério técnico, movid~ ap~nas por
interesses políticos, ele privilegiou suas bases eleitorais com a
liberação de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) para o
combate a epidemias e endemias.

A denúncia de utilização eleitoreira dos recursos do SUS
foi levada à Assembléia Legislativa pelo então presidente do
coleoiado de secretários Municipais de Saúde, Cláudio Romano.
De ;osse de documentos do Datasus - sistema de processamento
de dados do SUS -, ele comprovou que 22,82:'0 dos ~$
3.977.900,03 transferidos pelo governo federal para Mmas GeraiS,
através dos Boletins de Diferença de Pagamento (BDP), foram
repassados aos municípios de Iguatama, Moema e Santo Antô~~o
do Amparo, este último sede da fazenda do ex-governador Hel~o
Garcia. Somados, os três municípios detêm 0,18% da populaçao

de Minas Gerais.
Os BDPs são documentos que, aprovados pelo secretário,

são remetidos ao Ministério da Fazenda como comprovant~s de
despesas adicionais realizadas por hospitais da rede p.úbhca e
conveniados. Na denúncia, Cláudio Romano destacou amda que
na distribuição de recursos na rede hospitalar dos três municípios
foram privilegiados os hospitais conveniados com a F.aculdade
de Ciências Médicas, da qual José Rafael Guerra era diretor.
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Em Iguatama, dos R$ 303 mil repassados pelo governo
federal, R$ 300 mil foram entregues ao Hospital São Francisco.
Em Moema, o Hospital Universitário Professor Basílio recebeu
repasses de cerca de R$ 215 mil, dos R$ 233 mil liberados.
Situação semelhante OCOlTeuem Santo Antônio do Amparo, onde
a quase totalidade dos recursos - R$ 368 mil dos R$ 371 mil- foi
entregue ao Hospital Universitário São Sebastião.

Os altos valores das diferenças também causaram
suspeitas na ocasião. Contrariando a regra geral de os BDPs
expressarem, historicamente, valores baixos em relação aos gastos
programados, em Santo Antônio do Amparo a suplementação de
recursos atingiu quase 100% dos gastos inicialmente previstos.
Em Moema, o índice chegou a 87%; e em Iguatama, próximo de
40%. Para tentar descobrir se o que ocorreu foi apenas
favorecimento, o deputado Adelmo Leão recorreu ao Ministério
Público.

Pressionado pelas evidências, o governador Eduardo
Azeredo resolveu, então, tomar uma providência. Fugindo do foco
do problema, ele apenas ordenou que as liberações de recursos
fossem previamente acertadas com os deputados majoritários nos
municípios privilegiados. Dessa forma, a seu ver, estava resolvido
o problema da saúde no Estado.

E não foi de forma muito diferente que agiu o então
governador com relação ao Instituto do Coração de Minas Gerais
(Cardiominas). A obra, que já havia consumido R$ 29 milhões
em recursos públicos ao longo de seus 10anos de construção e de
aquisição de equipamentos, foi repassada à iniciativa privada.
Eduardo Azeredo propôs - e a Assembléia Legislativa aprovou _
não apenas a extinção da Fundação Cardiominas, mas também a
transferência de seu patrimônio à Santa Casa de Belo Horizonte.
Uma verdadeira epidemia de incompetência erradicada pelo voto.
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X
UMA CHUVA DE DESRESPEITO

Dezembro de I996,janeiro de 1997.Na memória de cada
um dos mineiros, aqueles foram meses que expuseram a
fragilidade humana frente às forças da natureza, a inoperância do
governo do Estado face às adversidades e a total desconsideração
do ex-oovernador Eduardo Azeredo com os destinos de Minaso .
Gerais. Uma falta de consideração só igualada ao desrespeIto com
a vida de seus conterrâneos, principalmente os mais humildes,
aqueles que vivem às margens dos não saneados riachos e ribeirões
do Estado, à espera dos favores sempre prometidos e nunca
cumpridos pelo poder público.

Na memória dos mineiros, foram alguns dias de muita
chuva e nenhum governador para tomar as necessárias
providências, mesmo que paliativas. No curso das águas que
desaouaram sobre o Estado em chuvas torrenciais, enquanto oo
então oovernador Eduardo Azeredo se deliciava em passeios pelao
Europa, 81 pessoas perdiam a vida. Em Roma, o réveillon ocupava
as atenções da família Azeredo. Em Minas Gerais, 6.064
residências estavam alagadas, 601 casas destruídas, 42.807
pessoas desabrigadas em 193 municípios, 64 rodovias
intelTompidas e 44 prefeituras obrigadas a decretar estado de
calamidade pública.

Passeando estava desde 27 de dezembro de 1996,
passeando permaneceu até 9 de janeiro do ano seguinte o
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governador Eduardo Azeredo, eleito para cuidar do Estado. Mas,
segundo ele próprio afirmou ao retomar após as chuvas, ligava
todos os dias para o Palácio da Liberdade, acompanhando à
distância o dilúvio. Caminho semelhante percorreu o vice-
governador. Walfrido Mares Guia havia viajado em 20 de
dezembro aos Estados Unidos e somente retomaria a Minas Gerais
em 12 de janeiro. O Estado já estava, então, seco, os mortos
enterrados e a tragédia transformada em poeira e nas epidemias
que costumam substituir as enchentes.

De volta ao Estado, Eduardo Azeredo deu mostras de
como tratava a tragédia alheia. Confortavelmente instalado em
um helicóptero, sobrevoou as áreas mais atinoidas pelas enchentesb ,

distribuiu remédios, alimentos, cobertores, colchões e lonas
plásticas. Estava solucionado, no estilo tucano, mais um problema
de Minas Gerais. Mais do que isso, para o ex-governador Eduardo
Azeredo, somente cobrando do bispo, que tem intimidade com
São Pedro.
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XI
UM ALTO PODER DESTRUTIVO

Reforma também não foi o forte do engenheiro Eduardo
Azeredo na sua passagem pelo Palácio da Liberdade. Qual uma
versão invertida do lendário rei Midas, que transformava em ouro
tudo em que tocava, o ex-governador tinha o poder destrutivo de
uma bomba atômica quando se metia a mexer com o patrimônio
do Estado.

Assim foi com o Palácio das Artes. Assim foi com o
Grande Hotel de Araxá. O último, contudo, teve a sorte de ser
salvo da completa destruição pelo calendário eleitoral. No uso de
seus atributos pessoais, o ex-governador deu início, com toda a
pompa e circunstância, às obras de reforma do mais famoso hotel
mineiro, situado no Barreiro. R$ 6 milhões, conforme alardeado
em 1997, seriam investidos na salvação do Grande Hotel, que
vinha se transformando num imenso elefante branco para a
administração estadual.

Os meses se passaram, o ex-governador sofreu a derrota
na tentati va de permanecer por mais quatro anos no comando dos
destinos de Minas Gerais, e, segundo comprovou uma Comissão
Especial instalada pela Assembléia Legislativa, R$ 32 milhões
foram gastos na obra inacabada. A incapacidade administrativa
de Eduardo Azeredo, contudo, deixaria estragos maiores. Ao
assumir o cargo, o governador Itamar Franco constatou que outros
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R$ 11 milhões ainda seriam necessários para que o Grande Hotel
de Araxá voltasse a receber hóspedes.

E teriam que ser gastos. Impossibilitado de agir por força
do contrato de arrendamento do hotel, o novo governador sequer
pode paralisar a reforma. O contrato de arrendamento do hotel à
empresa Tropical Hotéis assinado por Eduardo Azeredo
estabelecia que qualquer prejuízo gerado pelo adiamento no
funcionamento pleno do empreendimento deveria ser arcado pelo
Estado.

Em depoimento à Comissão Especial, Henrique
Hargreaves, o secretário de Estado da Casa Civil do governo Itamar
Franco, apresentou sérios indícios de irregularidades nos
convênios e contratos para a realização dos trabalhos de reforma
do Grande Hotel. Indo muito além da incapacidade administrativa,
as denúncias levantaram questionamentos sobre a moralidade e
legalidade da obra em curso naquele momento.

Verificados os arquivos da Companhia Mineradora de
Minas Gerais (Comig), empresa do Estado responsável pela
administração do Hotel de Araxá até o seu arrendamento, não foi
possível encontrar um sódocumento que comprovasse a realização
de licitação para a execução das obras. A inexistência de processo
licitatório exigido em lei está sendo apurada pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

Eduardo Azeredo não agiu sozinho. Na execução de seus
planos, ele contou com a ajuda de um colega de partido, o então
prefeito de Araxá, Olavo Drumond, um amigo do ex-presidente
Fernando Collor de Mello. Ex-ministro do Tribunal de Contas da
União, ele não poderia alegar desconhecimento da obrigatoriedade
de realização da licitação para a contratação dos serviços de
reforma.
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Mas, o prefeito até tentou convencer os membros da
Comissão Especial da Assembléia Legislativa que era mero
repassador dos recursos liberados pela Comig às empreiteiras e
que a inexistência de licitação se devia ao caráter emergencial
das obras. Para Olavo Drumond e para Eduardo Azeredo, o Grande
Hotel de Araxá estava na iminência de desabar ou de pegar fogo,
devido a infiltrações e ao péssimo estado de conservação da rede
elétrica.

A Comissão Especial constatou, contudo, que mesmo
depois de concluídas as obras consideradas emergenciais, o critério
de dispensa de licitação continuou a ser adotado nas etapas
seguintes da reforma, que não implicavam qualquer risco ao
imóvel. A não ser que a reforma dos jardins e dos vitrais deva ser
considerada indispensável para a proteção do Grande Hotel de
Araxá contra o desabamento e incêndio.
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XII
UMA FÚRIA TRIBUTÁRIA

Eduardo Azeredo nunca fez questão de esconder que
tinha dois pesos e duas medidas para administrar o Estado. O
primeiro, usado como justificativa para uma suposta impossibi-
lidade de atendimento das reivindicações de servidores públicos,
seguia fielmente os índices econômicos propositadamente baixos
ditados por Brasília. O segundo, utilizado nos cálculos de
benefícios concedidos a empresas privadas nacionais e
estrangeiras, era fiel à realidade inflacionária.

E foi utilizando índices privilegiados que o governo do
Estado reajustou em 33,33% Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores, em dezembro de 1997. Maquiaveli-
carnente, ele também assegurou que o reajuste tivesse vigência
eterna, ao propor que a correção incidisse não sobre os valores
do imposto a ser pago pelos donos de veículos, mas sobre a própria
alíquota do IPVA.

De uma só penada, o governo Eduardo Azeredo
aumentou de 3% para 4% a alíquota do imposto incidente sobre a
maioria dos veículos e incluiu na taxação os veículos com mais
de 15 anos de fabricação. Em situação pior ficaram os donos de
motocicleta, cujo imposto foi aumentado em 50%, passando de
I% sobre o valor do bem para 1,5%. Na mesma medida que
penalizou os proprietários de carros velhos, o ex-governador
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beneficiou as locadoras de veículos. As empresas tiveram a
alíquota de seu IPVA de sua frota "zerada" reduzida de 3 %
para 2%.

A fúria tributária de Eduardo Azeredo era tão grande
que sequer esperou que a Assembléia Legislativa aprovasse o
aumento de alíquotas do IPVA para remeter as guias com valores
de pagamento reajustados aos contribuintes mineiros. A iniciativa
ilegal gerou prejuízos para o Estado, com a confecção e envio de
50 mil guias de arrecadação do imposto. O govemador, que se
encontrava em BrasOia na ocasião, reconheceu o erro, mas se
recusou a punir o culpado: o secretário de Estado da Fazenda ,
João Heraldo Lima.

ANISTIA

Enquanto, com uma mão, tirava dinheiro dos proprie-
tários de veículos, com a outra, investia contra o bolso dos
consumidores de energia elétrica. Fiel à sua estratégia de busca
de recursos a qualquer preço, mesmo que fosse o sacrifício dos
mineiros, o governo Eduardo Azeredo também reajustou em
38,88% a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria
e Serviços (ICMS) incidente sobre a energia elétrica: de 18%
para 25%.

Da fúria tributária não escaparam nem mesmo os
pinguços. Um projeto de lei do Executivo mineiro aumentou de
25% para 30% o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) incidente sobre bebidas destiladas. Por outro
lado, o ex-governador reduziu de 25% para 18% o ICMS cobrado
o valor de venda dos produtos de toucador e para cabeleireiros e
artefatos de joalheria em metais preciosos. O absolutamente
supérfluo ficava, então, mais barato. Pelo menos, para os
atravessadores.
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E, enquanto penalizava os mineiros com os absurdos
reajustes de alíquotas de impostos, o ex-governador doava recursos
públicos a empresas devedoras do Estado. Sob a falsa alegação
de que a Companhia Paraibuna de Metais, localizada em Juiz de
Fora, realizaria investimentos na geração de empregos em Minas

Gerais o Governador concedeu uma anistia nos débitos de ICMS, e

da empresa.
Através da Lei 1.225, de 15 de julho de 1996, Eduardo

Azeredo perdoou R$ 56.380.000,00 em dívidas da empresa.
Quatro meses após o perdão, em novembro, a Companhia
Paraibuna de Metais anunciava demissão em massa de seus
empregados. A reação de Eduardo Azeredo foi, então, o mais
absoluto silêncio.

TRANSPORTE

Também na área de transporte coletivo o governo do
Estado fez vistas grossas a irregularidades que beneficiavam
grandes empresários do transporte intermunicipal. O setor era
então comandado por Clésio Andrade, presidente do Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp) e futuro
candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Eduardo

Azeredo.
Numa afronta à Constituição Federal e à Lei 8.987. de

13 de fevereiro de 1995, a concessão da exploração do transporte
no Estado não foi licitada. O mesmo ocorreu com a administração
do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, que, como o serviço
de transporte, é uma concessão do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER).

Em inquérito Civil Público, a Promotoria de Justiça de
Defesa do Patrimônio P~blico constatou que, caso houvesse
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realizado a licitação para o transporte intermunicipal, o governo
do Estado teria a oportunidade de saldar uma importante dívida
social com os deficientes físicos e idosos. Uma lei de 1991, já
regulamentada, mas nunca cumprida, concedia a eles passe livre
nas viagens dentro do Estado.

Essa omissão do governo forçou o Ministério Público a
ajuizar ação contra o Estado e o DER, cuja sentença foi proferida
em 1998, determinando a concessão do benefício da gratuidade
do transporte em 120dias. Mais uma vez, a opção do governo foi
fechar os olhos aos interesses dos mineiros. Em lugar de defender
os deficientes físicos e idosos, ele optou por apresentar recurso
ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Exatamente
como fez o Setransp.

TRABALHO

Eduardo Azeredo também mostrou ao lado de quem
preferia estar ao concordar que o Estado e a Minas Gerais
Participações Ltda (MGI), empresa do Estado, celebrassem acordo
com o Grupo Mendes Júnior, através do qual reconheciam débitos
com a empresa e se comprometiam a pagá-los quitando dívidas
do grupo com o Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge) e o
Banco de Crédito Real de Minas Gerais (Credireal).

O acordo, assinado em 10de outubro de 1995, apesar de
sustentado em lei estadual que autorizava o encontro de contas,
desconsiderou o princípio jurídico da preferência hierárquica de
dívidas trabalhistas sobre débitos de qualquer outro tipo das
empresas. A proteção da Lei Consolidada em caso de falência e
concordata do empregador (artigo 449, parágrafo 1°, da
Consolidação das Leis do Trabalho) e a Convenção 95 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em seu artigo 11°,
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da qual o Brasil é signatário, preservam amplamente o salário
dos empregados.

No "acordo para solucionar pendência judicial", contudo,
a MGI se obrigou ao pagamento de débitos do Grupo Mendes
Júnior no valor de R$ 171.844.684,94, em 20 prestações
trimestrais, iguais e consecutivas, corrigidas monetariamente pelo
Índice Geral de Preços (lGP), da Fundação Getúlio Vargas,
acrescida de juros de 12% ao ano. A primeira parcela venceu em
10 de outubro de 1995.

Entretanto, os débitos trabalhistas do Grupo Mendes
Júnior, constituídos de salários em atraso, indenizações não pagas
e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não depositado, nos
cálculos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Pesada de Minas Gerais (Siticop-MG), somavam R$
150 milhões. E 1.300 ex-empregados já moviam, desde setembro
de 1995- um mês antes da assinatura do acordo -, ações trabalhistas
contra o Grupo Mendes Júnior.

Os demitidos da empresa recebiam, como quitação de
seus direitos, um documento onde o grupo se comprometia a pagar
os créditos trabalhistas em até 36 parcelas mensais. Por ocasião
da assinatura do acordo do grupo com o Estado, segundo constatou
o Siticop, quase todas as parcelas se encontravam vencidas e
nenhum pagamento honrado.

Como na situação anterior, que envolveu interesse de
cidadãos mineiros e de empresas de transporte de passageiros,
também nesse caso, ações tiveram que ser impetradas na Justiça
na tentativa de preservar os direitos dos ex-empregados do Grupo
Mendes Júnior contra atos do Estado e do grupo empresarial.
Um agravo regimental ainda aguarda o pronunciamento dos juízes
mineiros. E, como já havia feito anteriormente, o então governador
deixou clara a sua opção de apoio.
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XIII
UMA SUBMISSÃO IRRESPONSÁVEL

Fundo de Estabilização Fiscal e Lei Kandir foram dois
males que se abateram sobre Minas Gerais e cada um dos 853
municípios mineiros com a concordância do ex-governador
Eduardo Azeredo. Ambos impostos pelo governo federal,
representam ainda hoje uma sangria no cofre público estadual
cujas conseqüências serão sentidas pelas futuras gerações de
mineiros. Consentidos pelo ex-governador, apesar das
advertências em contrário de toda a sociedade mineira, os
maléficos efeitos do FEF consomem 20% dos recursos de Minas
Gerais no Fundo de Participação dos Estados e igual parcela no
volume de recursos destinados às prefeituras mineiras no Fundo
de Participação dos Municípios.

E não adiantaram todos os protestos da bancada do
Partido dos Trabalhadores na Assembléia Legislativa. Para
Eduardo Azeredo e seu fiel escudeiro João Heraldo Lima,
secretáriode Estado da Fazenda, as medidas propostas pelo Palácio
doPlanalto poderiam até representar perdas "momentâneas" mas,
acurto prazo, elas seriam compensadas com repasses federais. E,
para eles, se os repasses tardassem, a recuperação da economia
nacionalse encarregaria de compensar Minas Gerais dos prejuízos.
Infelizmente, como haviam previstos os parlamentares do PT,
nem os repasses ocorreram nem a economia se recuperou.
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E o peso da medida se tomou de tal forma insuportável
para Estados e municípios, como prediziam economistas e
políticos não alinhados a Brasília que, pouco mais de seis meses
após Eduardo Azeredo deixar o Palácio da Liberdade, os
governadores de Estado, reunidos em Aracaju (SE), exigiram a
extinção imediata do FEF. Também os prefeitos mineiros
começaram a pressionar a Câmara dos Deputados a incluir
dispositivos no projeto de reforma tributária que proporcionassem
um aumento no repasse aos municípios.

De posse de dados levantados pela Receita Federal e
retirados das planilhas de cálculo da execução orçamentária do
Tesouro Nacional, eles constataram que, entre 1996e 1999,Minas
Gerais perdeu R$ 3 I9,3 milhões em recursos do FPM, em função
das alterações impostas pelo FEF.

As medidas ditadas pelo governo federal, com a aceitação
do ex-governador Eduardo Azeredo, era tão injusta que, repetindo
modelos adotados no Brasil há séculos, impunham prejuízos
maiores aos municípios mais pobres. Os dados oficiais mostram
que, no mesmo período, as prefeituras do Nordeste perderam R$
862 milhões, contra R$ 762 milhões em perdas impostas às do
Sudeste, R$ 428 milhões às do Sul, R$ 208 milhões às do Norte e
R$ 182 milhões às do Centro-Oeste.

Em apenas três anos, segundo levantamentos promovidos
pelo governo federal, a União retirou dos municípios brasileiros
R$ 2,44 bilhões. Eduardo Azeredo, contudo, insistia em dizer
que as perdas somente existiam nos cálculos das oposições aos
palácios do Planalto e da Liberdade. Afinal, em 8 de maio de
1997, o prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro (PSB),
presidente da Frente Nacional de Prefeitos, havia criticado a
renovação da vigência do FEF, dizendo que a medida implicaria
prejuízos de R$ 2,20 bilhões aos Estados e municípios.
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A destinação dos recursos também mereceu questiona-
mentos de todos, menos do ex-governador mineiro. Em lugar de
adotar medidas para coibir fraudes, responsabilizar fraudadores
e apontar improbidades administrativas, o governo federal optou
pelo caminho mais fácil. Metade do dinheiro arrecadado com o
FEF seria gasto para tapar rombos da Previdência Social e
realimentar as desonestidades e a corrupção institucionalizadas
na estrutura nacional de seguridade social. Exatamente como
ocorreu com a Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF). Criado para resolver problemas de falta de
recursos para o investimento em saúde, o malfadado imposto sobre
o cheque levantou recursos para tudo menos para a saúde pública.

LElKANDIR

A crueldade oficial parecia não ter limites nos governos
tucanos estadual e federal. Como se já não bastassem os prejuízos
impostos pelo FEF, o presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, e seus técnicos retiraram da cartola, mais uma vez com
a aprovação do discípulo Eduardo Azeredo, a Lei Kandir. Editada
como alternativa à revisão da política econômica sustentada nos
juros extremamente elevados e na sobrevalorização cambial, ela
tinha o suposto objetivo de incentivar as exportações via isenção
de ICMS e desoneração dos custos de produção. O governo federal
prometia ressarcimento das perdas geradas pelas isenções. O
0overno estadual acreditava piamente. Pelo menos, dizia acreditar
I::>

e com isso endossava a sua implantação.
Com o tempo constatou-se, porém, que jamais esteve

nos planos federais ressarcir integralmente os Estados dos
prejuízos impostos. De uma perda total de R$ 1,4 bilhão,
acumulada desde a entrada em vigor da Lei Kandir até o mês de
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setembro de 1998, apenas R$ 400 milhões foram devolvidos a
Minas Gerais. R$ I bilhão estavam irremediavelmente perdidos.
E o Estado continua sendo ressarcido, em média, em apenas 29%
de suas perdas efetivas.

A coisa toda ficou tão escandalosa que o próprio Eduardo
Azeredo admitiu, após a sua derrota eleitoral, a quebradeira
imposta ao Estado pela medidas adotadas pelo governo federal
com o seu consentimento. Em mensagem enviada à Assembléia
Legislativa, em dezembro de 1998, último mês de seu governo,
ele reconheceu a impossibilidade de saldar os compromissos
financeiros do Estado:

"( ...) Por outro lado, os juros elevados aumentaram o
custo da dívida pública, tomando impossível pagar encargos e
principalmente amortizações líquidas. Com os juros praticados,
o estoque da dívida pública alcançou um patamar de aproxima-
damente R$ 20 bilhões. Esse valor, mesmo com a renegociação
feita, gera um grande desconforto financeiro, pois não há meios
lógicos, dentro das possibilidades atuais de obtenção de receitas,
de o Estado quitar tal dívida. Mesmo com a renegociação feita, se
cumprida, o Estado ainda terá um acréscimo significativo no seu
estoque da dívida até o final de 1999. Nesse sentido, é importante
destacar que o quadro de dificuldades financeiras do Estado foi
fortemente influenciado pelas políticas macroeconômicas
nacionais que, ao desaquecer as atividades produtivas, diminuíram
as oportunidades de emprego, de geração de renda, reduzindo,
como conseqüência, o consumo, impossibilitando uma maior
contribuição tributária para o Estado. " Um reconhecimento tardio
de sua própria incompetência.
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XIV
UM NEGÓCIO MAIS QUE DA CHINA

Quem acha que um negócio da China ou um negóc~o de
pai para filho são as melhores oportunidades do mercado e por
que nunca negociou com o ex-governador Eduardo Azeredo. Os
empresários alemães, proprietários da Mercedes- ~enz que. o
digam. Para assegurar a instalação da montadora em Mmas Germs,
o ex-governador só não garantiu mão de obra es~ra~a porque a
Lei Áurea não pode ser alterada pelo governo mmelro. ~odo o
resto foi assegurado à "paupérrima" empresa alema pelo
"riquíssimo" Estado de Minas Gerais. ._

A empresa necessitava de um local para a mstalaçao da
fábrica de automóveis. Eduardo Azeredo doou 2,8 milhões de
metros quadrados de um terreno localizado à .ma~ge~ da BR 04~,

J . de Fora. O empreendimento requena dmhelro. O entaoem UlZ .. ,.
governador abriu linhas de financiamentos mlhonanos: para a
liberação de recursos a custo zero. ~ montadora precisava de
isenções. O governador zerou taxas ~ Impostos.

O protocolo de intenções assmado por Eduardo Azeredo
e pelos diretores da Mercedes-Benz já começa com uma
demonstração da generosidade do governador. Ao tratar da :u,~ura
localização da empresa, o documento est~belece que sera em
área de terreno situada no município de JUIZ de Fora, Estado d:
Minas Gerais, de, aproximadamente, 2.800.000 m2

, e que devera
ser doada à Mercedes- Benz".
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Mas, como a doação do terreno era pouco, o governador
admitiu que "os ônus tributários decorrentes das doações do
terreno" à empresa corressem "por contra exclusiva do Estado e
do município". À empresa caberia, tão somente, a responsabilidade
de registrar a escritura do imóvel em cartório. Até do trabalho de
pagar tributos aMercedes- Benz foi poupada. O protocolo assinado
por Eduardo Azeredo previa a "concessão, pelo município, de
isenção de todos os impostos e taxas de sua competência" pelo
prazo de dez anos contados da data da efetiva transferência da
propriedade do imóvel.

FINANCIAMENTOS

Garantidos o local de instalação da fábrica e a isenção
dos tributos e taxas municipais, o governador tratou de preservar
os bolsos dos empresários alemães de gastos com a sua própria
empresa. E, como num passe de mágica, o Estado que até então
estava quebrado, encontrou formas diversas para financiar o
empreendimento estrangeiro, com prazo a perder de vista e
condições especialíssimas.

"Os financiamentos do Estado e do município para capital
de giro na modalidade expressa pelo faturamento terão prazo de
fruição de dez anos e corresponderão a um percentual incidente
sobre o faturamento mensal de veículos automotores da Mercedes-
Benz em operações no mercado interno, excluídos quaisquer
tributos ou contribuições sobre ele incidentes", estabelece o
protocolo.

O que equivale dizer que, quanto mais a montadora alemã
vender, mais financiamentos estarão à sua disposição. Para cada
carro vendido, na época, o governo do Estado estipulou em R$
1.080,00 o valor do financiamento, que deveria ser liberado
mensalmente.

96

Como se não bastasse o crédito fácil concedido à
montadora alemã, o governador Eduardo Azeredo ainda aceitou
uma cláusula contratual que estabelecia que, passados os dez anos
de carência, a Mercedes-Benz teria outros dez anos para pagar o
financiamento sem juros e correção monetária. O. protocolo
firmado entre o governo do Estado e a montadora estabelece
também que "os contratos de financiamento revestirão a forma
de Contrato de Abertura de Crédito".

O que quer dizer que, "sobre o valor principal financiado
não incidirão juros nem atualização monetária, ainda que haja lei
autorizando a sua incidência". Negócio de pai mineiro para filho
alemão.

MAIS FINANCIAMENTOS

O Estado ainda garantiu à empresa, "em caso de a
Mercedes-Benz manifestar seu interesse", um "suplemento de
financiamento, para capital de giro". Os recursos garantidos no
protocolo, se aceitos, serão liberados em quatro anos: R$ 900 mil
no mês subsequente àquele em que ocorrer o primeiro faturamento,
R$ 7 milhões no quinto mês contado do início do faturamento,
R$ 10,3 milhões no 25°mês após o faturamento inicial e R$ 6,7
milhões no 37°mês.

O governador Eduardo Azeredo se comprometeu ainda
a liberar R$ 16 milhões em financiamento "para parte dos gastos
com a aquisição de máquinas e equipamentos que incorporem
avanços tecnológicos" e outros R$ 80 milhões parceladamente
em dois anos.

A propósito: todas as parcelas dos financiamentos
deveriam ser atualizadas monetariamente pelo IGP-M até a data
de sua liberação. O Estado também prometeu à empresa prestar
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XV
UM TRATAMENTO HUMILHANTE

A social-democracia defendida pelo ex-governador
Eduardo Azeredo nunca foi de muita conversa com servidores
públicos. Funcionário público, na visão do tucanato local, não
passa de uma rubrica no orçamento do Estado. A pior delas. Que
o digam os 40 mil praças da Polícia Militar obrigados a recorrer
à greve para conseguirem ser ouvidos pelo ex-governador e os
230 mil servidores civis, que passaram quatro anos tentando ser
atendidos por Azeredo ou por seu secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, Cláudio Mourão. Todos eles foram
obrigados a ouvir desculpas esfarrapadas para justificar a
impossibilidade de atendimento de qualquer uma de suas
reivindicações.

Reajuste salarial era expressão que incomodava os
ouvidos oficiais, gerando explicações que beiravam a desfaçatez.
Eduardo Azeredo chegou ao fim de seu governo ainda vendo
motivo para comemorar o único reajuste concedido aos servidores
do quadro do magistério no início de seu mandato e considerando
justo um abono salarial de miseráveis R$ 45,00. Não satisfeito
em tratar o funcionalismo como um mal necessário, Eduardo
Azeredo também atuou sistematicamente em prejuízo da categoria.
Tudo aquilo que pudesse ser traduzido em benefício para o
servidor foi, de alguma forma, prejudicado pelo governo do
Estado.

"""'.

fiança bancária, através do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e do Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge),
"para a captação de recursos extemos".

Como todo negócio tem que ser seguro para pelo menos
uma das partes, o govemador Eduardo Azeredo concordou em
dar em caução 3.780.783 lotes de mil ações preferenciais da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em garantia do
cumprimento dos financiamentos previstos no protocolo. Mas,
Eduardo Azeredo exigiu contrapartida dos alemães.

A contrapartida exigida pelos fmanciamentos para capital
de giro, pelo protocolo, "consiste em colocar em funcionamento
a unidade industrial beneficiada". Pelos demais financiamentos,
a montadora teria que começar a vender. Enquanto aguardava o
início da venda, o governador cumpriu a sua parte. Somente um
cheque liberado para a empresa, no último dia de seu mandato,
envolvia a estrondosa quantia de R$ 3.324.171,07. Seria cômico
se não fosse trágico.
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Ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e ao Instituto de Previdência
dos Servidores Militares (IPSM), o ex-governador deixou de
repassar os recursos necessários à manutenção de suas atividades.
Uma iniciativa que mereceu a abertura de duas Comissões
Parlamentares de Inquérito pela Assembléia Legislativa. Na sua
lógica perversa, ele chegou a fazer uso das dificuldades enfrentadas
pelo Ipsemg para justificar a instituição de uma contribuição
adicional de 3,5% sobre os salários dos 470 mil servidores
públicos. Os recursos seriam utilizados na criação de um fundo
de aposentadoria. Recolhidos ao cofre único do Estado, sumidouro
oficial de recursos públicos, o dinheiro levantado com a
contribuição extra jamais se transformou em benefícios para o
funcionalismo.

À legislação que regulamenta as relações entre o governo
e o funcionalismo, principalmente a que trata da remuneração e
da concessão de reajuste salarial, o ex-governador propôs
alterações, quando não inconstitucionais, lesivas aos interesses
da categoria. Sob a esfarrapada alegação de que o equilíbrio das
finanças públicas exigia sacrifícios, Eduardo Azeredo ignorou
direitos adquiridos, suspendeu o pagamento de férias-prêmio,
reduziu gratificações e desconsiderou, para efeito de reajuste
salarial, os mesmos Índices de inflação que utilizava na correção
das tarifas da Copasa e da Cemig .

Estranhamente, o ex-governador sofria de ataques súbitos
de amnésia quando tentava justificar a concessão de incentivos
fiscais à Mercedes Benz para a instalação de uma fábrica de
automóveis em Juiz de Fora. Nessas ocasiões, o equilíbrio das
finanças públicas era assunto sem qualquer importância. Tão sem
importância que um de seus últimos atos como governador do
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Estado, ocorrido exatamente no dia 31 de dezembro de 1998, foi
assinar um cheque de R$ 3.324.171,07 em favor da Mercedes
Benz do Brasil. Na ocasião, 318 mil servidores públicos
reivindicavam em vão o pagamento do 13° salário.

Prova insofismável de seu desrespeito com a ordem
institucional, Eduardo Azeredo chegou a propor, na forma de
projeto remetido à Assembléia Legislativa, que fosse dada ao
governo do Estado autorização para conceder reajustes salariais
por decreto e diferenciados por categoria funcional, segundo
critérios estabelecidos somente pelo Executivo.

Com a solicitação, Eduardo Azeredo tentava se colocar
acima da Constituição do Estado de Minas Gerais, que ele havia
jurado defender em sua posse como governador do Estado. Como
era do seu conhecimento, o artigo 24 da Constituição Estadual
estabelece que "a revisão geral da remuneração do servidores
público, sem distinção entre servidor civil e militar, se fará sempre

na mesma data".

SINDICATO
Ao movimento sindical, o governo do Estado deixou de

repassar os recursos descontados do salário de cada servidor
público a título de contribuição. Denunciada na ocasião pela
Coordenação Sindical dos Trabalhadores no Serviço Público
Estadual de Minas Gerais, entidade que congrega todos os
sindicatos representativos do funcionalismo, a estratégia do
governo para enfraquecer o movimento sindical consistia em reter
por tempo indeterminado os recursos descontados dos salários

pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Cerca de R$ 6,5 milhões em contribuições sindicais foram

retidos pelo governo por três meses, no início de 1998, impondo
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aos sindicatos uma paralisia forçada em suas atividades, além do
pagamento de multas e juros na quitação de seus compromissos.
Era a resposta dada por Eduardo Azeredo a todas as reivindicações
da categoria.

Enquanto demonstrava profundo desprezo pela quase
totalidade dos servidores públicos, Eduardo Azeredo permitia que
alguns poucos privilegiados gozassem de benesses no seu govemo.
Durante o seu mandato, a Secretaria de Estado da Educação, que
foi comandada por João Batista dos Mares Guia, irmão do então
todo poderoso vice-governador e secretário de Estado do
Planejamento, Walfrido Mares Guia, abrigou consultores que
ganhavam mensalmente até R$ 14 mil e servidores contratados
através de empresa de prestação de serviço cujas relações
comerciais com o Estado ainda aguardam uma explicação mais
exata. Os altos salários e os contratos de duvidosa origem somente
viriam a ser descobertos com a posse de Itamar Franco no governo
do Estado.
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XVI
UMA INJUSTIÇA PROLONGADA

Minas Gerais viveu, no governo Eduardo Azeredo, sob
a ameaça constante de intervenção do governo federal. Uma
ameaça que acabou por constituir-se, junto com a dívida relativa
ao 13° salário dos servidores públicos e um péssimo contrato de
renegociação dos débitos do Estado junto à União, na herança do
ex-governador a seus sucessores. Recusando-se sistematicamente'
a cumprir decisão judicial, o governo do Estado se negou a efetuar
o pagamento de precatórios trabalhistas determinado pela Justiça

do Trabalho.
Essa palavra horrorosa e até então desconhecida deixou

de ser usada somente para designar um documento expedido pela
Justiça do Trabalho com ordem de inclusão de um débito no
orçamento estadual. Ela se transformou em um tormento na vida
de mais de 3.800 mineiros. Um prolongado tormento que exigiu
providências mais drásticas das autoridades do Poder Judiciário.

Com precatórios vencidos desde 1995, o então vice-
presidente do Tribunal Regional do Trabalho, juiz Nilo Álvaro
Soares, encaminhou à Justiça Federal, em 6 de junho de 1997,
pedido de intervenção federal no Estado, solicitado por credores
do Departamento Estadual de Obras Públicas (Deop). Afmal3 .800
mineiros com créditos a receber do Estado, que ultrapassavam
R$ 300 milhões, estavam com seus direitos trabalhistas devida-
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mente reconhecidos pela Justiça, mas sistematicamente
desconsiderados pelo govemador Eduardo Azeredo.

Começava aí a novela particular daquelas milhares de
pessoas que um dia aceitaram trabalhar para o Estado na ilusão
de que seus direitos seriam respeitados pelo governador. Ledo
engano. O então governador Eduardo Azeredo dava seguidas
demonstrações de que não estava nem um pouco preocupado com
os precatórios ou com as ações do Judiciário para cobrar o seu
pagamento. O exato momento em que o Tribunal Regional do
Trabalho dava prosseguimento a um pedido de intervenção no
Estado por não-pagamento de precatório, em meados de junho
de 1997, ele se encontrava em viagem à Hungria e Eslovênia.

RECURSOS

O ex-governador Eduardo Azeredo também recorreu o
quanto pôde e a todas as instâncias possíveis para não quitar a
dívida. Buscando o amparo no Judiciário, ele poderia alegar que,
por estar sub-judice, o débito não poderia ser quitado. A cada
derrota sofrida em suas iniciativas de mal pagador, entretanto,
ele voltava a recorrer ao mesmo surrado argumento: faltava
dinheiro ao Estado para pagar a dívida com os ex-servidores.

Dinheiro existia, contudo, para quitar débito com o
governo federal, segundo cláusulas de um contrato de
renegociação imposto por Brasília e lesivo aos interesses de Minas
Gerais. Dinheiro existia para saldar dívidas com empreiteiras.
Dinheiro existia para custear a instalação da fábrica da Mercedes
Benz em Juiz de Fora. O argumento da falta de recursos,
correspondente ao popular "empurrar com a barriga", viria a ser
utilizado até o último dia do governo Azeredo.
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Apenas na manhã de 31 de dezembro de 1998,ele liberou
mais de R$ 173 milhões a credores diversos do Estado. A doze
horas do final de seu mandato, Eduardo Azeredo liberou R$
3.324.171,07 para a montadora alemã e R$ 1.608.321,17 para a
empresa de publicidade SMP&B Comunicação Ltda, que tinha
sido propriedade de Clésio Andrade, seu companheiro de chapa
na derrotada tentativa de permanecer à frente do governo do Estado
por mais quatro anos. Para o pagamento dos precatórios
trabalhistas, nem um centavo.

PATRIMÔNIO

A insistência do ex-governador Eduardo Azeredo em não
quitar as dívidas reconhecidas pela Justiça do Trabalho não impôs
a Minas Gerais apenas o risco de uma intervenção federal. A
ameaça de perda de patrimônio público também pairou sobre a
cabeça de todos os mineiros e fez parte do conjunto de
irresponsabilidades deixado pelo governo Azeredo a seu sucessor.
Convencido da decisão do então governador de não quitar o débito,
o Tribunal Regional do Trabalho determinou, em junho de 1997,
o seqüestro de bens do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) e do Deop.

De conseqüências políticas e administrativas gravíssimas,
a ameaça de intervenção federal foi a confirmação maior da falta
de compromisso do ex-governador Eduardo Azeredo com a
autonomia de Minas Gerais. O perigo somente se afastou do
horizonte mineiro com a posse de Itamar Franco. Sete meses após
assumir o governo e a responsabilidade pelas dívidas, ele mandou
reservar recursos para quitar o débito herdado da administração
tucana.
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XVII
UMA COMPETIÇÃO DESLEAL

Cemig, Comig, Copasa. Nomes que os mineiros
associavam a serviços de qualidade, durante o mandato do ex-
governador Eduardo Azeredo, assumiram dimensões bem mais
amplas, porém bem menos nobres. Além da distribuição de energia
elétrica e água, a coleta de esgoto e a pesquisa de recursos minerais,
as empresas assumiram inesperadamente funções estranhas a suas
atribuições.

Tratadas como propriedade privada do tucanato local,
detentor ocasional do poder, elas foram transformadas em objeto
de manobras financeiras e jogos eleitorais sobre cuja legalidade e
moralidade recaíram sérios questionamentos judiciais. De
empresas públicas, foram transformadas, ora em caixa de
campanha, ora em veículo de propaganda pessoal. São exemplos
de utilização do Estado em proveito próprio que viriam a atingir
dimensões de escândalo no correr do processo eleitoral de 1998.

Sem demonstrar qualquer preocupação com evidências
que estava criando contra si mesmo, o governo do Estado autorizou
a transferência de recursos do Estado para a Companhia
Mineradora de Minas Gerais (Comig) e a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e o seu posterior repasse
à empresa de publicidade que fora de propriedade de seu
companheiro de chapa. O governo também utilizou, segundo
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denúncia do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais
(Sindieletro), contas da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) para divulgar sua campanha eleitoral; e foi à televisão,
através de veiculação de obras da Copasa, tentar valorizar suas
questionáveis qualidades de administrador.

Valendo-se da Comig, o governo do Estado encontrou a
fórmula para liberar R$ 1,5 milhão cujo paradeiro a Justiça ainda
tenta localizar. Sob a alegação de um suposto patrocínio do Enduro
Internacional da Independência, ocorrido em setembro de 1998,
os recursos foram retirados dos cofres públicos e, através da
empresa do Estado, repassados à SMP&B Comunicação Ltda. E
é exatamente aí que está o fio da meada. A empresa de publicidade,
até a terceira alteração de seu contrato social, ocorrida em 28 de
junho de 1998, tinha 40% de suas ações em poder da Holding
Brasil S.A., divididos entre Cristiano de Mello Paz, Marcos Valério
Fernandes de Souza e Ramon Hollerbach Cardoso.

A Holding Brasil S.A., sucessora legal da C.S. Andrade
Participações S.A., pôr sua vez, era, na ocasião, de propriedade
de Clésio Soares de Andrade, candidato a vice-governador pelo
PFL na chapa encabeçada pelo então governador Eduardo
Azeredo. Em 28 de julho daquele ano, porém, a Holding Brasil
S.A., transferiu as quotas de sua propriedade na SMP&B Ltda
para a Star Alliance Participações Ltda, constituída exatamente
no dia anterior (27 de julho de 1998) por Márcio de Souza e
Sormane Santos dos Anjos.

No mesmo dia da constituição, Márcio e Sormane
cederam todas as suas cotas na empresa recém-criada a ninguém
menos que Cristiano de Mello Paz, Valério Fernandes de Souza e
Ramon Hollerbach Cardoso, que já eram sócios da SMP&B.
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A triangulação, comprovada em documentosconstantes
do Cartório de Registro de Pessoas Juódicas, evidenciaque Clésio
Andrade, companheiro de chapa do ex-governador Eduardo
Azeredo, transferiu, em 28 de julho de 1998,para umasociedade
recém-criada, de propriedade de seus sócios, as quotasdaSMP&B.
Tudo às vésperas da indicação da empresa (ocorrida em 7 de
agosto) para receber o milionário repasse de R$ 1,5milhão, que
viria a se concretizar em 21 de agosto.

Não bastasse toda a confusão de empresas criada para
camuflar o destino do dinheiro, investigações procedidas pelo
advogado João Batista de Oliveira Filho, ex-procuradoreleitoral,
comprovaram que o governo do Estado tinha sido excessivamente
benevolente ao repassar os recursos à Comig e, posteriormente,à
SMP&B. A promotora do evento, a Rede Globo deTelevisão,
havia fixado o valor de cada cota de publicidade doEnduro da
Independência em R$ ISO mil, dez vezes menos queo liberado
pelo governo. A essa quantia deveriam ser somados outrosR$ 10
mil, para fazer frente aos custos de produção.

ESCÂNDALO
E para tomar a operação um pouco mais estranha, um

relatório de checagem das veiculações de publicidade pela
televisão, relativo ao período compreendido entre 15de agosto e
7 de setembro de 1998, data da realização do Enduro da
Independência, demonstra que nenhuma propagandado evento
foi transmitida.

A coisa toda fica ainda mais esquisita quandolevada em
consideração ajustificativa encontrada pelos dirigentesda Comig
para atender à ordem do governo do Estado, atravésdaSecretaria
Adjunta de Estado da Comunicação Social, de entrega dos
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recursos à SMP&B. Para justificar a operação, a empresa alegou,
conforme registrado em ata lavrada em 21 de agosto de 1998,
que considerava "o incremento da indústria hoteleira e, bem assim,
do turismo em geral", "tendo em vista a formação dojovem através
do esporte". Ações na área do turismo, contudo, eram e continuam
se~do .da~ompetência da Turminas, e incentivo ao esporte sempre
fOIatnbUlção da Secretaria de Estado de Esportes.

O episódio ganha contornos de escândalo, contudo, com
a entrada em cena do presidente da Comigo Menos de um mês
antes da realização da reunião que, em 23 de julho, assegurou o
repasse dos recursos à SMP&B, o presidente da empresa, Carlos
Cotta, deixava o cargo para coordenar, em Belo Horizonte, a
campanha eleitoral de Eduardo Azeredo e de Clésio Andrade.

A história infelizmente não acabaria aqui. O escândalo
ganharia dimensões ainda maiores com a descoberta de que a
trama havia sido repetida na Copasa. Uma nota fiscal de prestação
de serviços, expedida em 7 de agosto de 1998, pela SMP&B
Comunicação Ltda, comprova que a empresa também recebeu o
milionário montante de R$ 1,5 milhão com a mesma finalidade
que justificou a liberação de recursos pela Comig: patrocinar o
Enduro Internacional da Independência de 1998.

Ou seja, no mesmo mês, a empresa de Clésio Andrade
receberia do Estado nada menos que R$ 3 milhões para bancar
um evento cuja quota de patrocínio estava calculada em R$ 150
mil, quantia 20 vezes menor. O recurso era equivalente ao que o
governo vinha gastando desde fevereiro para veicular pelas
emissora de rádio e de televisão a propaganda do Programa de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
(Prosam): exatos R$ 2.884.835,83. À propósito, a propaganda do
Prosam, que ficou conhecida como a "novelinha do Prosam" foi
tirada do ar pela Justiça Eleitoral. Mas essa é uma outra histÓria.
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NA CONTA

Na Cemig, a estratégia foi outra. O governo evitou ir à
televisão e às rádios e optou por uma propaganda bem mais sutil
e menos visível aos órgãos da Justiça encarregados de coibir
irregularidades eleitorais. Em vez de entrar nos lares dos mineiros
por via eletrônica, ele optou, então, pela caixa do correio. De
posse da mala direta da empresa, onde constam os endereços de
cerca de 4,5 milhões de residências do Estado atendidas pela
Cemig, a empresa mandou imprimir cópias das contas de energia
elétrica com mensagem eleitoral do então Governador~ 1:>'

posteriormente distribuídas em todo o Estado.
Convencido de que jamais seriam flagrados no uso

indevido da mala direta da Cemig, os idealizadores da campanha
sequer se deram ao trabalho de corrigir os erros de impressão em
nomes de consumidores existentes nas contas da empresa. Até
mesmo particularidades, como locais de entrega e números de
caixas de medidores constavam da propaganda eleitoral de
Eduardo Azeredo. Nos cálculos do Sindicato dos Eletricitários
de Minas Gerais, somente a entrega de cada correspondência
custou à Cemig entre R$ 0,15 e R$ 0,20. Incluída a confecção do
material, o prejuÍzo para o Estado pode ter chegado a R$ 900 mil.

Por prática semelhante, o ex-prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf, presidente nacional do PPB, teve suspenso os seus direitos
políticos por três anos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em
julho de 1999. O ex-prefeito, condenado por improbidade
administrativa, atropelou a lei ao enviarum milhão de cartas sobre
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) contendo
propaganda eleitoral. Paulo Maluf foi obrigado a ressarcir aos
cofres públicos os gastos com a publicidade irregular. Uma
semelhança que não é mera coincidência.
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XVIII
UM CRIME PREMEDITADO

Como todo governador de Estado, Eduardo Azeredo
assumiu o governo de Minas Gerais jurando defender a
Constituição. Entretanto, como poucos governadores de Estado,
ele desconsiderou os dispositivos constitucionais, principalmente
aqueles que tratam da igualdade de oportunidade entre os cidadãos.
Foi assim quando privilegiou algumas categorias do funcionalismo
com reajustes de salários diferenciados, em desacordo com o
princípio constitucional da isonomia salarial. Foi assim quando
mandou veicular propaganda eleitoral irregular, beneficiando a
si próprio na disputa com outros candidatos ao governo do Estado.
Na sua busca insana pela permanência no poder, Eduardo Azeredo
passou por cima da Constituição Federal, que determinava, desde
1988, que a publicidade de atos, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deveriam ter, sempre, o caráter educativo,
informativo ou de orientação social, sem conter qualquer elemento
que pudesse caracterizar promoção pessoal de autoridade ou de
servidores públicos.

O ex-governador também foi um contumaz praticante
de atos atentatórios à legislação eleitoral. Foi assim quando
promoveu verdadeiros espetáculos nas redondezas do Palácio da
Liberdade para distribuir ambulâncias e para firmar convênios
com prefeituras, iniciativas questionadas na Justiça pelo Ministério
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Público. Foi assim quando se utilizou da mala direta da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig) para remeter propaganda
eleitoral. E foi assim quando colocou no ar, no horário nobre das
emissoras de rádio e televisão, a propaganda do Programa de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
(Prosam).

E o ex-governador não pode alegar que não tinha
conhecimento da ilegalidade do ato que praticava com relação à
novelinha do Prosam. As propagandas relativas à obra já haviam
sido anteriormente, por duas vezes, suspensas pelo Tribunal
Regional Eleitoral. A primeira durante a campanha eleitoral de
1994, da qual participou o candidato Eduardo Azeredo. A segunda
em 1996, quando o então governador Eduardo Azeredo tentou,
sem sucesso, eleger seu secretário de Estado da Casa Civil,
Amilcar Martins, prefeito de Belo Horizonte. Nesses dois casos,
como confirmou a Justiça Eleitoral, a publicidade do Prosam
configurava nítida propaganda eleitoral em favor dos candidatos
a cargo eletivo de preferência do governo do Estado. Razão pela
qual foi suspensa pela Justiça.

Se, errar é humano, persistir no erro foi, nesse caso, uma
desconsideração com determinações anteriores da Justiça. MaS o
caráter eleitoral da novelinha do Prosam toma-se ainda mais
repugnante quando se verifica a ousadia de seus idealizadores.
Para justificar à Justiça a sua veiculação em período eleitoral, em
flagrante desrespeito às leis, o govemador alegou que pretendia
tão somente tomar pública uma obra que, por sua natureza, já era
pública. Por mais incompreensível que possa parecer a lógica
oficial, ela apenas demonstra todo o atrevimento dos autores da
peça publicitária.

Malandramente buscava-se que os eleitores aliassem à
pessoa do então administrador público estadual com assento no
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Palácio da Liberdade as imagens veiculadas nas emissoras de
rádio e televisão. Bem de acordo com o ditado popular que diz
que "para quem sabe ler, um pingo é letra". Se, por um lado, a
estratégia tinha por base um ditado popular de reconhecido valor,
por outro, estava fundamentada em uma estrondosa mentira.
Eduardo Azeredo jamais poderia chamar a si a paternidade do
Prosam, obra que teve início em 1994, quando ele ainda era tão
somente um ex-prefeito de Belo Horizonte que havia chegado ao
cargo sem disputar um voto sequer.

IMPRENSA

O ex-governador também se utilizou para veicular
propaganda eleitoral irregular, pelo menos o quanto pôde e até a
Justiça mais uma vez mandar parar, da imprensa oficial do Estado
de Minas Gerais. Conforme constatou a Promotoria de Defesa do
Patrimônio Público, através do Minas Gerais, o governo do Estado
fazia permanente propaganda política do governador, "prometendo
ou divulgando obras, fazendo o lançamento de empreendimentos
privados, lançando e enaltecendo as qualidades de seu candidato
à Prefeitura de Belo Horizonte (felizmente derrotado por Célio
de Castro), divulgando o seu partido, o PSDB, ejulgando positiva
sua própria atuação".

Nos levantamentos procedidos para instruir a ação
impetrada na 6" Vara da Fazenda Pública Estadual de Belo
Horizonte, o Ministério Público descobriu também que até como
protetor dos índios o ex-governador Eduardo Azeredo foi
apresentado aos leitores do jornal Minas Gerais, no suplemento
jornalístico do órgão oficial do governo do Estado. Na ação, o
Ministério Público destaca que "são milhares de periódicos
diariamente imprimidos, cerca de 16.800, a um custo mínimo de
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R$ 0,07, que gera um custo (diário) total de R$ 1.176,00, mensal
de R$ 31.752,00 e anual de R$ 381.024,00. Durante uma gestão
de quatro anos, o valor despendido pelo Estado atinge a alarmante
e preocupante cifra de R$ 1.524.096,00". O números falavam
por si. O Judiciário mandou o governador parar de se
autopromover nas edições do Minas Gerais às custas do erário
público.
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XIX
UMA FARRA ELEITOREIRA

No exercício de cargos eletivos, encontram-se, por vezes,
lobos se passando por cordeiros e abutres travestidos em tucanos.
São, contudo, fantasias efêmeras, usadas em períodos eleitorais,
que não resistem ao desempenho das funções administrativas.
No exercício de suas atribuições, tão logo eleitos, eles se mostram
incapazes de conter os interesses pessoais, a cobiça, a ambição.
Impelidos por sentimentos da mais baixa natureza, permitem que
os vícios suplantem as suas supostas qualidades, que interesses
mesquinhos se sobreponham aos interesses públicos.

Eles endividam o Estado e se servem do patrimônio
público na busca da perpetuação no poder. E, nessa rotina perversa,
desconsideram a lei, ferem a Constituição e se valem da miséria
alheia para promover espetáculos idealizados apenas para valorizar
o desempenho de um único ator. Assim se explicam certas práticas
do governo tucano que se abateu como ave de rapina sobre Minas
Gerais, entre 1995 e 1998.

Em 1995, o recém-empossado Eduardo Azeredo não via
razões de ordem prática para distribuir ambulâncias aos
municípios mineiros e entidades filantrópicas. Com a eleição
situada em horizonte distante, ele entregou apenas 14ambulâncias,
o equivalente a uma a cada 26 dias. O número viria aumentar
gradativamente nos anos seguintes, à medida que o calendário
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eleitoral ia se aproximando e a derrota se mostrando iminente.
No seu segundo ano de mandato, o ex-governador promoveu festas
para entregar 53 ambulâncias (praticamente uma por semana),
chegando a 193(uma a cada dois dias) em 1997,quando a reeleição
já era um problema que batia às portas do Palácio da Liberdade.

Com um desempenho eleitoral previsto pelas pesquisas
abaixo do que esperava, o ex-governador teve um súbito ataque
de generosidade. Ele iniciou o último ano de seu mandato
comandando um verdadeiroself servicede ambulâncias. Somente
em janeiro foram entregues aos prefeitos e dirigentes de entidades
103 ambulâncias, numa média que superava todas as anteriores:
3,3 por dia. A média repentinamente elevada parecia, então, ser
insuperável. Ledo engano. As necessidades começaram a falar
mais alto e a ditar as prioridades de Eduardo Azeredo.

Dominado pelos primeiros sintomas de que a reeleição
estava perdida, ele entregou 251 ambulâncias no mês seguinte,
atingindo a espantosa média de nove veículos por dia. Cada entrega
era, então, precedida de um espetáculo na Praça e no Palácio da
Liberdade, que tinha os seus acessos tomados por ambulâncias
com as sirenes ligadas. Um show digno de coronéis políticos do
agreste nordestino.

A generosidade eleitoral de Eduardo Azeredo prosse-
guiria até 2 de setembro de 1998, um mês antes das eleições,
quando ele atingiu as mais altas médias de entrega: 17 por dia.
Durante o ano eleitoral, mas somente até as eleições, o então
governador-candidato entregou 801 ambulâncias, se mantendo
fiel à média já alcançada em janeiro de 3,3 ambulâncias por dia.
Somente no último ano de mandato, o governo do Estado distribuiu
um número de ambulâncias três vezes superior aos dos três anos
anteriores somados: 801 contra 260.

IIS

Eduardo Azeredo, contudo, não julgava suficiente
repassar as ambulâncias. Ele queria entregá-Ias pessoalmente.
Afinal, o que menos importava nas solenidades era exatamente
os veículos. O importante era a propaganda eleitoral conseguida
com a farta distribuição de bens adquiridos com recursos públicos.
Para alcançar seu intento, driblando ao mesmo tempo a legislação
eleitoral, ele substituiu os convênios que o Estado celebrava com
municípios e entidades, que previam contrapartidas para a
aquisição do bem, por Termos de Cessão de Uso Gratuito de
Veículo Ambulância. Os convênios, se adotados, inviabilizariam
a entrega imediata das ambulâncias que a proximidade das eleições
exigia.

A mudança permitiu a Eduardo Azeredo promover festas
no Palácio da Liberdade, com a presença de dezenas de prefeitos,
deputados e diretores de entidades para entregar, pessoalmente,
os veículos. As ambulâncias, cujo preço unitário era R$ 19.299,14,
eram entregues em lotes de sete ou oito, atendendo a indicações
de parlamentares. Somente em 1998 foram gastos R$ 15,46
milhões em ambulâncias para satisfazer às necessidades de
autopromoção de Eduardo Azeredo.

Embalado pelo som das sirenes que acreditava poderem
despertar os eleitores para as suas supostas qualidades de
administrador público, Eduardo Azeredo não conseguiu perceber
que oMinistério Público Eleitoral estava atento a sua generosidade
repentina e às manobras perpetradas para garantir a entrega pessoal
dos veículos. Na busca de autopromoção, segundo consta de ação
impetrada pela Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais,
o então governador havia atentado contra a Constituição Federal
e o Código Eleitoral, em seus dispositivos que protegem as eleições
contra a influência do poder político de que se encontra no
exercício de mandato eletivo.

119



A Lei 9.504/97 diz claramente que são proibidas ao
agentes públicos condutas que possam afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, vetando
transferências de recursos dos Estados aos municípios nos três
meses que antecedem ao pleito, ou seja, a partir de 4 de julho de
1998. Em resumo, Eduardo Azeredo não poderia ter entregue
uma só ambulância a partir de julho de 1998, período em que
promoveu o repasse de 217 veículos.

A Lei também proibia o governador de "fazer ou permitir
o uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público". Como
era ele mesmo o candidato, Eduardo Azeredo não só permitiu,
como fez ele próprio a sua promoção pessoal. A iniciativa gerou
uma ação judicial que poderá levá-lo à inelegibilidade por três
anos, desta vez a partir de 1998.

SUBVENÇÕES

Para Eduardo Azeredo, contudo, ambulância somente
não bastava. Ele precisava de algo mais que atestasse a sua
generosidade, ainda que súbita. Na sua lógica perversa, nada
melhor, então, que distribuir dinheiro, através da assinatura de
convênios. E foi assim pensando que o ex-governador organizou
outras festas no Palácio da Liberdade. Tendo sempre como
convidados prefeituras municipais aliadas e a mesma finalidade
de autopromoção, os novos espetáculos também foram marcados
pela ilegalidade.

Ao vedar ao Estado a transferência de recursos públicos
aos municípios nos três meses que antecedem ao pleito, a Lei
9.504/97 ressalva "os recursos destinados a cumprir obrigação
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formal preexistente para a execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender
situações de emergência e de calamidade pública". Nem por essa
porta, o ex-governador conseguiu escapar da ilegalidade.

Afinal, as obras ou serviços conveniados ainda não
existiam, ou seja, o objeto do convênio não estava em andamento,
nem havia situação de emergência ou calamidade que justificasse
o repasse de recursos públicos em período eleitoral. Em poucas
palavras: não havia um único motivo que justificasse a pressa na
assinatura dos convênios. Apenas a necessidade de fazer o
governador-candidato melhorar seu desempenho nas pesquisas
de intenção de voto explicava a urgência.

Com essa motivação única, 24 convênios com prefeituras,
envolvendo cerca de R$ 2 milhões, foram assinados antes do
primeiro turno das eleições e outros 96 foram colocados em
compasso de espera do segundo turno eleitoral para a liberação
de parcelas de recursos remanescentes. Um flagrante desrespeito
à Constituição Federal e ao Código Eleitoral que o Ministério
Público não poderia permitir.

Mais uma vez, por motivo semelhante, a ProcuradOl;a
Regional Eleitoral de Minas Gerais se viu obrigada a impetrar
ação contra o ex-governador na tentativa de fazê-lo agir como
governador. E o Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral,
Desembargador Correia Marins, a conceder liminar determinando
a imediata suspensão pelo Estado dos repasses de recursos de
convênios aos municípios.

ASSEMBLÉIA

Movido pela mesma lógica eleitoreira, Eduardo Azeredo
não fez qualquer esforço para extinguir os repasses de subvenções
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sociais através dos deputados estaduais. Nem mesmo para
moralizar a prática, sobre a qual recaem constantes denúncias de
irregularidades, ele tomou providências. Afinal, se deputado já é
um bom cabo eleitoral, deputado distribuindo dinheiro a prefeitos
e entidades, e lembrando o nome do governador, é melhor ainda.

Para a bancada do Partido dos Trabalhadores, a
distribuição de verbas públicas na forma de subvenção social não
atende às necessidades da população. É apenas uma prática
eleitoreira e assistencialista que os parlamentares encontraram
de distribuir, posando de benfeitores, cobertores, alimentos,
agasalhos, medicamentos, sacos de cimento, aparelhos
ortopédicos, cadeiras de rodas etc. Uma prática que, para os
deputados do PT, já deveria estar extinta.

Os recursos orçamentários destinados à subvenção social,
contudo, são igualmente distribuídos entre os 77 deputados
estaduais, sejam eles petistas ou não, para posterior depósito, pela
Assembléia Legislativa, na conta corrente dos beneficiários. Os
parlamentares petistas optaram, então, em não atender demandas
individuais, repassando a totalidade dos recursos para prefeituras,
programas de reforma agrária e entidades filantrópicas
comprovadamente sem fins lucrativos, após a sua aprovação por
conselho, conforme determinação do Diretório Estadual do PT.

Somente as demandas coletivas têm sido atendidas pelo
PT. Da perfuração de poços artesianos à construção de pontes,
passando pela aquisição de insumos e equipamentos agrícolas e
o desenvolvimento de projetos de geração de renda, a distribuição
de subvenção social pelo PT baseia-se em critério comum a todos
os parlamentares. A ética, antes de mais nada, rege o repasse,
nunca as preferências do deputado.
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XX
UM JOGO DE CARTAS MARCADAS

Alvo das esperanças de milhares de mineiros, a Loteria
do Estado de Minas Gerais também foi utilizada pelo ex-
governador Eduardo Azeredo, no último dia de seu mandato, para
contemplar com recursos públicos alguns felizes amigos do poder
e, por tabela, elevar o prestígio político de alguns parentes do
chefe do Executivo. Respondendo pela Secretaria de Estado da
Casa Civil, ÁIvaro Azeredo, irmão do ex-governador, determinou
à Loteria Mineira, em 31 de dezembro de 1998, que repassasse
ao Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), presidido
pela mulher do então governador, Heloísa Azeredo, R$
1.920.980,00, para posterior transferência a entidades de
assistência social.

A liberação dos recursos, desaconselhada pelo corpo
técnico da Loteria Mineira, tinha a finalidade de assegurar repasses
ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Comunidades, que se
encarregaria da distribuição posterior de kombis a entidades
filantrópicas e prefeituras. Na ação entre amigos planejada pelo
governo do Estado estava prevista também a transferência de
recursos para a Fundação Doutor José Maria dos Mares Guia,
que levava o nome do pai do então vice-governador Walfrido
Silvino dos Mares Guia Neto, que se elegeria deputado federal
pelo PTB, e do então secretário de Estado da Educação, João
Batista do Mares Guia.
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Com a operação, devidamente comprovada por
documentos expedidos pela mulher e pelo irmão do governador
Eduardo Azeredo, R$ 1,7 milhão foram entregues à Fundação
Estadual de Desenvolvimento de Comunidades, R$ Iao mil à
entidade que leva o nome do pai do ex-vice-governador, e outros
R$ 100 mil à Associação Brasileira de Combate às Drogas,
fundada pelo ex-deputado federal tucano Elias Murad.

Autorizada pelo presidente da Loteria Mineira, Gil
Marcos de Araújo Silva, a liberação de recursos contrariou parecer
da Divisão Financeira, que questionou, na ocasião, a sua
oportunidade em razão do período eleitoral. "Levantamos também
a questão acerca do período que estamos atravessando, por ser
um período eleitoral, se essa liberação de recursos seria devida",
questionaram os técnicos da Loteria Mineira.

Além das ponderações de ordem legal, os técnicos ainda
avisaram que, "no que diz respeito à parte orçamentária, apesar
de não haver saldo de empenho para o pagamento supra", o
governo poderia suplementá-lo. A situação criada com o desvio
dos recursos era tão grave que, se houvesse um ganhador do
primeiro prêmio na ocasião, a Loteria Mineira não teria dinheiro
para pagá-lo. Mas, se não havia recursos disponíveis e pairavam
dúvidas sobre a legalidade da operação, sobravam pomposos
nomes, sobrenomes e cargos. Conclusão: o dinheiro apareceu.
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XXI
UM ÚLTIMO ATENTADO

Um show de hipocrisia e desrespeito aos mineiros marcou
o último dia do governo Eduardo Azeredo. Das declaraçõe~ do
Governadoraos derradeiros atos administrativos, tudo denunCIava
~ derradeiro atentado às finanças estaduais. Enquanto Eduardo
Azeredo tentava encobrir com floreados discursos de sucesso
administrativo o caos instalado na administração pública, seus
prepostos nas Secretarias de Estado, muitos dos quais parentes
em diversos graus, dividiam entre credores privilegiados o que
restava no fundo do cofre do Estado.

"Deixo as finanças do Estado organizadas, com dívidas,
mas com importantes ativos para o mês de janeiro", afirmou, sem
ficar vermelho, Eduardo Azeredo em sua última aparição pública
antes de deixar o cargo de governador do Estado. Também sem
corar, ele garantiu, em entrevista ao jornal Minas Gerais, que
deixava a seu sucessor o Estado em melhor situação financeira
que encontrou, "sobretudo por causa da renegociação da dívida".

Mas, como diz o ditado, mentira tem perna curta.
Quarenta e oito horas após as manifestações de otimismo e as
previsões de ventura do ex-governador, seu sucessor, Itamar
Franco, viria a público expor o quadro trágico das finanças do
Estado. Uma situação de tamanha gravidade que obrigou o novo
governador a declarar, em 6 de janeiro de 1999,Minas Gerais em
moratória com o pagamento de suas dívidas junto à União.
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o Estado tinha, no dia 31 de dezembro de 1998, quando
se viu livre da administração Azeredo, um déficit financeiro
mensal de R$ 110milhões, dívidas acumuladas com o pagamento
do 13°salário de 318 mil servidores públicos da ordem de R$ 250
milhões, um compromisso com o govemo federal que implicava
o desembolso de R$ 93 milhões por mês, R$ 3,3 bilhões em débitos
vencíveis a curto prazo e outros R$ 18,5bilhões de dívida fundada,
cujo valor havia dobrado nos quatro anos de mandato de Eduardo
Azeredo. Essa era a "organização" a que se referia o ex-governador
tucano antes de desaparecer do cenário político mineiro.

CORONEL

Antes de deixar o governo, Eduardo Azeredo daria uma
última demonstração do alcance de sua visão política e capacidade
administrativa. Agindo como um político de província, ele
reservou como um de seus derradeiros atos a inauguração, ocorrida
na noite de 29 de dezembro de 1998,de 7,7 quilômetros da avenida
Norte-Sul, em Sete Lagoas, terra natal de seus familiares.

A placa comemorativa do evento diz tudo: "O governador
do Estado de Minas Gerais e a administração municipal de Sete
Lagoas inauguram, nesta data, a Avenida Norte-Sul, devidamente
iluminada, proporcionando maior integração entre as populações
dos bairros e centro da cidade, através de uma obra progressista e
moderna". Algo de fazer corar de vergonha os velhos coronéis do
Nordeste. Fosse essa demonstração vexatória de neocoronelismo
o último suspiro administrativo de Eduardo Azeredo, tudo estaria
bem. O ex-governador mostraria, contudo, fôlego para iniciativas
outras, mais onerosas para o Estado.

Num espetáculo de benevolência nunca visto e jamais
admitido, o ex-governador, num passe de mágica, conseguiu, nos
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estertores de seu governo, superar as dificuldades financeiras do
Estado, que o impediam de pagar o abono natalício dos servidores
públicos e os precatórios trabalhistas. Somente nos dias 29 e 30 e
na manhã de 31 de dezembro, o governo do Estado liberou R$
281.061.456,73 para pagamento a fornecedores e empreiteiros
do Estado, R$ 173.552.903,25 dos quais nas últimas horas do
mandato de Eduardo Azeredo.

Entre os beneficiados com o último ato de benevolência
do ex-governador estavam aMercedes Benz e a SMP&B, empresa
que era de propriedade de Clésio Andrade, companheiro de
chapa de Eduardo Azeredo na frustrada tentativa de permanecer
à frente do governo do Estado. À montadora alemã, Eduardo
Azeredo destinou R$3.324.171 ,07 e à empresa de publicidade
R$ 1.608.321,17.

Nos estertores de seu governo, Eduardo Azeredo ainda
encontrou forças para liberar R$ 18.026.483,21 para o Banco do
Brasil, R$ 10.767.123,48 para a Tercam Engenharia e
Empreendimentos Ltda, R$ 8.164.417,63 para a Construtora
Ourivio SIA e R$ 7.689.744,44 para a Engesa Engenharia
S/A. Também não foram esquecidas a ARG Ltda (que
recebeu R$ 5.898.138,04), a Construtora Barbosa Mello
SIA (R$ 5.075.603,01), a CROS - Construtora Rocha e Sousa
(R$ 2.607.013,66), a Construtora Sercel Ltda (R$ 2.559.565,23),
a Construtora Rodominas SI A (R$ 2.520.000,00) e o Consórcio
Cab Engesolo (R$ 2.426.236,94).

Eduardo Azeredo também não se esqueceu de pagar a
Construtora Tratex SI A (R$I.566.111 ,33), a Semop SIA - Serviços
de Manutenção de Obras e Pavimentação (R$ 1.469.899,54), a
Carioca Christiani Nielsen Engenharia SIA (R$ 1.379.333,89), a
Comtel- Construtora M. Teixeira SIA (R$ 1.211.955,19), a Cadar
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Engenharia e Construções Ltda (R$ 1.164.750,81), a Construtora
Aterpa Ltda (R$ 1.149.982,44), a Construtora Mello de Azevedo
Ltda (R$ 1.082.006,60) e a Tranal Engenharia e Transporte Ltda
(R$ 1.018.272,80). Mas, para o pagamento do 13°salário dos
servidores públicos, segundo Eduardo Azeredo, não havia um
tostão em caixa.

Esses foram os vôos de Eduardo Azeredo. Mau
começara~, pior terminaram. Sinistros presságios em janeiro de
1995. EclIpses tenebrosos ao longo dos anos seguintes. Ainda
que curtos e pesados, eles tiveram efeitos catastróficos que não
~evem s~~rder na memória dos mineiros. Afinal, o esquecimento
e necessano para que a assustadora sombra do tucano se projete
novamen.t~ sobre o solo mineiro. Um prenúncio do apocalipse,
em defimtlvo, afastado de Minas Gerais.
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BIOGRAFIA

Durval Ângelo Andrade nasceu em Baixo Guandú, no
Espírito Santo, em II de janeiro de 1958. Filho de Geraldo
Andrade e Olinda Zanon Andrade, é casado com Leir Barbosa
Monteiro e tem sete filhos: Maria Júlia, Robna, Pedro Gustavo,
Ana Luísa, Miguel Ângelo, João Afonso e Laura Maria.

Sua experiência marcante no trabalho de Igreja, no
magistério e na luta sindical, deram suporte para os seus trabalhos
políticos, firmando seus compromissos com a ética e a verdade e
com os excluídos.

Ex-seminarista, formado em Filosofia, Teologia,
Pedagogia com pós-graduação em Educação (Mestrado da
UFMG), é professor licenciado das redes públicas de Belo
Horizonte e Contagem.

Leciona no Instituto Santo Tomás de Aquino, faculdade
mantida por Congregações Religiosas da Igreja Católica. Professor
de Didática, História, Ensino Religioso e Filosofia, foi fundador,
presidente e dirigente sindical da Associação dos Professores de
Contagem, do Sindicato Únicos dos Trabalhadores em Educação
e membro do Conselho Municipal de Educação de Contagem.

Também foi membro da Coordenação das Comunidades
Eclesiais de Base da Regional Leste II (MG e ES) e da Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, da Arquidiocese de Belo
Horizonte. Membro de Pastorais Populares da Igreja Católica, da
Coordenação da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais e
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do Movimento da Boa Nova (MOBON). Atua nas CEBs, no
Conselho de Leigos do Leste II e no Movimento Fé e Política.

Eleito duas vezes à Câmara Municipal de Contagem
(1989 - 1992 e 1993 - 1996), foi relator da Lei Orgânica do
Município. Posteriormente elegeu-se deputado estadual (1995 -
1999). Como parlamentar participou das Comissões de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária na
Assembléia Legislativa. Atuou, com evidência, na CPI da
Prostituição Infantil (1996), na CPI que apurou irregularidades
no Sistema Penitenciário de Minas Gerais (1997) e na CPI que
investigou corrupção, sonegação fiscal e outros delitos nas casas
de bingos (1998).

Foi o autor das leis que criaram a Ouvidoria de Polícia
do Estado de Minas Gerais e a Ouvidoria Ambiental. Também
foi autor das propostas de emenda à Constituição que unifica os
Tribunais e que deu autonomia ao Corpo de Bombeiros Militares
(Emenda à Constituição n.O 39/99), permitindo a anistia dos
policiais militares que participaram da greve de junho de 1997.
Também tem denunciado, na Assembléia Legislativa, várias
violações dos direitos humanos. Luta pela extinção do Instituto
de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais (Iplemg).

Reeleito em 1998 para um segundo mandato, com 43.471
votos. Em 10de fevereiro de 1999 foi eleito 20 vice-presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Em 26 de novembro de
1996, recebeu o título de Cidadão Honorário de Contagem e,
dois dias depois, foi condecorado com a Medalha da Ordem do
Mérito Legislativo de Estado de Minas Gerais e, em 1999, com a
Medalha da Inconfidência.

Entre as suas publicações, destacam-se os seguintes
livros, alguns em co-autoria: "Poetas Gerais das Minas", "O ABC
da APC", "Novo Brasil, Agora", "Sindicalismo", "A CPI do
Cárcere em Minas", "A Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas
Gerais".
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PUBLICAÇÕES DO MANDATO:

I - Núcleos de Base (1995)
2 - Eleições Municipais/96 (1995)
3 - Manual de Campanha - Nossa Estrela Vai Brilhar (1996)
4 - As Regras do Jogo (1996)
5 - A CPI do Cárcere em Minas Gerais (1997)
6 - A Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais (1997)
7 - Caderno de Formação Política (1997)
8 - Gente é Para Brilhar - Manual de Campanha - (1998)
9 - Reunião Especial em Homenagem à Paróquia Cristo Redentor (1998)
10 - Reunião Especial com o Cardeal-Arcebispo de Belo Horizonte. Dom

Serafim Fernandes de Araújo, sobre a Campanha da Fraternidade de 1999
Ii - Autonomia ao Corpo de Bombeiros - Anistia aos Policiais Militares (1999)
12 - A Boa Preparação para a Corrida Eleitoral (1999)

PUBLICAÇÕES cO:\t ApOIO DO MANDATO

1- Ética - Uma Necessidade Pública, de João Sanches Ferreira (1996)
2 - Procedimentos Administrativos e Processo Legislativo Municipal- Manual

dos Vereadores e Secretários de Câmaras, de João Sanches Ferreira (1997)
3 - Do Amor e da Solidão, de Gilson José de Oliveira (1997)
4 - Não Vi Mais o Sol no Poente, de Antônio Ribeiro da Costa (1997)
5 - Dinâmica de Grupos na Fonnação de Lideranças, de Ana Maria Gonçalves

e Susan Chiodi Perpétuo (1998)
6 - Dazinho - Um Cristão nas Minas, de Michel Marie Le Ven (1998)
7 - Quando Todos Somos Suspeitos .... de Gilson José de Oliveira (1999)

VíDEOS PRODUZIDOS PELO MANDATO

I - Dom Pedro Casaldáliga na ALEMG (1995)
2 - Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano I (1995)
3- Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano 11(1996)
4 - Justiça e Paz se Abraçarão - Fraternidade e Política (1996)
5 - Campanha da Fraternidade de 1997 (1997)
6 - Mandato Coletivo: Uma Nova Maneira de Legislar (em co-produção com

a TVJ de Belém do Pará) (1997)
7 - Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano 1II (1997)
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A renda da vendagem deste livro será
revertida para entidades filantrópicas que
trabalham a favor da vida e da justiça.



"São os reflexos dessa política nefasta
sobre Minas Gerais que estão expostos nesse
oportuno "O Vôo do Tucano". São as conse-
qüências danosas da passagem de um tucano pelo
Estado que Durval Ângelo expõe. Fiel aos fatos e
seus desdobramentos, como não poderia deixar de
ser, ele enumera desmandos, descasos, descom-
promissos, improbidades, ilegalidades, incons-
titucionalidades e outras práticas que, infeliz-
mente, se fizeram registrar na memória de Minas
Gerais entre 1995 e 1998."

Anderson Adauto - deputado estadual
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