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Dedico este livro, em primeiro lugar,
aos companheiros e eleitores do T n"ângulo lVIineiro,

a quem tenho a honra de representar na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais por quatro mandatos sucessivos.

Gostaria, sinceramente, de ter podido dedicar mais tempo e
atenção a esses amigos ao longo de 99. Infelizmente, o acúmulo de
compromissos na Presidência da Assembléia não me permitiu.

A todos os que têm apoiado o meu trabalho e as idéias que
represento, os meus melhores agradecimentos.

lVIanifesto minha gratidão também à equipe do gabinete e aos
funcionários da Assembléia, que têm demonstrado cotidianamente

dedicação e competência profissional.
A minha família e à 5 issi, companheira e amiga de todas as

horas, o meu muito obng,ado.

Anderson Adauto
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Apresentação

Conbeci o Deputado Anderson Adauto após as eleiçõesde 1986.
Eu era Uder da Bancada do PMD B na Assembléia Legislativa deMi-
nas Gerais e cbegavaa Belo Horizonte umjovem rebelde, idealista e deter-
minado. Não tive dúvida: estava ali um vencedor.

No final dos anos 70, tendo seuspnlJJeiros contatos com apolítica
partidária, encontrou-se com Tancredo Neves ejoi convidado a entrar na
política pelo PMDB, pois este seria o caminho natural para sejazer um
bomem público.

Depois de coordenar a campanba de Wagner do Nascimento, eleito
Prefeito de Uberaba, Anderson é nomeado Secretário de Indústria e Co-
mércio de Uberaba, gestão esta marcada por arrqjadas epioneiras inicia-
tivas, como a instalação de dezenas de empresas,jato que gerou empregos
naquela região do Triângulo J\tlineiro.

Anderson se elegeDeputado Estadual aos 28 anos de idade, com
votação maciça em Uberaba. Assume o mandato em 1987 e tem início a
sua trqjetón"a de luta, quando se instala a Constituinte mineira quepro-
duZiu a atual Constituição Estadual.

Na luta pela reestruturação do PlvlDB, esteve conoscotodo o tem-
po na Executiva do Partido, como Deputado eleito e como Uder de ban-
cada. Acompanhou-nos em quase todos os eventos, e sua palavra firme e
sincera semprefoi ouvida e respeitada, levando-o a assumir a liderança do
Partido na Assembléia Legislativa, a integrar a Executiva Estadual do
PNID B e a assumir a sua Secretaria Estadual, cargoque ocupa até ho/e.

Em 1998, reeleito - 4° Mandato -, com sua presença depolítico
respeitado, tem participação importante no ingresso de Itamar Franco no
PMD B e na coordenação de sua campanba ao Governo de Minas.

Como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Anderson Adauto tem envidado eiforços no sentido de resgatar o nome de
Minas no cenáriopolítico nacional, tendo lançado o imporlante movimento
uMinas Unida Vence a Crise'~com seuponto culminante no dis-
curso do dia 21 de abn'l, em Ouro Preto. Esse movimento realizou concen-
trações em 18 macrorregiões do Estado, obtendo apoio das entidades da
sociedade civil organi~da.



Nestes 13 anos, aprendi a admirá-lo, a respeitá-lo e a ver nos seus
os mesmos ideais nossos. É um nacionalista, preocupado com o destino
do povo brasileiro e mineiro, é incansável, leal.

Quero finalizar esta apresentação registrando a minha sati1ação
emfazê-Ia, na certeza de que o Deputado Anderson Adauto prosseguirá
o seu trabalho com extrema coragem e honrará as tradições políticas de
Minas Gerais.

Armando Costa
Secretário de Estado da Saúde

de Minas Gerais
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É com grande honra que iniciamos nosso quarto man-
dato nesta Assembléia, na qualidade de seu Presidente, em
missão que nos foi confiada pelos colegas parlamentares. A
ocasião nos é propícia para, declarando abertos os trabalhos
da 1" Sessão Ordinária da 14" Legislatura, dirigir algumas pala-
vras aos companheiros Deputados, aos nossos colaboradores na
Casa, à imprensa e à sociedade mineira que aqui representamos.

Como já tivemos oportunidade de afirmar em nossa men-
sagem de posse na Presidência deste Legislativo, o momento
presente se reveste de crucial importância para nosso Estado e
para nossa gente. A tempestade econômica que nos atinge co-
incide com a crise politica, a qual, por sua vez, confirma-nos a
necessidade de repensar o próprio pacto federativo que une a
Nação brasileira. É um tempo de muito trabalho esse que nos
espera, pelo que a conscientização de todos e o esforço extra-
ordinário de cada um tornam-se
imperativos. Nosso pronunciamen-
to de hoje, em linha com essa reali-
dade, tem caráter de conclamação.

Dirigimo-nos, em primeiro
lugar, aos caros colegas Deputados,
companheiros nos próximos qua-
tro anos, responsáveis que seremos
pelos trabalhos da 14" Legislatura.
unca é demais observar que con-

tamos com a valiosa e incondicio-
nal colaboração de todos - inde-
pendentemente da filiação partidá-
ria - para poder levar adiante a mis-
são. A hora é para que juntemos nossas forças, tendo em con-
ta o objetivo maior de bem servir aos mineiros e aos brasilei-
ros.

Os colegas hão de concordar conosco em que a Nação,
como um todo, e o Estado de :Nlinas Gerais, em particular, têm

Os integrantes da Mesa,
Deputados Dilzon Melo, José
Braga, Anderson Adauto,
Durval Ângelo e Gil Pereira
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Devemos dar o melhor de
nós mesmos, trabalhando
para que a Assembléia,
como poder soberano e

autônomo, corresponda às
legítimas expectativas e
exigências da sociedade

sido extremamente sacrificados com as políticas que nos vêm
do Governo Federal. Distorções no regime tributário leva-
ram Estados e municípios à virtual bancarrota, enquanto a
. doutrina neoliberal e a globalização influenciaram a econo-
mia de maneira exagerada, deixando em segundo plano as
políticas sociais que buscam o bem-estar da população.

A moratória não foi gesto impensado nem constituiu
objetivo de promoção política fundamentado na polêmica.
O caos financeiro em que estamos mergulhados é indiscutí-
vel, e a escassez de recursos levou o Chefe do Executivo mi-
neiro a fazer uma opção: entre cumprir acordo anteriormente
firmado para a dívida mobiliária ou dar prioridade à folha do
funcionalismo e a essenciais despesas de custeio, preferiu não
deixa); à míngua os servidores. Os prejuízos ocasionados a
Minas por tal acordo, aliás, foram, de certo modo, reconheci-
dos pelo próprio ex-Governador, o qual, em mensagem
endereçada a esta Assembléia em que faz relatório de suas
ações, declarou o seguinte: "Muitas foram as dificuldades en-
frentadas nesses quatro anos, sobretudo aquelas impostas pela
rigidez de grande parte dos gastos públicos e pelos ajustes
macroeconômicos realizados pelo Governo Federal, neces-
sários à manutenção da estabilidade econômica, mas que nos
penalizaram pela elevação dos juros da dívida e pela redução
da receita arrecadada". E, no mesmo documento, afirma ain-
da mais explicitamente o Dr. Eduardo Azeredo: "É impor-
tante destacar que o quadro de dificuldades financeiras do
Estado foi fortemente influenciado pelas políticas
macroeconômicas nacionais que, ao desaquecer as atividades
produtivas, dirninuiram as oportunidades de emprego, de ge-
ração de renda, reduzindo, como conseqüência, o consumo e
impossibilitando uma maior contribuição tributária para o Es-
tado."

Realisticamente, o atual Chefe do Executivo mineiro pre-
feriu antecipar-se na busca das soluções, mesmo que parecesse
polêmico o seu comportamento. Na verdade, o propósito do
Dr. Itamar Franco de procurar alternativas para o impasse, con-
firma-se pelos termos da ação interposta pelo Estado, em
tramitação no Supremo Tribunal Federal: engloba ela propos-
tas conciliatórias.

Não tem fundamento, assim, a conotação de calote dada

por alguns setores à moratória, e claro está que o caminho es-
colhido por .Minasé defensável também no plano jurídico.Afi-
nal, o Dr. Itamar Franco se posiciona como Chefe do Executi-
vo de um Estado-membro da Federação brasileira, que dispõe
de autonomia garantida pela Constituição e de poderes consti-
tuídos. A procura da solução, portanto, também passa por este
Legislativo.

Caros colegas parlamentares: o Poder Legislativo de Mi-
nas Gerais não se pode omitir à gravidade da situação. Fomos
eleitos pelo povo mineiro, exatamente, para defender-lhe os
direitos e resolver-lhe os problemas. Se não encontrarmos saí-
da para a presente crise - e as contingências nos obrigam a
raciocinar num horizonte não superior a três meses -, estará
em jogo a própria sobrevivência de nosso Estado. Para isso é
que lhes faço a presente conclamação: devemos dar o melhor
de nós mesmos, trabalhando para que a Assembléia, como po-
der soberano e autônomo, corresponda às legítimas expectati-
vas e exigências da sociedade. Não podemos nunca nos esque-
cer da norma constitucional, segundo a qual esse poder de que
somos investidos emana do povo que aqui representamos.

Da maioria dos funcionários da Casa, de cujo
profissionalismo e dedicação estamos sempre tendo provas, não
temos dúvida de que continuaremos a receber apoio inestimável.

Aos profissionais da imprensa, que nos prestigiam com
seu acompanhamento e nos auxiliam com incentivo e críticas,
reafirmamos não dispensar sua participação. Nesta época em
que nada se faz sem a presença atuante da mídia, saber que ela
está conosco - por meio de alertas oportunos, sugestões váli-
das e divulgação isenta - é para nós, parlamentares, uma garan-
tia a mais.

Dirigimo-nos, fmalmente, à sociedade mineira, a qual,por
meio de seu voto consciente, elegeu-nos seus representantes
nesta Casa. Se o momento é de preocupação, deve também ser,
para nossos coestaduanos, de justificado orgulho. Afinal, Mi-
nas mais uma vez toma a dianteira para questionar a própria
aplicação entre nós dos princípios do federalismo.

Realmente, a premissa básica do sistema federativo é que
à União cabe zelar pela soberania nacional, enquanto aos Esta-
dos se atribuem competências específicas. Ora, o Governo Fe-
deral tem permitido, com inquietante freqüência, que nossa

o Governo Federal tem
permitido, com inquietante
freqüência, que nossa
condição de Nação
soberana seja afetada
pelos interesses, sobretudo
econômicos, das potências
estrangeiras
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condição de Nação soberana seja afetada pelos interesses, so-
bretudo econômicos, das potências estrangeiras. Ao fazê-lo,
entra no campo das competências dos Estados, inviabilizando
as economias regionais e o atendimento do projeto social.

É por não concordar com tais desvios que }v1inasGerais,
fiel à sua tradição de civismo e liberdade, levanta a voz. E esta
Assembléia, estejam certos os mineiros, age em consonância
com o ideal de nossa gente, de contribuir para que o Brasil se
torne aquela nação próspera e justa que tanto desejamos.

Declaramos, com a graça de Deus, instalados os nossos
trabalhos. Muito obrigado a todos, e vamos em frente!

•••

Por um novo
pacto federativo

r Reunião Ordinária da 14a Legislatura
17/2/99



o início de nova legislatura exige essa solenidade ritual,
em que se reafirma o nosso compromisso com a sociedade e a
esperança renasce. Os povos sonham com coisas simples, como
a paz, a liberdade, a dignidade, o conhecimento e a solidarieda-
de. E todos os seres humanos sabem que só podem obter o
direito a essa paz e a essa segurança com deveres que são tam-
bém direitos: o dever de construir o destino da comunidade; de
trabalhar e produzir; de cuidar de sua família; de obedecer às
leis justas, na alegria do afeto de seus ftlhos e do convívio com
os arrugos.

Esse é o mais antigo contrato dos homens com a vida e,
para assegurá-lo, eles criaram o Estado e criaram a política. Mi-
nas não pode aceitar, sem seu protesto mais enérgico, os ajus-
tes fiscais que jogam, na rua e no desespero, milhões de traba-
lhadores, fecham hospitais, cortam a merenda escolar, doam
empresas estratégicas, reduzem a segurança pública e sacrifi-
cam a capacidade combativa das forças armadas a fim de que
haja dinheiro para pagar os mais altos juros do mundo.

Os ajustes que se fizeram - e foram todos os que o Go-
verno pediu ao Congresso - de nada serviram. Ao contrário:
sem a contrapartida da necessária redução dos juros, tornaram
ainda mais precárias as finanças nacionais, com a redução das
atividades econômicas, a contração do consumo, o
endividamento sempre maior. E quanto mais ajustes dessa na-
tureza houver, mais sacrifícios haverá.

O parque industrial, edificado a duras penas, com o sa-
crifício de gerações sucessivas de trabalhadores, que produzi-
ram os capitais acumulados para a formação das empresas na-
cionais, públicas e privadas, está, em sua maior parte, alienado
a aventureiros sem pátria. Empresas estratégicas que consti-
tuem, no mundo moderno, as armas para a defesa da soberania
dos Estados e, para impelir o desenvolvimento e a criação de
empregos, passaram ao domínio privado, entregues a
controladores estrangeiros e a prepostos brasileiros.

Minas não pode aceitar,
sem seu protesto mais
enérgico, os ajustes fiscais
que jogam, na rua e no
desespero, milhões de
trabalhadores
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Nesse processo de demolição, nós, mineiros, sentimo-
nos os mais atingidos. Não temos o monopólio do patriotismo
nem somos senhores de todo o saber e de toda a verdade.Mas,
talvez por viver a maior parte do tempo no centro do País,
submetidos às nossas próprias reflexões, sofremos na carne e
na alma todas as vezes que as fronteiras físicas e morais do
Brasil são violadas.

O grande salto de desenvolvimento econômico do Brasil
se deve aos mineiros. Sem o minério de Minas e sem a energia
de nossos rios, não teria havido o extraordinário crescimento
dos anos 50. Mais ainda do que os recursos naturais de Minas,
concorreu, para a afirmação nacional daquele tempo, a vontade
política de nossa gente, que Juscelino Kubitschek soube inter-
pretar. e impor. Naqueles escassos cinco anos, os brasileiros,
sob a direção política e técnica de mineiros, construíram Brasília,
abriram os grandes eixos rodoviários, consolidaram aPetrobrás,
ergueram as grandes barragens, implantaram a indústria nacio-
nal de base e a indústria automobilística.

É natural que tenhamos protestado contra a privatização
da Cia. Vale do Rio Doce que, em poucos meses, fez o enrique-
cimento de tanta gente e está promovendo o empobrecimento
das regiões que explora. É mais do que natural que o Governa-
dor Itamar Franco tome providências para recuperar o pleno
controle dos mineiros sobre a Cemig; é natural que exijamos a
renegociação das dívidas assumidas em contratos de vassalagem
com as autoridades financeiras da União.

Para que sejamos bons brasileiros, temos que ser,em pri-
meiro lugar, bons mineiros. Não será abandonando as causas
específicas de Minas que serviremos ao Brasil. Ao contrário.
Quando Minas protesta contra a centralização do poder e con-
tra a discriminação tributária, em nome de suas dimensões e de
sua importância econômica e politica, ela está prestando um
serviço a todas as outras unidades da Federação.

A eleição do Presidente Itamar Franco para o Gover-
no de Minas e a renovação desta Assembléia Legislativa tra-
zem novo alento ao nosso Estado e ao Brasil. A sociedade
mineira se reencontra na coragem, serena e indesviável, de
seu Governador. Voltamos a dizer ao Brasil que não deixa-
mos de existir, que não deixamos de nos preocupar com o
destino da Pátria, que o eclipse já passou e que a luz clara do

Quando Minas protesta
contra a centraliza~ão do
poder e contra a
discrimina~ão tributária,
em nome de suas
dimensões e de sua
importância econômica e
política, ela está prestando
um serviço a todas as
outras unidades da
Federação

11

~---

sol se reflete em nossas serras, para desfazer as neblinas do
engano e da submissão.

Entre outras, são essas as razões que nos levam a concla-
mar os outros Estados da Federação à luta para que a sensatez
se restaure. Não pode a União absorver mais de 50% dos tribu-
tos nacionais, gastando esse dinheiro na manutenção de um
modelo insano e de uma equipe econômica que não conhece o
Brasil, não quer conhecê-lo e se empenha em entregar as nos-
sas riquezas e o nosso destino ao controle externo.

A prepotência do Ministério da Fazenda, por ordem do
Presidente da República, chegou ao absurdo de pedir aos ór-
gãos internacionais que suspendam os contratos de financia-
mento, a juros baixos, para obras que estão sendo realizadas e
que são indispensáveis ao desenvolvimento social em Minas e
no Rio Grande do Sul. Obras como as de saneamento básico,
sem as quais não poderemos combater as endemias que assas-
sinam centenas de milhares de crianças todos os anos, serão
interrompidas, em ato de represália mesquinha contra o nosso
povo e o bravo povo gaúcho.

Deixem conosco os recursos que o nosso trabalho pro-
duz e saberemos utilizá-los na promoção do bem comum. É
inadmissível que nos confisquem os tributos, não só na discri-
minação fiscal clássica como no saqueio odioso do FEF e da
Lei Kandir.

As situações anormais pedem respostas corajosas. O cer-
co contra .Minase os interesses de seu povo impediu que pu-
déssemos constituir aMesa Diretora da Assembléia Legislativa
mediante o entendimento entre a maioria e a minoria. A dispu-
ta, nos sistemas democráticos, é sempre salutar - se impôs, ten-
do em vista a gravíssima conjuntura política, que não permite
acomodações. Estamos em um momento em que os mineiros
devem definir-se: ficam com o seu povo ou se aliam ao Planal-
to nas medidas centralizadoras, despóticas, que constituem um
golpe continuado contra a liberdade e a autonomia dos Esta-
dos, contra a República Federativa, contra a Nação.

Por outro lado, é importante que haja, nesta Casa, oposi-
ção vigilante. Sem oposição, e o que faltou ao Brasil, nestes
quatro anos, foi uma oposição mais consistente - não há de-
mocracia, não há república, não há sociedade politica estável.
O Governo, Senhoras e Senhores Deputados, não quer a una-

É inadmissível que nos
confisquem os tributos, não
só na discriminação fiscal
clássica como no saqueio
odioso do FEFe da Lei
Kandir
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A Assembléia Legislativa de
Minas manterá a sua

independência, como a
manteve, ao eleger-me seu

Presidente. Ela não deve
subordinar-se ao Poder

Executivo Estadual e,
menos ainda, ao Poder

Executivo Federal

nirnidade do aplauso, mas deseja a vigilância sobre os seus atos.
Dela necessita para o bem do povo mineiro.

Peço-lhes entender que o momento recusa o silêncio e
exige definições. Devo e quero agradecer aos Deputados mi-
neiros que votaram em meu nome a confiança de eleger-me
Presidente da Assembléia Legislativa. Procurarei, no exercício
da Presidência, defender os interesses da sociedade, a dignida-
de e a independência do Parlamento, separando bem os meus
compromissos partidários das funções na Chefia do Poder Le-
gislativo.

Se a situação crítica em que nos encontramos, na qual a
maioria esmagadora dos mineiros se une ao Governo, na resis-
tência contra a tentativa de sitiar o Estado econômica e politi-
camente, exigeuma posição firme, isso não significa, nem pode
significar, a subordinação do Poder Legislativo ao Poder Exe-
cutivo.

Estamos em uma conjuntura de resistência institucional,
que impõe o alinhamento das forças politicas na defesa dos
interesses permanentes do Estado. Esse alinhamento deve fa-
zer-se na independência dos poderes, mas na sua subordinação
comum aos valores de .Minas,à sua autonomia politica, à sua
autodeterminação constitucional.

A Assembléia Legislativa de Minas manterá a sua inde-
pendência, como a manteve, ao eleger-me seu Presidente. Ela
não deve subordinar-se ao Poder Executivo Estadual e, menos
ainda, ao Poder Executivo Federal, quando as autoridades da
União pretendem sufocar o Estado e nos fazer curvar às or-
dens do Planalto, transmitidas por homens públicos que ne-
gam o seu passado e negam a sua cidadania mineira.

O desenvolvimento institucional da Assembléia foi ace-
lerado nos últimos dez anos, contribuindo para que nos trans-
formássemos na verdadeira Casa do Povo Mineiro. Coincidin-
do com a promulgação da Constituição Estadual vigente e com
os novos tempos de equilibrio e valorização dos poderes, in-
tensificou-se o trabalho de legislar, fiscalizar e incrementar o
diálogo com a sociedade

No âmbito da ação legislativa,demos andamento às pro-
posições referentes à legislação infraconstitucional, exigida pe-
los dispositivos da Carta Magna mineira. Em Plenário e nas
Comissões Permanentes, intensa foi nossa atuação em áreas

------

como as das finanças públicas, da saúde, da educação, do meio
ambiente, dos direitos humanos e das relações do consumidor,
para citar algumas.

A intensificação do diálogo com os diferentes setores da
comunidade constituiu uma de nossas prioridades e começou
quando, na condição de Assembléia Constituinte, procuramos
ouvir a sociedade na elaboração do texto constitucional. A apro-
ximação entre a Casa e os cidadãos continuou com a realização
de ciclos de debates, seminários, fóruns técnicos e audiências
públicas regionais.

Também procurou aAssembléia,com sucesso,incrementar
projetos para formação política de nossa gente, como o Espaço
Político-Cultural,o Centro deAtendimento ao Cidadão,o Procon
e a Escola do Legislativo.

Aqui se desenvolve trabalho concreto e profícuo, dispo-
mos de instrumental técnico condizente com nossas necessi-
dades, contamos com corpo de servidores profissionalizado e
competente. No entanto, devemos evoluir, não perpetuando,
sem mudanças, situações e estruturas apenas por se terem elas
mostrado satisfatórias até o momento. O mundo está em cons-
tante evolução, e devemos a isso ficar atentos. Particularmente,
o tempo que nos chega é para seriamente repensar os custos
que o poder público representa para o povo mineiro, bem como
o retorno que estamos dando a esse mesmo povo. Com relação
à Assembléia, cabe-nos insistir na racionalização e na possível
redução dos dispêndios. Isso iremos conseguir ao dar utiliza-
ção integral aos recursos de que dispomos e a não partir para
novas iniciativas de fundo meramente promocional e
ostentatório.

Agradeço também aos mineiros que me escolheram para
representá-los no Parlamento do Estado. Na Presidência da
Assembléia, não descuidarei de meus deveres com as bases elei-
torais. E, ao servir a todos os mineiros, estarei servindo aos
mineiros do Triângulo, principalmente aos de Uberaba, aos quais
devo a minha vida pública.

Para :Minasé chegada a hora em que os Estados e muni-
cípios se façam respeitar. O Brasil são os seus Estados e seus
municípios, onde as pessoas nascem, educam-se, trabalham,
criam seus f1lhos e vivem o seu tempo. É hora de ajustar novo
pacto federativo, porque a União deve ser a soma de todos nós

É hora de ajustar novo
pacto federativo, porque a
União deve ser a soma de
todos nós e não deve poder
que se estabeleça isolado
da vontade e dos interesses
de cada uma das unidades
que a constituem
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e não deve poder que se estabeleça isolado da vontade e dos
interesses de cada uma das unidades que a constituem. A inte-
gridade e a soberania da Pátria dependem da integridade e da
autonomia de cada um de seus Estados e municípios.

Com Minas, por Minas e pelo Brasil.

Muito Obrigado.

------

A trajetória de
avanços das mulheres

Comemoração do Dia Internacional da Mulher
9/3/99



-._---

A comemoração, este ano, do Dia Internacional da Mu-
lher vem coincidir com momento particularmente significativo
para a sociedade brasileira, na qual nossas patrícias se inserem
- como, aliás, sempre o fizeram ao longo da História - ao ofe-
recer-nos contribuição cuja importância dispensa comentários.

Muito antes de se oficializar o 8 de março como seu dia,
as brasileiras já se destacavam no contexto da nacionalidade.
Desde a era colonial, passando pelo Império até o período re-
publicano, grandes vultos femininos nos honraram com sua
participação na construção da Pátria brasileira. Ai estão as he-
roínas da Inconfidência, Maríliade Dirceu e Bárbara Heliodora;
e aí estão Anita Garibaldi e Ana Néri, para citar apenas algumas
que marcaram época. Mas a obra da mulher brasileira nunca se
limitou a determinadas áreas, prova é que se impuseram nas
letras, nas artes, como profissionais liberais, em todos os ramos
de atividade no mundo moderno.

Devemos reconhecer que a presença feminina ainda en-
contra barreiras, que se refletem na vida familiar e no campo
profissional. A violência doméstica e a discriminação no traba-
lho são fenômenos que ocorrem em nosso meio, como fruto
de cultura patriarcal que teima em subsistir em alguns segmen-
tos da sociedade. Mas devemos também notar que a mulher
tem contabilizado inegáveis avanços em seu favor.

Essas conquistas, a par da fibra de que tem dado mostras,
dão-nos certeza de que a mulher brasileira não nos faltará no
momento de transição. As desigualdades acumuladas ao longo
dos anos, as injustiças geradas por sistema social imperfeito, a
conjuntura econômica voltada para o interesse de alguns em
prejuízo de muitos, são fatores que nos levaram à crise atual.
Pois contra essa situação Minas Gerais se levanta, e o faz tam-
bém pela ação e pela atuação de nossas caras coestaduanas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dá
exemplo positivo da valorização feminina entre nós. Aqui te-
mos as nobres colegas Deputadas Elaine Matozinhos, Elbe

Devemos reconhecer que a
presença feminina ainda
encontra barreiras, que se
refletem na vida familiar e
no campo profissional
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Brandão, Maria José Haueisen, Maria O lívia eMaria Tereza Lara,
trabalhando conosco com talento, civismo e dedicação. Cum-
primentamos afetuosamente a cada uma delas, agradecendo-
lhes por abrilhantarem a Casa deste povo mineiro que tão bem
representam.

Desejamos, igualmente, endereçar uma palavra de apre-
ço às funcionárias do Palácio da Inconfidência, do Edifício
Tiradentes e da Escola do Legislativo, nossas zelosas colabora-
doras nas lides parlamentares. A nossas mães, companheiras e
filhas, a mensagem carinhosa de todos nós. E à mulher mineira
e brasileira, a saudação e voto de confiança deste Legislativo:
mais uma vez, lembramos que o Brasil não encontrará o cami-
nho se vier a desmerecer da obra feminina.

Muito obrigado.

------

Jornalismo e
responsabilidade

30

Homenagem ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Estado de Minas Gerais

15/6/99



Foi Hipólito da Costa, considerado o patrono da imprensa
brasileira, quem, em Londres, em princípios do século passa-
do, editou o primeiro jornal brasileiro que se conhece. Pode-
mos dizer, assim, que a tradição de grandes jornalistas, no Bra-
sil, começa com esse pioneiro, cujo exemplo até hoje frutifica
no trabalho de nossos profissionais da mídia.

Realmente, são tantos os que entre nós se têm destacado
nas lides da imprensa, que seria impossível citar a todos. Por
essa razão, preferimos lembrar que o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais - ora homenageado pela Assem-
bléia Legislativa - sempre foi celeiro desses talentos que fazem
da notícia e da informação o seu objetivo.

O Sindicato, como se sabe, foi fundado no já distante
ano de 1943. Era a iniciativa de um grupo de mineiros, irmana-
dos no ideal comum e em sadia manifestação de associativismo,
que hoje se traduzem em 56 anos de serviços prestados à po-
pulação de :tv1inasGerais.

Acreditamos seja desnecessário historiar aqui toda a trajetó-
ria da entidade. Ao invés, preferimos rememorar sua atuação du-
rante os anos de chumbo, as quase três décadas em que o Brasil
esteve mergulhado na ditadura militar. Foi nessa época que o ór-
gão mais mostrou sua face de bravura e de consciência cívica: abra-
çando a causa democrática, exerceu defesa intransigente dos direi-
tos humanos, teve papel decisivo no Movimento pela Anistia e se
destacou na denúncia das torturas. É esse aspecto libertário e cora-
joso que nos vem à mente, no momento em que o Sindicato tam-
bém empossa neste Plenário a sua nova Diretoria.

O Palácio da Inconfidência e o nosso homenageado,
aliás, muito têm em comum, a começar pelo fato de que ambos
funcionam como foro de debates sobre temas de interesse pú-
blico. Pois é esta afinidade, representada pela conscientização
da causa popular, que nos inspira para endereçar algumas pala-
vras aos membros da Diretoria que se empossa e, por exten-
são, a todos os profissionais da imprensa.

o Palácio da Inconfidência
e o nosso homenageado,
aliás, muito têm em
comum, a começar pelo
fato de que ambos
funcionam como foro de
debates sobre temas de
interesse público
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A imprensa se investe no
papel de instituição
fiscalizadora, levando ao
conhecimento do cidadão o
que sucede e cobrando de
quem de direito as
posturas e as ações
legitimamente exigíveis

Caros jornalistas mineiros: estamos atravessandomomen-
to excepcional na vida brasileira, quando a sociedade exigemu-
danças nos modelos político e econômico. O centralismo do
Governo da União levou 1tlinas Gerais a protestar, e estamos
em plena mobilização para reformular o pacto que une a Fede-
ração brasileira. A política econômica vigente, por outro lado,
afetando pesadamente a área social, está a demandar novas di-
retrizes. Essas transformações, que passam pelas reformas
institucionais em andamento no Congresso Nacional, não se-
riam possíveis sem a participação da imprensa.

O acompanhamento e a fiscalizaçãoque a mídia tem fei-
to no dia-a-dia, nessa realidade mutante que hoje caracteriza a
vida nacional, não poderiam ser mais oportunos. A imprensa
se inv(!ste no papel de instituição fiscalizadora, levando ao co-
nhecimento do cidadão o que sucede e cobrando de quem de
direito as posturas e as ações legitimamente exigíveis.Nesse
panorama, o trabalho jornalístico se reveste de enorme respon-
sabilidade. E é para esta responsabilidade que pedimos a aten-
ção dos senhores: não a negligenciem, pois assim fazendo esta-
rão colaborando para que o Brasil saiado impasse político, eco-
nômico e social em que se encontra.

Os diretores do Sindicato que tomam posse são lidera-
dos pela brilhante Jornalista Dinorah Carmo, eleita Presidente.
Pedimos vênia para saudá-la e, ainda mais, cumprimentá-la afe-
tuosamente, pois é hoje o seu aniversário natalício. Parabéns,
Dinorah, pelo duplo significado deste evento! Estendemos
nossas felicitações e votos de felizgestão a seus companheiros
de Diretoria e, em nome da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, confraternizamo-nos com a valorosa classe
dos jornalistas, ao ensejo deste evento.

-

Violência nas escolas:
frustração manifesta

Debate sobre a Violência nas Escolas
17/6/99
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Não faz muito, o mundo foi sacudido pelas notícias so-
bre a violência nas escolas norte-americanas: uma série de aten-
tados, em curto espaço de tempo, configurou quadro pouco
animador sobre as novas gerações dos Estados Unidos.

Para os brasileiros, o ocorrido serviu para chamar a aten-
ção para o fenômeno entre nós: aqui, também, crescem a delin-
qüência entre os jovens e a violência no meio estudantil, sobre-
tudo nos centros urbanos. Só que, no nosso caso, a origem do
problema reside na prolongada crise que estamos experimen-
tando: em decorrência da politica econômica praticada pela
União, escasseiam recursos para investir na área social. O
binômio educação e saúde é colocado em segundo plano e o
desemprego toma conta da cidade e do campo. Assim, não ad-
mira que a juventude parta para o radicalismo como forma de
manifestar sua frustração.

É para analisar e debater o tema que estamos reunidos
neste Plenário, atendendo indicação dos ilustres Deputados Ma-
ria Elvira e Nilmário Nliranda, representantes de Minas na Câ-
mara dos Deputados. Teremos oportunidade de ouvir autori-
dades no assunto, enquanto o debate estará franqueado ao pú-
blico presente.

Estamos certos de que a Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais, ao promover o evento, está, como sempre,
contribuindo para o melhor amanhã da Nação brasileira. Agra-
decemos a todos que nos prestigiam com seu comparecimento
e participação.

Não admira que a
juventude parta para o
radicalismo como forma de
manifestar sua frustração
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A evolução
/ .necessarla

Ciclo de Debates sobre a Reforma do Judiciário
17/6/99



A necessidade de reformulação do Poder Judiciário, que
se insere no quadro das reformas institucionais em andamento,
não deve ser interpretada como correção de rumos, nem signi-
fica desfazer da obra da instituição ao longo da História brasi-
leira.

Muito ao contrário, as mudanças na estrutura da Justiça
em nosso País só poderão ser bem sucedidas se se basearem na
vivência anterior, na qual, inclusive, incluem-se a doutrina e a
jurisprudência. Se as transformações se impõem, é porque o
mundo muda e com ele evoluem as demandas da sociedade.

A redemocratização do País, em 1988, conferiu enorme
peso aos direitos individuais. a acato a esses direitos depende,
de modo quase absoluto, do Poder Judiciário, de onde se origi-
na o sentimento de prestação jurisdicional. É esta, a nosso ver,
a confirmação de que o enquadramento do aparelho judiciá-
rio à nova realidade é o desafio a
enfrentar.

a presente ciclo de debates é
promovido por esta Assembléia, em.
mais uma demonstração de como o
Poder Legislativo não se omite quan-
to às grandes causas nacionais. Aliás,
em decorrência da função legislado-
ra, são o Congresso e os Parlamen-
tos estaduais e municipais que se in-
cumbem de prover a Justiça com o
texto legal em que ela irá apoiar-se.
Assim, se lacunas existem e se falhas
ocorreram, devem ser imputadas,
também, ao Legislativo e ao Executivo. De toda maneira, o res-
peito e a admiração que nos merece o Poder Judiciário ficam
inalterados.

No processo de revisão, no qual as responsabilidades
são compartilhadas entre os poderes constituídos, discutem-

Presidente do STF, Ministro
CarlosMário Velloso,
Deputado Anderson Adauto e
o ex-Ministro daJustiça
SauJoRamos

41



As mudanças na estrutura
da Justiça em nosso País só
poderão ser bem sucedidas
se se basearem na vivência
anterior, na qual, inclusive,
incluem-se a doutrina e a

jurisprudência

se agora temas como a extinção da Justiça do Trabalho, o con-
trole externo do Poder Judiciário e o acompanhamento das
decisões judiciais por parte da sociedade. São aspectos a con-
siderar, não nos cabendo, nesta etapa, entrar em seu mérito,
mas discuti-los e procurar chegar a consenso. Permitimo-nos
notar, entretanto, que o bom senso evidencia a necessidade de
acoplar a mudança da estrutura a uma revisão das leis proces-
suaIS.

No presente encontro, temos a honra de contar, como
expositores, com o Nlinistro Carlos Mário da SilvaVelloso,Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, e o Doutor Saulo Ra-
mos, ex-Ministro da Justiça e abalizada autoridade no assunto.
Como debatedores, teremos o Doutor Antônio Álvares da Sil-
va, ~uiz do TRT /MG; o Doutor Joaquim Falcão,
constitucionalista e professor universitário, e o Doutor Olavo
Antônio de Moraes Freire, Presidente da Associação Nlineira
do Nlinistério Público.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, endereçamos especial saudação ao Ministro Carlos Má-
rio, o qual, na qualidade de Presidente do Supremo, prestigia o
Palácio da Inconfidência com sua presença entre nós. Ao Dou-
tor SauloRamos e aos ilustres debatedores, manifestamos nos-
so agradecimento pela colaboração. A todos os participantes,
agradecemos e formulamos votos para que os trabalhos de hoje
sejam os mais proveitosos.

Muito Obrigado.

Cem anos
de notícias
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Homenagem ao Jornal "Lavoura e Comércio"
de Uberaba

17/6/99
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Como triangulino de nascimento e uberabense de cora-
ção, sempre tivemos no Jornal "Lavoura e Comércio" um dos
legítimos Ícones de nossa cidade. Desde jovem, habituamo-nos
à leitura do vespertino e devemos confessar que cultivamos
uma das mais simpáticas tradições uberabenses: aquela de acom-
panhar os últimos acontecimentos pelas "manchetinhas" que o
"Lavoura" faz afixar em via pública, ao final de cada manhã.

É, pois, imbuído da maior empatia que estamos presidin-
do esta reunião especial da Assembléia Legislativa do Estado
de 1Jlinas Gerais, para distinguir o "Lavoura e Comércio" pelo
seu centenário. Podemos mesmo dizer que o evento irá consti-
tuir um dos mais gratos registros de nossa gestão como Presi-
dente desta Casa.

Está o nosso vespertino - na verdade, um dos últimos
grandes vespertinos da imprensa brasileira - completando cem
anos de circulação ininterrupta. É um marco a ser comemora-
do por uberabenses, triangulinos, mineiros e brasileiros, já que,
desde sua fundação, o jornal tem arrebanhado leitores que se
espalham por Minas e por outros Estados. E essa penetração,
cabe dizer, muito deve ao saudoso Quintiliano Jardim, que es-
teve à frente do jornal por seis décadas, desde o distante ano de
1903, quando o assumiu juntamente com o irmão Francisco.

Falar do "Lavoura e Comércio" e não falar de Quintiliano
Jardim é tarefa impossível. As imagens do jornal e do patriarca
se fundem e se incorporam à História de Uberaba e de Minas
Gerais, ao longo desse período em que o jornal marca presen-
ça. Sem exagero, podemos mesmo dizer que a vida de Uberaba
pode ser dividida em fases: antes e depois da introdução do
gado zebu, e antes e depois da investidura de Jardim como edi-
tor do "Lavoura e Comércio".

A vocação da cidade para a agropecuária é anterior à che-
gada do zebu. Na segunda metade do século XIX, a economia
local se baseava na comercialização de gado. Os que comercia-
vam, os chamados "marchantes" ou "mascates", eram sinôni-

Sem exagero, podemos
mesmo dizer que a vida de
Uberaba pode ser dividida
em fases: antes e depois da
introdução do gado zebu, e
antes e depois da
investidura de Jardim como
editor do "Lavoura e
Comércio"
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Parabéns, aliás, que
devemos estender ao povo
de Uberaba e da região,
por contar com um dos

líderes da imprensa
brasileira

mo de lisura e de correção nos negócios, a tal ponto que ga-
nharam o apelido de "licurgos": era justa comparação com
os notáveis da Grécia Antiga, que primavam pela honestida-
de.

A chegada do zebu à região modificou e ampliou os ho-
rizontes da agropecuária uberabense e triangulina. A excelência
do gado indiano promoveu extraordinário desenvolvimento eco-
nômico, e os "licurgos" transformaram-se em conceituados cria-
dores e fazendeiros. Era a nova classe que se consolidava e que,
muito naturalmente, demandava representação na imprensa. Daí
surgiu o "Lavoura e Comércio", cujo nome indica o apoio às
atividades produtivas a que se propunha. E aí começou a traje-
tória de Quintiliano Jardim como jornalista, homem de letras e
líder 'Comunitário.

Espírito combativo, foram muitas as causas em que ele se
empenhou, sempre em defesa da economia do Triângulo. Ou-
tra de suas facetas foi aquela de poeta, que convivia com a pena
brilhante do jornalista. Aliás, ficaram nos anais uberabenses os
memoráveis "bate-papos" entre ele eMário Pa1mério,outra das
glórias de nossa região.

É gratificante verificar que a família Jardim soube conti-
nuar a obra de Quintiliano. Após sua morte, assumiram-na os
filhos George, Raul e Murilo. Raul, a propósito, foi quem con-
solidou a linha editorial do "Lavoura", com o qual colaborou
por mais de 30 anos. Murilo continua na ativa, juntamente com
a sobrinha Suzanne e os demais membros da família, todos
colaborando para imprimir ao jornal aquela linha de
credibilidade que sempre o caracterizou. A todos, cumprimen-
tamos e parabenizamos pelo centenário. Parabéns, aliás, que
devemos estender ao povo de Uberaba e da região, por contar
com um dos líderes da imprensa brasileira. E :MinasGerais,
fazendo desta Assembléia seu porta-voz, agradece ao "Lavou-
ra e Comércio" por tudo que faz e por tudo que representa em
termos de jornalismo, de informação e de atuação comunitária.

-

Ditadura dos mercados?
Um outro mundo é possível?

Encontro Internacional de Paris
24,25 e 26/6/99
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Senhoras e senhores

Pretendo dar-lhes uma rápida visão das repercussões po-
líticas e sociais do neoliberalismo em uma região que resume a
nação brasileira: a definida pela jurisdição do Estado de Minas
Gerais.

1 - O neoliberalismo é, para nós, mineiros, que conhece-
mos, ao longo do século À"VIII, a exploração aurífera e a domi-
nação política pela metrópole portuguesa, a retomada do siste-
ma colonialista em novas e mais duras condições.

2 - O Brasil manteve relativaautonomia econômica entre o
fim da guerra e o início da desregulamentation age, iniciada com
Mme. Thatcher e Mr. Reagan nos anos 80. A política de industria-
lização, imposta nos anos da grande recessão e durante o perío-
do da guerra, a fim de substituir as importações, fora ampliada,
com grande sucesso, durante a déca-
da de 50, com Getúlio Vargas (eleito
em 1950) eJuscelino Kubitschek (elei-
to em 1955).

3 - Os governos militares, a
partir de 1964, optaram por uma
aliança política com os Estados Uni-
dos (repressão interna às forças de
esquerda e cruzada anticomunista),
e com o grande capital nacional.
Com essa política, sustentada pelo
alto endividamento externo, prin-
cipalmente nos anos 70, consegui-
ram desenvolver a infra-estrutura econômica do País, abrin-
do rodovias, construindo e modernizando portos, multipli-
cando a capacidade energética instalada, elevando a produ-
ção de petróleo, ampliando a indústria química de base e a
exploração do subsolo, com a expansão da Cia. Vale do Rio
Doce.

Deputado Anderson Adauto
discursa durante o Encontro
Internacional de Paris
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A partir dos anos 80 e,
principalmente, com o

"Consenso de
Washington", o Brasil

passou a fazer concessões
perigosas em sua

soberania política e na
administração da economia

4 - Para exercer o pleno controle do País, os militares
substituíram os administradores políticos do Estado, convo-
cando técnicos em economia e finanças. A nova tecnocracia,
recrutada nas universidades, consolidou o seu poder com a
criação do Banco Central em 31 de dezembro de 1964. Ao
que tudo indica, essa providência já se subordinava a uma di-
retriz norte-americana, ditada ao poderoso ministro de Pla-
nejamento do primeiro governo militar e conhecido servidor
de Washington, Roberto Campos.

5 - A partir dos anos 80 e, principalmente, com o "Con-
senso de Washington", o Brasil passou a fazer concessões peri-
gosas em sua soberania política e na administração da econo-
mia. Os primeiros atos se deram ainda no governo do Gene-
ral Figueiredo (1979/85), mas, a partir do último ano do Pre-
sidente Sarney (1989), as pressões se intensificaram. Ao no-
mear o Sr. Maílson da Nóbrega, servidor confesso do siste-
ma financeiro internacional, o Presidente Sarney demonstrou
a exaustão da resistência que havia exercido durante quase
todo o seu mandato.

5 - Os interesses do grande capital em acelerar a submis-
são do Brasil à nova ordem mundial foram mobilizados para
a eleição do Sr. Fernando Collor de Mello. Mediante a adesão
de grande parte dos meios de comunicação e o volume de
recursos jamais empregados nas eleições anteriores, as forças
conservadoras internas e os interesses estrangeiros jogaram
todas as fichas em Collor.

6 - No governo, Collor adotou imediatamente as medidas
recomendadas pelo Consenso de Washington. Ele teria sido o
mais eficiente seguidor da cartilha do neoliberalismo se o seu
governo não fosse tão grosseiro e tão transparente na corrupção.
A opinião pública exigiu medidas do Congresso, as elites na-
cionais retiraram o seu apoio e o impeaehment foi adotado.

7 - O substituto constitucional do Sr. Collor, o Presi-
dente Itamar Franco, hoje Governador de meu Estado, con-
centrou sua ação na imposição de padrões éticos no governo
da República e tentou estabelecer autoridade política sobre a
tecnocracia que se encontrava, como ainda se encontra, com-
prometida com o "Consenso de Washington". Depois de não
conseguir que três ministros da Fazenda cumprissem as suas
diretrizes, o Presidente Itamar Franco nomeou o Sr. Fernando

Henrique Cardoso para o cargo, supondo estar submetendo
o Banco Central e a chamada equipe econômica a liderança
política e intelectual forte, recomendada pelas idéias que o
novo ministro esposara em seus livros e na luta contra o regi-
me militar.

8 - O Plano Real, revisto e corrigido pessoalmente pelo
Presidente Itamar Franco, foi adotado. Não se tratava apenas
de uma adaptação do Plano Schacht aplicado na Alemanha
em 1922/1923, e ensaiada na Argentina pelo Ministro Cavallo,
mas exigia outras reformas que não as preconizadas pelo FMI:
aquelas que orientassem a retomada do desenvolvimento eco-
nômico, a redistribuição mais justa da renda e outras medi-
das compensatórias no campo social. Esse era o compro-
misso do candidato Fernando Henrique Cardoso com o Pre-
sidente Itamar Franco, que, com a força de sua populari-
dade - a mais alta atingida por um Presidente da República
ao fim de seu mandato -, recomendou-o ao eleitorado.

9 - Ao assumir o Governo, o Presidente Fernando
Henrique optou imediatamente pelo total alinhamento à políti-
ca neoliberal. A abertura dos mercados, que se iniciara com
Collor e fora contida 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, eontranu sensu} financiada, em alguns casos, em até 75% de
seu valor, com recursos dos trabalhadores brasileiros, recolhi-
dos ao Fundo de Amparo aos Trabalhadores (FA1) e adminis-
trados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico a
juros de seis por cento ao ano, com dois anos de carência e 12
anos de prazo, quando os juros de mercado, pagos pelos empre-
sários nacionais, chegavam, em alguns casos, a mais de 60% ao
ano. A desregulamentação do mercado financeiro, com a per-
missão total para o funcionamento de bancos estrangeiros e li-
berdade da entrada e saída de capitais, deixou o País totalmente
vulnerável ao ataque especulativo contra a moeda.

10 - À centralização internacional do poder corresponde
o centralismo na Federação brasileira. Os Estados federados,
que já haviam perdido muito de sua autonomia política e admi-

Ao assumir o governo, o
Presidente Fernando
Henrique optou
imediatamente pelo total
alinhamento à política
neoliberal
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Os Estados federados, que
já haviam perdido muito
de sua autonomia política

e administrativa nos
governos militares, em

favor dos centros
tecnocráticos de decisão,
tiveram a sua autonomia
praticamente reduzida a

nada

nistrativa nos governos militares, em favor dos centros
tecnocráticos de decisão, tiveram a sua autonomia praticamen-
te reduzida a nada. O Banco Central impôs aos Estados fe-
derados que renunciassem à administração de sua dívida
mobiliária, repassando os seus débitos para o Governo Cen-
tral. Com isso, o Governo da União "assumiu" as dívidasdos
Estados, que, pelos contratos a que foram coagidos, ficaramproi-
bidos de contratar novos empréstimos, impedidos de manter
instituições financeiras e de realizar investimentos. Assumiram a
responsabilidade de amortizar essa dívida com a União, com ju-
ros variáveis e o comprometimento, para isso, de cerca de
13% de sua receita líquida. Proibidos de endividar, os Estados
ficam subordinados à "ajuda" do Poder Central, que usa de crité-
rios'políticos a fim de liberar ou não recursos indispensáveis ao
funcionamento da máquina administrativa.Antes, os Estados po-
diam administrar a circulação de seus titulos no mercado finan-
ceiro,mediante a emissão de novos papéis, tal como fazem todos
os governos endividados do mundo, incluídos os Estados Uni-
dos. No caso de Minas Gerais, o dispêndio com a administração
da dívida era em média de 8 milhões de reais ao mês; hoje, a
amortização e os juros consomem mais de 80 milhões de reais
menSals.

11 - A fim de sustentar a falsa estabilidade monetária, o
Governo Central recorreu à chamada "âncora cambial", man-
tendo o real sobrevalorizado, mediante a atração dos capitais
especulativos internacionais, com altíssima remuneração (os
juros reais chegaram, em algumas ocasiões, ao espantoso pa-
tamar de 49,75% ao ano).

12- A fimde aplicaressamacropolítica recessiva,cujosob-
jetivossempre foram os da desindustrializaçãodo País e o desem-
prego - de forma a enfraquecer a cidadaniae a resistênciado povo
brasileiro,sob o pretexto do controle inflacionário - o Governo
violou a Constituição, legislando sobre economia e finanças,que
são matéria de exclusivacompetência do Parlamento. Abusando
do instrumento de urgência ( com a edição e reedição sucessiva
de medidas provisórias), os tecnocratas impuseram ao País uma
situação jurídicainconstitucional, criando situações permanentes
mediante leis provisórias de aplicação precária.

13 - Ao assumir o Governo de Minas Gerais, o ex-Pre-
sidente Itamar Franco encontrou os cofres vazios e imensos
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compromissos financeiros. Era absolutamente impossível pa-
gar aos credores e manter o Estado funcionando, mesmo de
forma precária. Em razão disso, declarou a suspensão dos
pagamentos até a retomada da normalidade.

14 - Outros Estados da Federação, entre eles Rio Gran-
de do Sul, Alagoas, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul,
tomaram medidas semelhantes.

15 - Em obediência aos organismos internacionais, com
os quais assumiu os compromissos de submissão, o Governo
do Sr. Fernando Henrique Cardoso adotou represálias ostensi-
vas contra os Estados que se opuseram ao pagamento integral
das amortizações da dívida.Contra Minas Gerais essasrepresálias
foram mais duras. Não só foram retidos valores que lhe perten-
cem na divisão constitucional de certos tributos, como - em
precedente absurdo - o Estado foi denunciado aos organismos
internacionais de financiamento (BID, BIRD e agências
financiadoras de determinados países com as quais estava com
as suas contas em dia)como inadimplente. Com isso, projetos de
interesse social (saneamento e educação, entre outros) foram in-
terrompidos, com o prejuízo de grandes contingentes
populacionais.

16 - Em complemento a tais providências de represália,
o Governo Federal resolveu também propor ao Congresso uma
legislaçãodraconiana - a Lei de Responsabilidade Fiscal- que,
a pretexto de impor a austeridade na administração pública,
constitui uma forma "legal" de intervir nos Estados e promo-
ver a responsabilidade criminal dos administradores que se ne-
garem a reduzir as despesas de caráter social.

Senhoras e senhores

Deixei de lhes dar os números da situação fmanceira e
econômica de 1'linas Gerais, que se encontram em documento
a ser distribuído aos interessados. Na verdade, os números di-
zem pouco se não conhecemos a sua relação direta com as di-
mensões da realidade social.

Como estamos trocando experiências na luta comum con-
tra o novo totalitarismo, que se identifica na teologia do capital,
gostaria de lhes resumir os resultados políticos obtidos com a
postura ousada do Governador de Minas Gerais, ao tomar a

Ao assumir o Governo de
Minas Gerais, o ex-
Presidente Itamar Franco
encontrou os cofres vazios e
imensos compromissos
financeiros
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Entendem os brasileiros
que a política de entrega
do sistema estatal lhes
retira os instrumentos
indispensáveis para a

realização de um projeto
de desenvolvimento
nacional autônomo
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iniciativa de declarar publicamente a suspensão dos pagamen-
tos dos débitos ilegitimamente assumidos pelo seu antecessor.

Em primeiro lugar, o impacto da decisão surpreendeu
o sistema dominante, que não esperava qualquer contesta-
ção. Os violentos ataques das elites subordinadas aos interesses
não nacionais e o alinhamento de grande parte dos meios de
comunicação, na tentativa de qualificar a decisão de mostrar a
realidade como irresponsável-(porque, segundo eles, abalava a
credibilidade internacional do Brasil, fazia cair as bolsas e afas-
tava investimentos externos), não causaram efeito. Na opinião
pública, a resposta foi mais do que positiva.Em Minas, a popu-
lação se levantou decidida em apoio ao seu Governador e, em
todos os Estados brasileiros,houve manifestaçõesde apoio po-
litiço.

O gesto abriu os olhos da Nação para a irracionalidade
do sistema centralizador e subordinado aos interesses financei-
ros internacionais, a destruição do sistema federativo, o agrava-
mento das diferenças sociais e a entrega do patrimônio nacio-
nal aos estrangeiros.

Imediatamente, outros governadores de Estados da Fe-
deração, entre eles o do Rio Grande do Sul, de poderosa tradi-
ção libertária, somaram-se a .MinasGerais na mesma atitude.

A mais poderosa conseqüência política da atitude do
Governador Itamar Franco foi a consciência de que a sub-
missão do Governo do Presidente Cardoso aos Estados
Unidos e ao G-7 está colocando em risco a soberania do
Estado brasileiro sobre o seu próprio território e seus re-
cursos naturais, entre eles os da água e do maior banco ge-
nético do planeta. Entendem os brasileiros que a política de
entrega do sistema estatal lhes retira os instrumentos indis-
pensáveis para a realização de um projeto de desenvolvimento
nacional autônomo. A anunciada privatização de todo o sis-
tema de geração e distribuição de eletricidade, tal como pre-
vista, significaria, se consumada, a entrega plena do domÍ-
nio das águas - o Brasil dispõe de quase a metade de toda
a água doce do mundo fora das calotas polares - ao capi-
talismo sem pátria. Neste momento, trava-se batalha judi-
cial e política a fim de impedir a privatização da maior
empresa de geração e distribuição de eletricidade brasilei-
ra, a de Furnas, cujas usinas se situam em território minei-

ro e sobre rios mineiros. Nós estamos dispostos a lutar até
o fim, e com todos os meios, para impedir a entrega das
águas brasileiras à propriedade privada.

No final, quero manifestar a minha esperança de que
este encontro, realizado em Paris, que tem sido, ao longo dos
séculos, a capital do humanismo, venha a indicar os rumos
da resistência contra a utopia perversa da ditadura dos mer-
cados, ou do "fundamentalismo mercantil", de acordo com a
lúcida observação de Celso Furtado.

Faço um apelo aos estudiosos que aqui se encontram
reunidos para que visitem :MinasGerais. Segundo Estado do
Brasil, situado no centro da geografia e da história do mais
importante dos países em desenvolvimento e uma das mais
dinâmicas economias do mundo, Minas se propõe hoje a es-
tabelecer um ponto de resistência prática ao neoliberalismo e
ao "pensamento único".

A presença em .Minasde personalidades de renome inte-
lectual e ético como as que se reúnem neste encontro, na certa,
estimulará a repercussão de nossos esforços nos meios de co-
municação e fortalecerá a nossa luta e o nosso exemplo. Esta-
mos ansiosos em recebê-los para um encontro como este ou
para visitas individuais. É importante que os mineiros saibam
que não se encontram sós neste esforço pela recuperação do
bom senso e da solidariedade entre os homens.

Agradeço a todos por me ouvirem.

55



Inteligência, patriotismo
e solidariedade

Entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais a Celso Monteiro Furtado
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Em Vossa Excelência, Doutor Celso Furtado, a Nação
tem um servidor completo. Sua inteligência do mundo condu-
ziu-o ao exercício do jornalismo e ao aprendizado do Direito;
seu patriotismo conduziu-o às paisagens da guerra européia;
sua solidariedade para com o povo convocou-lhe a razão para
o entendimento das relações econômicas.

Na construção da CEPAL, junto com outros nome ex-
pressivos da inteligência americana - e América, para nós, é
sobretudo este continente meridional cujas costas Vespúcio
explorou - Vossa Excelência indicou os dois caminhos ne-
cessários para a força das nações e a felicidade de seus po-
vos: desenvolvimento planejado, com distribuição justa de
renda, e a ordenação do Estado.

Convocado pelo mineiro J usce-
lino Kubitschek, Vossa Excelência
atuou na execução de suas idéias de
justiça e de planejamento econômico,
ao criar e administrar a SUDENE,
contribuindo para que a distância en-
tre o Sul e o Nordeste se fizesse me-
nor.

No exílio, coube a Vossa Exce-
lência representar a intel/igentsia brasi-
leira, levando o seu saber às mais altas
cátedras universitárias do mundo. Mi-
nistro da Cultura, Embaixador junto
à Comunidade Econômica Européia,
membro da Academia Brasileira de Letras, Vossa Excelência
é, sobretudo, o brasileiro orgulhoso de suas raízes.

Vossa Excelência é assim homem de saber e de ação,
militante incansável do humanismo do Ocidente .

.tv1inasGerais acolhe-o hoje como cidadão destas monta-
nhas, como tem acolhido outros bravos paraibanos que para
aqui vieram e aqui fizeram a sua vida. Há um pacto honrado

Deputado Anderson Adauto e
o Economista e Professor
Celso Furtado
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Minas tem posi~ão singular
na resistência contra a

ditadura dos mercados, ou
flfundamentalismo

mercantilfl, conforme a
concisa defini~ão do

Professor Celso Furtado

de civismo entre a Paralba e Minas, selado na gesta gloriosa
de 1930. O "nego" de João Pessoa foi o sinal de preparação
para o combate contra a prepotência insolente do Poder Cen-
tral.

A morte do Presidente da Paralba, qualquer que lhe te-
nha sido a causa, foi o toque de avançar na rebelião armada, a
f1m de que a hegemonia econômica de um Estado da Federa-
ção não se transformasse em ditadura politica. É conveniente
relembrar a altura politica de João Pessoa e da Paralba, quando
o pacto federativo se encontra esfarrapado pela ditadura da
tecnocracia do Poder Central. Sem Federação, como dizia
Tancredo Neves, não há república em um país das dimensões
do Brasil.

.Na Itália, pôde o jovem Tenente Celso Furtado ampliar a
inteligência das glórias e vicissitudes do homem e compreen-
der que nenhum povo é feliz se não dispuser de conhecimento,
de solidariedade e de autodeterminação politica, confirmada
pela capacidade de resistência.

Ao entregar-lhe o título de Cidadão de Minas, posso di-
zer a Vossa Excelência que o nosso povo acolhe-o em respeito
ao sábio, em reconhecimento ao expedicionário, em admiração
ao homem público, no afeto ao compatriota.

Tenha como seus, Professor Celso Furtado, os nossos
céus e as nossas águas, os sólidos penedos de nossas monta-
nhas, o empenho de nossa amizade.

(pausa para entrega do título)

Senhoras e Senhores

Antes de passar a palavra ao nosso homenageado, que
abrirá este evento, o Fórum "Politicas .Macroeconômicas -
Alternativas para o Brasil", quero dizer algumas palavras sobre
esta iniciativa.

O modelo econômico determinado pelos donos do mun-
do já se encontra em declinio. Nenhuma empresa humana pode
durar muito se não contar com a argamassa da solidariedade.

Minas tem posição singular na resistência contra a dita-
dura dos mercados, ou "fundamentalismo mercantil", confor-

~-----
me a concisa definição do Professor Celso Furtado. De Belo
Horizonte partiu o primeiro ato de resistência, com a atitude
corajosa e honrada do Governador Itamar Franco.

Há poucos dias participamos de um encontro internacional
em Paris, promovido pelo Jornal "Le Monde Diplomatique" e por
seis importantes organizações internacionais.

De lá saímos convencidos, com os 2 mil representantes
de 78 países, que um outro mundo é possível. Um mundo
no qual o Estado reassuma a sua responsabilidade na promo-
ção e garantia da justiça, na administração da solidariedade, na
promoção integral do homem.

Este fórum, que se inicia agora, terá prosseguimento nos
meses próximos e no ano que vem.

Já confirmaram a sua presença nas futuras discussões per-
sonalidades influentes no pensamento contemporâneo, vindas
dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Iremos discutir, aqui,
as alternativas macroeconômicas para restituir a sensatez nas
relações internacionais e na administração interna dos Estados,
com a recuperação plena da autodeterminação dos povos.
Temos o propósito de fazer de Belo Horizonte um dos gran-
des centros de mudança. Qualquer que seja o caminho de trans-
formação, teremos que reconstruir o Estado e, ao reconstrui-
lo, terminar a construção da nacionalidade.

É sobre isso que falará o Professor Celso Furtado, a quem
passo a palavra.

Muito Obrigado.
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Rio de união
estadual

Solenidade de Instalação da Cipe-Rio Doce,
na Cidade de Aimorés
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Excelentíssimo Senhor Deputado José Carlos Gratz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo
Senhoras e Senhores parlamentares do Espírito Santo e

de :MinasGerais,
Senhor Prefeito de Baixo-Guandu,
Senhor Prefeito de Aimorés,

Senhoras e Senhores

Se o São Francisco é o rio da integração nacional, o Rio
Doce é o da união entre capixabas e mineiros. Os rios têm esse
sentido mágico e geológico: não conhecem limites, nem os
admitem; rompem-nos com a sua força, mas unem os povos
ribeirinhos, porque são estradas livres para quem nelas quei-
ram transitar. São, conforme a bela defInição de Pascal, cami-
nhos que andam, e guardam em suas margens, das nascentes à
foz, o mesmo mistério e a mesma poesia.

O Rio Doce é assim. Desce dos cimos e penedias da
Mantiqueira e vem abrindo seu passo até encontrar, aqui,
ao cruzar a Serra dos Aimorés, o obstáculo mais notável,
nas corredeiras que marcam as divisas políticas entre nos-
sos Estados. Foi sempre um rio estranho, fechado às entra-
das pela ferocidade da natureza e a bravura dos índios, que
só seria contida pela ação de Guy de Marlit~ree dos missio-
nários católicos.

No século passado, o Rio Doce seria a via mais impor-
tante de comércio entre os mineiros e capixabas. Pelas suas
águasdensas, contornadas as corredeiras e levescachoeiraspelos
desvios em terra fIrme, subia o sal até o Porto de Calado, hoje
Coronel Fabriciano, já no Piracicaba, de onde o transpunham,
em canoas menores, para continuar a navegação a SãoJosé da
Lagoa e a São Miguel do Mato Dentro do Piracicaba e, dali, no
lombo das tropas, às fazendas e povoados da região próxima.

Se o São Francisco é o rio
da integração nacional, o

Rio Doce é o da união entre
capixabas e mineiros

I~
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Depois de exaurirem a
natureza em seus próprios
países, os donos do mundo
se voltam para os
fabulosos recursos de
nossas reservas de vida
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Senhoras e Senhores

Existe, há mais de 50 anos, o projeto de tornar o Rio
Doce navegável. Dificuldades de ordem geológica em seu
delta, em Regência, adiaram a realização dessa grande obra de
engenharia, que poderá ser reconsiderada, quando o Brasil co-
meça a despertar para as hidrovias, com o complexo Tietê-
Paraná. Na época, quando se iniciava a implantação do gran-

de sustentar a vida, é um bem em extinção. Os povos do
orte poluíram suas fontes, envenenaram os seus rios e lagos,

e, constatando que o Brasil tem mais de 20% de toda a água
doce do mundo, fora das geleiras, atuam no sentido de
controlá-la, mediante a privatização dos rios. Quem tiver a
água, terá o controle da vida.

O governo federal, por meio do BNDES, contratou as
empresas consultoras estrangeiras "Booz-Allen", Hamilton,
Bechtel International Ine. e o ABN-AMRO, a fim de identifi-
car as "oportunidades de investimentos" nos "eixos nacionais
de integração", e promover a sua entrega ao capital internacio-
nal. Tais eixos coincidem com os vales e os grandes rios brasi-
leiros. Os autores do estudo não escondem que o projeto se
associa à privatização das águas, como revelou um de seus res-
ponsáveis, na Federação das Indústrias de Minas, ao advogar
novo estatuto sobre a propriedade dos mananciais e cursos flu-
VIaIS.

Há poucas semanas, em Alfenas, os moradores da região
dos lagos do Rio Grande assumiam, diante da Nação, o com-
promisso de lutar com todos os meios, a fim de impedir a pri-
vatização das Centrais Elétricas de Furnas e, com ela - confor-
me o modelo que escolheram - todas as águas do grande lago
e a sua exploração integral, da energia elétrica ao turismo, do
turismo à irrigação, da irrigação à pesca. O Governador Itamar
Franco já deixou bem claro que, se o governo federal insistir
em privatizar Furnas, teremos o confronto.

Por outro lado, numerosas entidades da sociedade civil
encaminharam à Assembléia Legislativa moção solicitando a
elaboração de leis que protejam não só as águas, como toda a
biodiversidade no ecossistema mineiro. Os nossos órgãos téc-
nicos já estão estudando a proposta.

Senhoras e Senhores

Há poucas semanas, na ampla discussão que fazemos, os
mineiros, a respeito da soberania sobre os nossos rios, eu
relembrava a importância da água para o Brasil e a cobiça que
move as nações mais poderosas do mundo, no desejo de con-
trolar os nossos mananciais. Não é de hoje que a história do
Brasil tem sido a história de sua resistência contra os ladrões de
nossos bens. No início, eram as costas, saqueadas, as matas atlân-
ticas, do pau-brasil. Quando iniciamos o ciclo do açúcar, surgi-
ram os franceses e holandeses, querendo assenhorear-se do
Maranhão, de Pernambuco e da Bahia. Ao iniciar-se o ciclo do
ouro, foi a vez dos ingleses, com a mão lusa, apropriar-se do
ouro e diamantes de :Minas,a fim de financiar a sua expansão
imperial.

Agora chegou a vez das águas e da biodiversidade. De-
pois de exaurirem a natureza em seus próprios países, os donos
do mundo se voltam para os fabulosos recursos de nossas re-
servas de vida. A água é a fonte de toda a vida orgânica. Sem
ela, a terra seria, como quase todos outros corpos celestes,
imensa rocha seca e estéril. Mas a água limpa, doce, pura, capaz

Pelo Rio Doce e pelo Piracicaba, levados em canoas
maiores, subiram, também no século passado, os fornos
catalães, importados por Jean de Monlevade, para a rudimen-
tar siderurgia de São Miguel, que fabricava as ferramentas
agrícolas daquele tempo e seria, nos anos 30, a base da gran-
de usina da Companhia Belgo-Mineira.

Nós, mineiros, devemos muito ao espírito empreende-
dor dos capixabas para a civilização deste extremo leste minei-
ro. Ao pioneirismo de Pedro Nolasco e de seus engenheiros,
devemos a Estrada de Ferro Vitória a :Minasque, nos riscos de
seu projeto, deveria chegar a Diamantina, e de Diamantina, aos
confins com Goiás, onde já se encontrava demarcado o retân-
gulo Cruls, dentro do qual se encontra Brasília. Quando abri-
mos ~s atuais corredores de exportação, e aproveitamos os
trilhos da ferrovia, vemos como havia no passado homens com
essa extraordinária visão empresarial, dentro de um projeto
nacional de desenvolvimento e de grandeza.Nós, mineiros, devemos

muito ao espírito
empreendedor dos
capixabas para a

civiliza~ão deste extremo
leste mineiro
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Existe, há mais de 50 anos,
o projeto de tornar o Rio

Doce navegável.
Dificuldades de ordem

geológica em seu delta,
em Regência, adiaram a
realização dessa grande
obra de engenharia, que
poderá ser reconsiderada

de complexo siderúrgico do Médio Vale, com as usinas de
Acesita e Usiminas, a idéia era a de usar o rio para a entrada
de carvão mineral e outros insumos, e para a saída dos produ-
tos siderúrgicos. Na verdade, a vocação do Rio Doce é seme-
lhante à do Ruhr, na Alemanha - um grande eixo de indústria
siderúrgica. Em nosso caso, com a escassez de carvão fóssil,
as florestas cultivadas, com o carvão vegetal, substituem as
reservas carboníferas do Ruhr.

A importância estratégica do Vale do Rio Doce - com
seus recursos florestais e minerais - seria aferida durante a Se-
gunda Guerra Mundial. ão só a criação da Companhia Vale
do Rio Doce, possibilitada pelos Acordos de Washington, se
inseria no quadro da aliança militar entre o Brasil e os Estados
Unidos, como os outros recursos de nossa região embarcariam
para o esforço de guerra, como a madeira, a mica e os cristais
de berilo. Foi o grande tributo - o tributo da devastação das
selvas do Rio Doce - que pagamos pela liberdade do homem.

Seria importante que a grande barragem a ser levantada
em Aimorés, em que se unem na mesma iniciativa a CEMIG e
a Valedo Rio Doce, contemplasse a construção de uma eclusa,
de maneira a favorecer, quando for possível, a navegabilidade
do rio. Creio que será possível encontrar uma solução de enge-
nharia para a construção de um porto no delta do rio, mediante
a abertura de um canal em solo apropriado até um ponto da
ideal da costa.

Temos, capixabas e mineiros, um grande desafio históri-
co. Nós que fomos capazes de resolver, nas negociações políti-
cas, o delicado problema de limites interestaduais, seremos tam-
bém capazes de cuidar do patrimônio que nos é comum, o belo
e rico patrimônio do Rio Doce. No caso, a responsabilidade
maior é a de Minas: queremos despejar no solo capixaba um
curso de águas limpas, como o bom vizinho que cuida das ca-
beceiras do córrego que vai ser usado à jusante.

Senhoras e Senhores,
Senhor Presidente José Carlos Gratz

O Brasil é um dos mais poderosos países do mundo, mas
parece que grande parte das suas elites políticas não sabem dis-
so. Sem arrogância, que de nada resulta, mas sem o sentimento

-
capitulacionista que perverte alguns de nossos governantes,
podemos defender o território e assegurar o bem-estar de
nosso povo.

Há mais de 200 anos, quando os Estados Unidos inicia-
vam a vida independente e construíam o seu sistema constitu-
cional, um de seus grandes homens públicos, John Jay,adver-
tia os contemporâneos sobre a responsabilidade histórica de
um povo. Dizia Jay (cito sua frase):

"Não é nova a observação de que o povo de qualquer
país (se, como os americanos, é inteligente e bem-informado)
raramente adota uma opinião errônea com relação aos seus
próprios interesses e nela se mantém, com perseverança, por
muitos anos".

Nós adotamos uma opinião errônea com relação aos nos-
sos próprios interesses, ao aderir ao neoliberalismo há alguns
anos. Mas, como não nos consideramos menos inteligentes,
nem menos bem-informados do que os norte-americanos, está
na hora de mudar de rumo.

Muito Obrigado.
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Acaminhada da
A •urgencla

Recepção aos Integrantes do Movimento
"Marcha Popular pelo Brasil"
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Senhoras e Senhores,
Caminheiros pelo Brasil

Nada há que mais simbolize a esperança e a resistência
do que a caminhada dos povos. O Brasil foi construído ao se
construírem os seus caminhos. As longas caminhadas dos ban-
deirantes precederam as migrações internas que ocuparam o
território. Mas se houve as cruzadas conquistadoras, houve tam-
bém o caminhar do desespero e as jornadas da esperança.

Os seguidores de Antonio Conselheiro o acompanharam
pelos sertões até edificar o que consideravam o seu espaço da
promissão, em Canudos, e em Canudos foram trucidados por
uma repressão equivocada.

Nos anos 20, tivemos a longa marcha da Coluna Prestes, que
despertou o Brasilpara a consciênciade nação moderna e precedeu a
Revolução de 30. Para os analistasmais
conscientes,o movimento revolucioná-
rio de 3 de outubro, com todos os seus
erros e ambigüidades, significoua tar-
dia entrada de nosso País no séculoXX

O Brasil autêntico é hoje o
Brasil que caminha. Caminha com
a ocupação das novas fronteiras
agrícolas, com a descentralização in-
dustrial, com o surgimento de gran-
des metrópoles no Centro-Oeste. E
caminha sobretudo com os movi-
mentos sociais, como o Movimen-
to dos Sem-Terra, que vem convo-
cando a Nação a um novo contrato político e social.

Mas a caminhada que saudamos hoje é uma caminhada
da urgência.

Não há mais tempo para a contemporização. J á se perde-
ram as horas dos ajustes demorados. A Nação, sufocada, quer

Deputado Anderson Adauto
recebe no Plenário os
integrantes do Movimento
"Marcha Popular pelo Brasil"
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Não podemos tolerar mais
o despotismo disfarçado,

nem a submissão dos
interesses nacionais aos

ditadores externos

respirar. A Nação, sufocada, quer trabalhar. A Nação, sufocada,
exige ser ouvida.

Não podemos tolerar mais o despotismo disfarçado,
nem a submissão dos interesses nacionais aos ditadores exter-
nos. Vamos a Brasília dizer aos que se isolam nos palácios e
fecham os seus ouvidos aos clamores que sobem ao Planalto,
que estão acabando as reservas da nossa paciência.

Em quatro anos e alguns meses, o Brasil retrocedeu meio
século. Perdemos o controle sobre as nossas ferrovias, sobre o
nosso subsolo, sobre os nossos telefones e sobre o nosso pe-
tróleo. Agora nos ameaçam com a privatização de nossos rios.

ão se enganem: os mineiros não admitem que as suas
águas sejam vendidas, como foram vendidas as nossas minas e
as nossas redes de comunicação eletrônica.

Caminheiros

Na geografia, como na História, todas as estradas brasi-
leiras passam por Minas. Aqui, podem estar certos, há um povo
que não se deixa levar pela soberba do regionalismo, porque se
sente brasileiro de todos os Estados. Aqui somos nordestinos
noJequitinhonha e nos confins de Monte Azul e do Carinhanha;
sulistas de Pouso Alegre, Itajubá e Itanhandu; conhecemos o
calor das caatingas e as neves ocasionais de Maria da Fé; somos
montanheses e geralistas, somos íntimos dos ventos da
Mantiqueira e da Serra do Mar e das tempestades do Noroeste.

ós somos o Brasil, em sua diversidade e em sua unidade; em
suas preocupações e em seu sonho; em seu passado e em seu
futuro.

Em nome do povo mineiro, que esta Casa representa,
nós os recebemos neste pouso na Cidade de Belo Horizonte.
Sejam bem-vindos, e acrescentem às vozes que trazem os bra-
dos de inconformismo dos mineiros.

Boa Viagem.

-

Anistia ainda
incompleta

Comemoração do 20° Aniversário da
Anistia PoUtica no Brasil

30/8/99
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Senhoras e Senhores Deputados,
Senhoras e Senhores convidados

Há 20 anos, embora restritiva e incompleta, era sancio-
nada a Lei de Anistia. O regime militar, que agonizava, decidira
conceder um pouco, no temor de que a campanha popular, que
se ampliava em todo o Brasil, conduzisse a reivindicações maio-
res. Desde 1974, com a vitória esmagadora do Movimento De-
mocrático Brasileiro nas eleições parlamentares, sabiam os es-
trategistas do sistema que a ditadura perdera o fôlego. .

Estamos hoje comemorando, mais do que a edição da
Lei, a bravura dos que lutaram e dos que morreram no comba-
te pela reconstrução do Estado Democrático, porque, Senho-
ras e Senhores, o diploma aprovado não alcançou todos quantos
sofreram as sanções do regime de exceção da forma que a tra-
dição faz supor. Anistiar é restaurar a personalidade do anistia-
do tal como ela era, antes do suposto delito, com todos os seus
bens morais e materiais devolvidos ..Mais do que isso: ela pres-
supõe a reparação, tanto quanto possível, do tempo perdido.

Na verdade, e em nosso caso, a anistia não foi completa.
Os militares não puderam retornar às casernas e muitos deles,
como o bravo Capitão da Aeronáutica Sérgio "Macaco", mor-
reram sem que a anistia lhe fosse concedida. O Capitão Sérgio
"Macaco" - como era mais conhecido na Força Aérea - evi-
tou, com sua corajosa denúncia ao Brigadeiro Eduardo Go-
mes, ato de terrorismo da ditadura, que teria provocado mi-
lhares e milhares de mortos, e seria atribuído à esquerda. A
explosão dos depósitos de gás no Rio de Janeiro, planejada
pela facção terrorista do governo, com o propósito de jogar
a opinião pública contra os movimentos de esquerda, seria
crime muito maior do que o cometido pelos sicários de Hitler,
ao incendiar o edifício do Parlamento alemão e atribuir o cri-
me aos comunistas. É de recordar-se que a mesma manobra -
a de cometer um crime monstruoso e atribuí-lo aos adversá-

Anistiar é restaurar a
personalidade do anistiado
tal como ela era, antes do
suposto delito, com todos
os seus bens morais e
materiais devolvidos
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Quando falam que a nossa
História tem sido pacífica,

esquecem-se daqueles
brasileiros que, antes e

depois da Independência,
foram perseguidos e

assassinados em nome da
ordem dominante
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rios - foi tentada mais tarde, no Riocentro, com o desfecho
que conhecemos. Ao lembrar o nome daquele honrado oficial
da Força Aérea, registro a minha homenagem a todos os ci-
dadãos fardados que se negaram a integrar os corpos de re-
pressão e a cumprir ordens criminosas e a todos os outros
que, movidos pelos seus ideais de liberdade, opuseram-se ao
Golpe de 1964 e foram punidos. A exclusão dos militares da
abrangência da anistia mutila o diploma e reclama a continui-
dade de nossos esforços pela completa reconciliação da famí-
lia brasileira.

Há outros excluidos cuja situação é clamorosa denúncia
contra o propalado humanismo do atual governo. A reparação
mediante aposentadoria especial,prevista pela Constituição em
suasDisposições Transitórias, está sendo sabotada pelas auto-
ridades atuais a tal ponto que uma simples portaria do INSS a
tornava letra morta e, só diante do protesto dos parlamentares
de oposição, essa portaria foi revogada. Apesar disso, pessoas
notoriamente atingidas pela repressão e impedidas de trabalhar
e viver normalmente, continuam lutando, inutilmente, para ver
respeitados os seus direitos constitucionais. Entre essas, há ca-
sos revoltantes, como o da mineira Inês Etiene Romeu, talvez a
mais torturada de todas as sobreviventes das masmorras da
ditadura, que não teve até hoje a sua anistia registrada para
efeitos daquela reparação constitucional. Outro mineiro que
se encontra na mesma situação é o Jornalista Dimas Perrim,
cujos direitos não são reconhecidos pela Comissão de Anistia
do Ministério do Trabalho. Enquanto casos como os de Inês
Etiene e Dimas Perrim, entre outros, não forem resolvidos,
não podemos comemorar festivamente a Lei da Anistia.

Senhoras e Senhores Deputados

Ao abrir esta sessão especial,que se realiza por iniciativa
do Deputado João Leite, quero homenagear todos quantos lu-
taram e morreram, sofreram torturas, foram banidos e tangi-
dos ao exílio durante a ditadura instaurada em 1964 mas tam-,
bém tantos quantos lutaram e de quantos morreram, no decor-
rer da nossa História, na defesada liberdade, da soberania nacio-
nal e dos direitos naturais do homem. Da mesma forma, quero

-
levar o meu respeitoso preito de gratidão aos que se expuse-
ram na campanha pela anistia. Nessa luta, a bravura maior foi
das mulheres, mulheres como Helena Greco e Terezinha
Zerbini, essas extraordinárias brasileiras que são um exemplo
de dignidade e coragem para todos nós.

Quando falam que a nossa História tem sido pacífica,
esquecem-se daqueles brasileiros que, antes e depois da Inde-
pendência, foram perseguidos e assassinados em nome da or-
dem dominante. Três anos depois do Grito do Ipiranga, a bio-
grafia do jovem Pedro I ficaria indelevelmente maculada com
o Decreto Imperial de 7 de março de 1825, que mandou execu-
tar "prontamente" todos os sentenciados pela Comissão Mili-
tar enviada a Pernambuco, a fim de punir os envolvidos na
Confederação do Equador. A morte de Frei Caneca e de seus
companheiros foi o grave precedente da ingerência dos milita-
res no processo político e, mais do que isso, na constituição de
tribunais militares de exceção para julgar dissidentes políticos.
Esse precedente foi corajosamente denunciado, no tempo cer-
to, por Bernardo Pereira de Vasconcelos em sua circular aos
eleitores de Minas.

Senhoras e Senhores

Um ano depois de promulgada a Lei da Anistia, os terro-
ristas - esses, sim, terroristas - mataram Dona Lyda 1tlonteiro,
Secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Ja-
neiro. No ano seguinte - 1981 -, seria a vez do malogrado
golpe contra a multidão que se encontrava no Riocentro, a fim
de assistir a um "show" musical, e que só foi poupada da tragé-
dia pela intervenção do acaso.

Ao encerrar essas palavras, devo manifestar a minha es-
perança de que não tenhamos que recorrer nunca mais ao ins-
tituto da anistia, nem que os cidadãos se vejam compelidos,
pelas suas idéias e a sua honra, a empunhar armas contra regi-
mes ditatoriais, explícitos ou dissimulados.

Passo agora a palavra ao Deputado João Leite, autor do
requerimento para a realização desta sessão especialda Assem-
bléia Legislativa, no 20° aniversário da anistia.

Devo manifestar a minha
esperança de que não
tenhamos que recorrer
nunca mais ao instituto da
anistia, nem que os
cidadãos se vejam
compelidos, pelas suas
idéias e a sua honra, a
empunhar armas contra
regimes ditatoriais,
explícitos ou dissimulados
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Uma história de
trabalho e sucesso
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A homenagem que temos a satisfação de formalizar por
meio desta reunião, em nome da Assembléia Legislativa, é
dirigida ao Sistema Federação do Comércio de nosso Estado,
compreendendo as atividades do Serviço Social do Comércio
- SESC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-
SENAC.

A importância do comércio na vida das comunidades
vem dos primórdios da civilização. Na Antigüidade, houve
povos que se notabilizaram pelo talento mercantil, como foi
o caso dos fenícios. Na Idade Média, pontificaram as
corporações de mercadores e comerciantes, enquanto na Era
Moderna a arrancada coube aos descobridores portugueses:
em nome da troca mercantil, centrada no comércio das es-
peciarias, nossos antepassados lusitanos e espanhóis abri-
ram novos mundos ao mundo.

Na atualidade, e muito especificamente no panorama da
ação brasileira, o comércio se revitaliza sempre, independen-

temente das crises e das contingências, comprovando o peso
do setor e o talento dos nossos comerciantes e comerciários.

Assim é que a Federação do Comércio do Estado de
Minas Gerais representa, como nenhum outro órgão, a ati-
vidade comercial geradora de riqueza, de empregos e de
dinamização econômica. O SESC e o SENAC, órgãos de
apoio a ela afiliados, igualmente cumprem seu papel e fazem
por merecer nossa admiração.

O SESC/MG, objetivando o desenvolvimento humano
do comerciário, atua, há 50 anos, com uma vasta gama de rea-
lizações a partir da área da educação. São programas
alfabetizantes, cursos de apoio para exames vestibulares, cur-
sos profissionalizantes para a juventude e promoções de cará-
ter cultural, tais como as bibliotecas volantes, a agenda de con-
ferências e os festivais.

Na área da saúde, o SESC se faz presente com centros de
atendimento e com as Unidades Volantes de Medicina Preven-

Na atualidade, e muito
especificamente no
panorama da Nação
brasileira, o comércio se
revitaliza sempre,
independentemente das
crises e das contingências,
comprovando o peso do
setor e o talento dos nossos
comerciantes e comerciários
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As operações do SESCe do
SENACestão em linha com

o esforço desenvolvido pela
Federação do Comércio do

Estado de Minas Gerais
para defender a empresa
mineira e orientá-Ia em
direção à modernidade
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tiva, os "caminhões da saúde", como são conhecidos pelo povo,
ao qual torna acessíveis inúmeras especialidades médicas.

No campo dos desportes e do lazer, há que mencionar os
conjuntos poliesportivos mantidos pela entidade, as competi-
ções que regularmente promove e as excursões culturais e de
recreação que propicia aos associados. Merece atenção o traba-
lho em prol da chamada "terceira idade", quando cria
metodologias e formas de convivência para valorizar e dignifi-
car o idoso. O comparecimento se faz nas várias regiões do
Estado, como, por exemplo, com o Liceu de Artes, Cultura,
Esporte e Saúde, que opera em parceria com as comunidades
locais.

Finalmente, não podemos esquecer o turismo social, em
nome de que o SESC mantém uma das maiores redes de aco-
lhimento do Estado, com pousadas e centros de convenção e
lazer, podendo hospedar cerca de 5 mil pessoas.

A abrangência da atividade do SESC pode ser aquilatada
pelo número de atendimentos que realizou em 1998, apenas
em :Minas:foram nada menos que 90 milhões de interventos.

Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o
SENAC/MG, funcionando há 53 anos, trabalha paralelamente
ao SESC com folha de serviços não menos expressiva. Sua fi-
nalidade, como o nome indica, é proporcionar qualificação pro-
fissional ao comerciário.

Em nosso Estado, o SEN AC atua com 20 unidades de
formação profissional nas várias macrorregiões, sendo que, so-
mente em Belo Horizonte, existem 5 centros de formação pro-
fissional. Um total de 522 municípios são atendidos pelo ór-
gão, por meio de uma rede com 63 unidades de treinamento.

Dentro desse complexo, temos 13centros de adestramen-
to e ensino, 2 centros de formação especializada, 3 centros-
padrão, 28 unidades de apoio, 1 hotel-escola, 13 salões de bele-
za-escola e 1 supermercado modelo.

O SENAC trabalha em 8 áreas, que vão da Administra-
ção à Comunicação e Artes, passando pela Informática, Saúde,
Moda e Beleza, Turismo, Hotelaria e Conservação e Zeladoria.
Esses estabelecimentos responderam por 1.044 tipos de ativi-
dades em 1998, incluindo 308 cursos de formação profissional
e 733 ações extensivas.

-
As operações do SESC e do SENAC estão em linha com

o esforço desenvolvido pela Federação do Comércio do Esta-
do de Minas Gerais para defender a empresa mineira e orientá-
la em direção à modernidade. Podemos dizer que o propósito
vem sendo alcançado exatamente no momento em que a quali-
ficação profissional e a melhoria da qualidade de vida são prio-
ridades para combater o desemprego e o subdesenvolvimento.

Realmente, é positivo constatar a contribuição do Siste-
ma SESC/SENAC e da Federação do Comércio ao desenvol-
vimento de l'vlinasGerais. Quando escasseiam os pontos bri-
lhantes e crescem as zonas cinzentas na realidade
socioeconômica brasileira, entidades existem que continuam a
batalhar, apesar da nefasta política econômica do Governo Fe-
deral. Entre essas, podemos citar nossos homenageados de hoje.

A distinção que estamos tributando ao Sistema Federa-
ção do Comércio do Estado de Minas Gerais - SESC/SENAC/
MG - é extensiva aos agentes que fazem dele este sucesso: o
comerciante e o comerciário. Parabéns a ambos por tão bem
cumprirem a sua missão e, mais ainda, por contarem com ins-
tituições-modelo como são as nossas homenageadas.

Muito obrigado.
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o pioneirismo da
FIAT

Comemoração do Centenário de
Fundação da FIAT S.P.A.
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Senhor Paolo Cantarella
Superintendente Mundial do Grupo FIAT,
Senhoras e Senhores Deputados,

Senhoras e Senhores

Em uma de suas brilhantes definições do homem brasi-
leiro, que ele tão bem representava, Darci Ribeiro se identifica-
va como soldado romano, negro da África profunda, judeu,
árabe e celtlbaro. A história do Ocidente é a história da aventu-
ra do homem na sua ânsia de liberdade, em sua fome de conhe-
cimento, em sua incontida miscigenação. E nessa história do
Ocidente, a Itália foi e continua sendo seu eixo maior. Talvez,
por isso, ao iniciar a enumeração de suas identidades, o grande
intelectual de Minas, que foi Darci, tenha usado a de soldado
romano. Outro singular represen-
tante da inteligência montanhesa,
Afonso Arinos, disse-nos que todos
os homens do Ocidente têm duas
cidades: a sua própria e a Cidade
Eterna, que ele homenageou no
belo palíndromo "Amor a Roma".

Quando nos referimos a
Roma, referimo-nos à fabulosa ci-
vilização que se construiu na Penín-
sula, em seus muitos povos, todos
eles iluminados pelo mesmo
humanismo e pela rica experiência
na construção do Estado moderno.
Sem a Itália, não teríamos o Renascimento e, sem o
Renascimento, não haveria o mundo de nossos dias.

Nós, brasileiros, temos com os povos da Itália - do
Piemonte a Siracusa, do Alto Ádige a Agrigento - o dever da
gratidão. A modernização das relações de trabalho e a expan-

Deputado Anderson Adauto e
o Superintendente Mundial
do GrupoFIAT, Paolo
Cantarella
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Orgulhamo-nos, os
mineiros, de haver

contribuído, nestas quase
três últimas décadas, para
o crescimento da FIAT do

Brasil e, por extensão, para
o crescimento da FIAT

internacional

são do capitalismo industrial só se iniciaram realmente entre
nós com a imigração italiana, acentuada depois da grande cri-
se econômica européia do último quartel do século passado.
Os italianos, inaugurando o trabalho assalariado no campo,
contribuíram para a abolição da escravatura. Entre os que
vieram em busca de sobrevivência, chegaram também os pe-
quenos empresários com seus reduzidos cabedais. Foi assim
que nasceram alguns dos grandes impérios econômicos em
nosso País.

Aqui mesmo, em Minas, os sobrenomes de origem italia-
na têm extraordinária presença não só nos negócios como tam-
bém na politica e na cultura. Nomes como os dos Giannetti,
procedentes de troncos italianos que foram para o Rio Grande
do S~, dos Casasanta, dos Gasparini, dos Falei e dos Lapertosa
Brina, entre tantos outros, incorporaram-se à história de Minas
a partir do fim do século passado, quando, para a construção
de Belo Horizonte, vieram os operários especializados, inicia-
dores de sólidas e respeitáveis famílias.Esta presença é tão for-
te que o nome de dedicados empreendedores, os Savassi, batiza
hoje o bairro mais sofisticado de nossa Capital.

Senhoras e Senhores

A Assembléia Legislativa de Minas se reúne hoje para
render suas homenagens aos homens que edificaram uma das
mais importantes organizações industriais do mundo, a Fábri-
ca Italiana de Automóveis de Turim, que fez cem anos em ju-
lho e produz seus veículos em nosso Estado desde 1976. Se
devemos reconhecer o pioneirismo e a persistência da família
Agnelli na construção do conglomerado industrial e em sua
direção durante todo o século, igual é a nossa homenagem às
gerações sucessivasde operários e administradores que, no tem-
po transcorrido, produziram os lucros necessários à destacada
expansão do grupo.

Orgulhamo-nos, os mineiros, de haver contribuído, nes-
tas quase três últimas décadas, para o crescimento da FIAT do
Brasil e, por extensão, para o crescimento da FIAT internacio-
nal. A nossa participação no empreendimento foi importante
não só em termos do capital inicial como também nas facilida-

des oferecidas com relação à instalação de seu parque indus-
trial. Em troca, tivemos o crescimento do mercado de traba-
lho, a arrecadação dos tributos gerados pelos salários e pelas
operações mercantis e a criação de empregos indiretos nas
empresas fornecedoras de peças e componentes.

Sem embargo da homenagem especial à FIAT, quere-
mos, em nome do povo mineiro, manifestar a nossa profunda
admiração pelo povo italiano em seu dinamismo, em sua cultu-
ra, em sua presença criadora em todos os continentes. Ao che-
gar ao Terceiro 1'1ilênio,com suas incertezas, os homens sen-
tem a necessidade de retornar às suas origens históricas a fim
de não perder a identidade essencial. São essas circunstâncias
que reclamam intercâmbio maior entre os povos latinos nas
duas margens do Atlântico, a fim de assegurar, neste futuro
cheio de dúvidas, aquele velho humanismo que a Itália restau-
rou no Renascimento e vem preservando, nas pedras de seus
monumentos e nas letras de sua inteligência, como a grande
referência espiritual de nosso mundo e nosso tempo.

Muito obrigado por sua atenção. Com a palavra, o Depu-
tado Agostinho Patrús.
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Constituição e
democracia

Comemoração do 10°Aniversário de Promulgação da
Constituição Estadual

21/9/99



ossa reunião de hoje coincide com o 10° aniversário de
promulgação da vigente Constituição do Estado de jylinas Ge-
rais. Trata-se, pois, de ocasião verdadeiramente histórica, em
relação à qual esta Assembléia não se poderia omitir, ainda mais
que a obra de construção da Carta Magna mineira teve lugar no
recinto deste Parlamento, sob os ventos benfazejos da
redemocratização.

Entre aquele 21 de setembro de 1989 e a data de hoje,
assim, inserem-se exatamente dez anos, durante os quais a Na-
ção brasileira e o Estado de jylinas Gerais passaram por gran-
des transformações. De positivo, tivemos sempre o fortaleci-
mento dos princípios democráticos. De negativo, os fatores que
nos levaram à crise politica e econômica hoje enfrentada pela
Nação brasileira.

Recapitulando a atuação desta Casa na feitura da Consti-
tuição, vemos que o Parlamento mineiro, já no ano de 1986 -
fiel à tradição libertária e democrática de nossa gente -, aqui
fazia realizar o Simpósio "jylinas Gerais e a Constituinte". O
processo coincidiu com a retomada das prerrogativas do Le-
gislativo, minimizadas durante o longo periodo de exceção, for-
talecendo os vínculos entre o Poder e a sociedade. O texto ul-
teriormente sugerido para a Constituição veio a receber cerca
de 10 mil propostas de emendas por parte de nossas comuni-
dades, consultadas durante as audiências públicas que fizemos
realizar em inúmeras cidades mineiras.

Pessoalmente, tivemos a honra de participar da Consti-
tuinte da mesma forma que outros colegas parlamentares que
hoje estão aqui conosco. Podemos testemunhar, por conseguin-
te, que a Carta reflete a vontade do povo mineiro e representa
o resultado de trabalho árduo e responsável. Não temos dúvi-
da, ademais, ao afirmar que seu texto se coaduna com a demo-
cracia e com a liberdade tão gratas ao povo das Alterosas.

O ensejo é para comemorarmos, motivados pela grande
conquista que representou para Minas a promulgação da nossa

Podemos testemunhar, por
conseguinte, que a Carta
reflete a vontade do povo
mineiro e representa o
resultado de trabalho
árduo e responsável
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Ao entrarmos em rota de
colisão com o Palácio do

Planalto, nada mais
estamos fazendo que
exercendo um direito

constitucional
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Lei Maior. Mais ainda, o ensejo é para refletirmos, sob a égide
da norma constitucional, sobre o que nos cumpre fazer nesse
momento de impasse para Minas e para o Brasil. E nos vem à
memória, muito a propósito, uma citação de Abraham Lincoln,
o grande Presidente dos Estados Unidos da América do Norte:
"O País, com suas instituições, pertence a seu povo. Se cessa o
entendimento entre esse povo e os governantes, temos o direi-
to constitucional de corrigir os rumos desse governo, ou ainda
o direito revolucionário de substitui-lo."

A afirmação do estadista norte-americano a nós se aplica
com perfeição, na medida em que nosso Estado está dando
exemplo ao resto do País, ao se insurgir contra o modelo polí-
tico e as diretrizes econômicas impostas pelo Governo Federal.
Ao entrarmos em rota de colisão com o Palácio do Planalto,
nada mais estamos fazendo que exercendo um direito constitu-
cional. É apropriado, em conseqüência, que invoquemos esse
direito no momento em que celebramos o aniversário do docu-
mento legal que o consagra.

Em nome da Assembléia Legislativado Estado de Minas
Gerais, congratulamo-nos com o povo mineiro pelo transcur-
so do 100 aniversário da nossa Constituição. Reafirmamos, na
oportunidade, nosso convencimento de que, em harmonia com
a Carta, conseguiremos suplantar as presentes dificuldades e
alcançar o estágio de justiça e prosperidade a que fazemos jus.

~-----

Atos políticos contra
o desemprego

Seminário Legislativo "Desemprego e
Direito ao Trabalho"

27/9/99
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Senhoras e Senhores

o problema do desemprego, que os senhores discutirão,
é mais grave do que sugerem os economistas e os sociólogos,
porque toca na essência do homem, em sua natureza ética e em
sua transcendência, como a mais inquietadora criação de Deus.

Emprego e trabalho são inseparáveis na civilização de
produção e consumo em que vivemos. A autonomia do traba-
lho, que era possivel no passado, é hoje uma falácia dos
neoliberais, que procuram encontrar um cinico consolo para a
exclusão dos dispensáveis, no modelo que pretendem.

O emprego é mais do que a vinculação de um trabalha-
dor a uma tarefa e a uma firma. É a sua integração na empresa,
como parceiro legitimo, e com direitos claros, naturais e juridi-
coso Sem trabalho não há empresas, embora possa haver, e há,
empresas sem capital. E todo capital existente no mundo pro-
vém do trabalho, tenha sido acumulado licitamente ou não. Não
é preciso ser marxista para compreender que preço e valor são
categorias agregadas à matéria bruta da natureza pela ação do
homem, ou seja, pelo trabalho.

A dimensão maior do trabalho é a sua razão ética. Os
homens existem para viver em comunhão. Eles devem partici-
par da vida com a sua contribuição criadora. O homem que
produz sabe que os bens que saem de suas mãos irão servir a
outros homens. É a sua forma de estar ativamente no mundo.
Se lhe retiram o direito a essa realização, reduzem a sua exis-
tência.

Por isso, tão cruel, ou mais cruel, do que negar o salário
honrado que o trabalho pode produzir, é a caridade com os de-
sempregados, seja ela exercida pelo Estado ou pelas instituições
privadas.

A assistência do Estado é legitima em casos especiais,
porque se trata de uma redistribuição de uma parcela dos resul-
tados do trabalho comum. Mas nenhum homem, no pleno vi-

o homem que produz sabe
que os bens que saem de
suas mãos irão servir a
outros homens. É a sua
forma de estar ativamente
no mundo. Se lhe retiram o
direito a essa realização,
reduzem a sua existência
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o grande erro de nosso
tempo é o de supor que as

relações humanas, entre
elas as que envolvem o

capital e o trabalho,
podem ser resolvidas em

esquemas técnicos

gor de sua força física e de sua razão, vive plenamente quando
não pode retirar de sua própria inteligência e de seus braços os
meios de sustentar-se e de sustentar a sua família com aquele
mínimo de conforto que a necessidade reclama.

Uma das mentiras do modelo de sociedade que o capital
financeiro mundial nos quer impingir é a de que a tecnologia,
automatizando os processos, torna dispensável o emprego.

A tecnologiatem libertado os trabalhadores das tarefasmais
penosas,mas não pode ser desculpa para a hipertrofia do egoísmo.

As conquistas da ciência e da técnica são patrimônio de
todos os homens e não privilégio absoluto do capital. Sendo
assim, todo o tempo poupado nos processos de produção deve
ser distribuído entre os trabalhadores para que possam utilizá-
los no livre usufruto dos bens da vida.

Há pouco mais de cem anos, na Inglaterra, os tecelões e
mineiros, muitos deles ainda crianças, trabalhavam 16horas por
dia, sete dias por semana. As conquistas sociais do século XX
fizeram com que essa carga se reduzisse a menos da metade,
com a garantia do repouso semanal. O neoliberalismo, que usa
a máscara suja da modernidade, é o retrocesso de mais de um
século.

Na Inglaterra legada por Mme. Tatcher, crianças voltam
a trabalhar, o desemprego continua a crescer, os bairros pobres
são vigiados pela polícia, mediante circuitos de televisão, tor-
nando realidade a sinistra utopia de George Orwell em "1984".

Senhoras e Senhores

O problema do desemprego, como, de resto, todos os
problemas tidos como econômicos, só encontram solução nos
atos políticos. A política é a construção das regras de convívio
entre as pessoas. O grande erro de nosso tempo é o de supor
que as relações humanas, entre elas as que envolvem o capital e
o trabalho, podem ser resolvidas em esquemas técnicos. A téc-
nica pode ajudar na organização administrativa e econômica
que a vontade política estabeleça, mas não pode substituir essa
vontade, que as instituições democráticas aferem, pelo equivo-
cado conceito de eficiência econômica.

A iniciativadeste seminário soma-se, em boa hora, à aber-
tura de mais uma etapa do Fórum "Políticas Macroeconômicas

_ Alternativas para o Brasil", que acontecerá nesta quarta-feira,
às 19h30, aqui, neste Plenário, com as palestras do Diretor do
"Le Monde Diplomatique", Bernard Cassen, e do Professor
Henrique del Nero, da Universidade de São Paulo, e para a qual
convido a todos os presentes.

Ao saudá-los esta noite, em nome da Assembléia
Legislativa,manifesto-lhes a minha certeza de que a discussão
que começa aqui, neste seminário, e prossegue no Fórum, até o
dia 5 de outubro, contribuirá para os esforços nacionais no re-
encontro do desenvolvimento econômico e, em conseqüência,
de trabalho e emprego para todos os brasileiros.

Muito Obrigado.
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Fiscalização real do
orçamento

Recebimento da Proposta Orçamentária do
Governo para o Ano 2000

30/9/99
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A Presidência, em nome do Poder Legislativo de Minas
Gerais, recebe as propostas do Executivo e comunica aos no-
bres Deputados que teve ontem, às 18 horas, uma audiência
com o Sr. Governador. Sua Excelência nos solicitou que justi-
ficássemos sua ausência. O desejo do Governador era entregar
pessoalmente a proposta orçamentária; entretanto, em virtude
de compromisso assumido anteriormente, no Rio de Janeiro,
não poderia comparecer. Solicitou-nos, então, que pedíssemos
desculpas em seu nome e comunicou que viria o Secretário do
Planejamento, que efetivamente está aqui.

Em primeiro lugar, Secretário, gostaríamos de dizer que
tivemos algumas solicitações da imprensa que cobre esta Casa,
alegando-se que todos os anos a proposta orçamentária vem,
naturalmente, como bons brasileiros que somos, no último dia.
Só que ela vinha muito tarde, che-
gava aqui às 8, 9, 10 horas da noite,
o que, muitas vezes, não permitia a
cobertura da forma como a impren-
sa desejava. Foi, portanto, uma gra-
ta surpresa recebermos, desta vez,
na parte da tarde.

Em segundo lugar, o mais im-
portante é a proposta. Não temos
conhecimento dela de forma deta-
lhada ainda, mas pelo menos o te-
mos em linhas gerais. E o mais im-
portante foi o propósito do Exe-
cutivo de, pela primeira vez em mui-
tos anos, talvez mais de 30 anos, fazer esse planejamento. Pri-
meiro, nesses anos todos, em razão de um processo e de um
sistema de governo que tirou do Poder Legislativo suas prer-
rogativas de atuar sobre o orçamento na época da ditadura
militar. Segundo, logo após, quando o País entrou num pro-
cesso de redemocratização, não pudemos exercer o nosso papel

Deputados Dilzon Melo e
Anderson Adauto e o
Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral,Manoel
Costa
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Se, pela primeira vez, é
apresentada uma proposta
de orçamento real, a Casa,
também pela primeira vez,
fiscalizará a execução desse

orçamento
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em razão da inflação, que não nos permitia fazer planejamen-
to nem mesmo dentro da nossa casa.

No orçamento do ano 2000, véspera do séculoXXI, disse-
mos ao Governador da nossa vontade de fazer da proposta or-
çamentária uma grande peça de planejamento. Que a proposta
orçamentária, a ser transformada no orçamento anual, deixasse
de ser uma peça de ficção, como sempre foi, e passasse a ser,
efetivamente, uma peça de planejamento macro.As informações
que recebemos anteriormente, nos inúmeros contatos que tive-
mos, no momento em que estávamos discutindo com V Exa. o
orçamento do Poder Legislativo,agradaram-nos.Não quanto aos
números que vieram para este Poder; aliás,fiz questão ontem de
dizer ao Governador que faltou alguma coisa para que pudésse-
mos ter a certeza de que, no ano que vem, chegaremosaté o final
sem solicitações de suplementação.

O mais importante, como dizia anteriormente, é que o
Executivo, pela primeira vez, faz uma proposta orçamentária
real, rigorosamente dentro daquilo que acredita que terá condi-
ções de arrecadar. Dentro da sua receita, traçou suas despesas.

E quero aproveitar para comunicar a V Exa. e aos de-
mais Deputados que hoje, às 11 horas, tivemos uma reunião
com o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e com a direção técnica da Casa.

Nessa reunião, com a presença do Deputado Márcio Cu-
nha, entendemos que, da mesma forma que o Executivo deu
um passo tão importante no sentido de elaborar um orçamento
real, o Poder Legislativo teria que estar, também, à altura desse
novo momento. A determinação da Presidência é um reconhe-
cimento com relação à Casa.

Acredito que não só aAssembléiaLegislativadeMinas,mas
também todos os Parlamentos municipais, estaduais e o próprio
Parlamento federal são muito bons para produzir novas leis.No
processo legislativo,esta Casa tem a excelência.Mas, no que diz
respeito à fiscalizaçãodo Executivo, à fiscalizaçãodo orçamento
no dia-a-dia,mês amês, na execuçãodo orçamento como um todo,
não só a Assembléia Legislativade Minas como também todos os
Parlamentos da União, no nosso entendimento, ainda não chega-
ram naquele ponto que deveriam chegar.

Na condição de Presidente do Poder, entendendo a von-
tade da maioria dos parlamentares desta Casa, determinamos

à assessoria que tome todas as medidas possíveis para, efeti-
vamente, fiscalizar a execução do orçamento.

Se,pela primeira vez, é apresentada uma proposta de or-
çamento real, a Casa, também pela primeira vez, fiscalizará a
execução desse orçamento. A primeira medida a ser tomada é
verificar o que precisamos. Logo depois, ver o que temos, o
que é possível fazer. O Tribunal de Contas exerce muito bem
esse papel. Nessa nova fase, no processo de fiscalização do
orçamento, achamos fundamental o entrosamento total com o
Tribunal de Contas. Logo depois, queremos chegar à fiscaliza-
ção da aplicação das políticas públicas, porque não basta apli-
car um recurso público, só para ficar no exemplo.

Sabemos que, na área da Educação, por exemplo, o Esta-
do está efetivamente aplicando 25%. Os números comprovam
isso; mas será que, além de cumprir a determinação legal em
termos numéricos, está observando também a questão da qua-
lidade; está fazendo jus ao volume de recursos aplicados? A
Casa quer fazer todos esses questionamentos juntamente com
o Tribunal de Contas.

A Presidência da Assembléia determinou que, estando
pronto o plano, se faltar alguma coisa - e acreditamos que vão
faltar profissionais -, será aberto concurso para que possamos
ter técnicos à altura de prestar o assessoramento necessário aos
Deputados da Casa.Dessa forma haverá rigor absoluto no cum-
primento de um dos papéisque cabe ao Poder Legislativo,muitas
vezes não exercitado, que é o de fiscalizar os atos do Executivo.
Temos certeza de que fiscalizando a aplicação do orçamento
estaremos cumprindo outro papel tão importante quanto o de
legislar.

Muito obrigado.

Haverá rigor absoluto no
cumprimento de um dos
papéis que cabe ao Poder
Legislativo, muitas vezes
não exercitado, que é o de
fiscalizar os atos do
Executivo
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Fonte de experiência e
de sabedoria

Homenagem ao Dia Internacional do Idoso
5/10/99
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o respeito aos idosos constitui apanágio dos povos civi-
lizados. Desde a remota Antigüidade, a idade madura era con-
siderada fonte de experiência e de sabedoria, em que os mais
jovens buscavam exemplo e solução. Rejeitando o conceito de
senectude, a crença era de que os anos traziam o equilibrio pro-
porcionado pela vivência.

Ao longo da História, a reverência ao idoso continuou
sendo uma constante, inclusive nas chamadas sociedades exó-
ticas, como as dos povos pré-colombianos na América. E no
século que ora termina, temos exemplo significativo nos países
escandinavos, onde a prioridade reservada a crianças e idosos
não admite discussão.

No Brasil, é curioso - e até certo ponto lamentável -
constatar que os primitivos senhores da terra, os Índios, esta-
vam à nossa frente na consideração ao idoso. As figuras do
pajé e do cacique eram sempre veneráveis, sendo suas funções
raramente exercidas pelos mais jovens.Longe de menosprezar
os pais e avós, o aborígene os amparava e lhes estimulava a
participação na vida comunitária.

Ora, se compararmos o exemplo do Índio brasileiro com
nosso comportamento de hoje, motivo temos para ficar cons-
trangidos. Uma série de equívocos - culminando com a atual
política socioeconômica imposta pelo poder central - condu-
ziu nossos cidadãos maduros a inexorável processo de
marginalização. Assim é que aí estão os milhões de aposenta-
dos e pensionistas da Previdência oficialmal sobrevivendo com
Ínfimos rendimentos; aí estão os enfermos que morrem pela
incúria de um sistema público de saúde literalmente falido; aí
estão os milhares de profissionais, às portas da meia-idade, que
não encontram recolocação no mercado de trabalho em fun-
ção da faixa etária. São exemplos que nos ocorrem para mos-
trar a discriminação e o preconceito que reservamos à maturi-
dade. Com isso, uma fase da vida que deveria ser de enriqueci-
mento e fruição passa a ser de perda e de declínio.

•

No Brasil, é curioso - e até
certo ponto lamentável -
constatar que os primitivos
senhores da terra, os
índios, estavam à nossa
frente na consideração ao
idoso
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A reunião especial de hoje se insere no calendário do Ano
Internacional do Idoso. Vem ela confirmar a preocupação do
Legislativo mineiro com esses quase 20 milhões de brasileiros
que se enquadram na categoria. Entende esta Assembléia que
não podemos continuar a andar na contramão da História, ao
obstar a ascensão desses nossos compatriotas. Afinal, a vida é
constante progresso nos planos biológico, psicológico, social,
politico, cultural e espiritual. Querer negar esta verdade será
bloquear o próprio desenvolvimento da sociedade como um
todo.

A Carta de Princípios para os Idosos, da Organização
das Nações Unidas, recomenda a cada país-membro que
implemente o trabalho em favor dos que são entrados em anos,
garantindo-lhes condições de independência, participação, am-
paro, auto-realização e dignidade. Pois façamos desse texto da
Assembléia Mundial a nossa cartilha em prol do idoso brasilei-
ro. Assim procedendo, estaremos assegurando a ele aquilo a
que tem direito e que lhe está sendo negado pelo país onde
nasceu e ao qual dedicou seu talento, seu trabalho e sua juven-
tude. É a mensagem que, em nome da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, apresentamos aos que nos honram
com sua presença nesta reunião.

Muito obrigado.

o mineiro do
Ceará

Entrega do Título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao ex-Presidente da

Câmara dos Deputados Paes de Andrade
8/10/99
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Cidadão de Minas Antonio Paes de Andrade

Permito-me chamá-lo apenas cidadão, quando as regras pro-
tocolares me impunham lembrar-me do mais alto cargo a que o
conduziu sua nítida e honrada biografia política: a de Presidente da
República, como substituto constitucional do Presidente Sarney,
quando exercia a direção suprema da Câmara dos Deputados. Se
as circunstâncias impuseram-lhe o dever de presidir a Nação, sou-
be Vossa Excelência exercer a interinidade com inexcedívellealda-
de ao povo brasileiro, às forças políticas que compunham o gover-
no e ao Chefe de Estado.

Essas qualidades são inatas em Vossa Excelência. Dos ser-
tões do Ceará, Vossa Excelência traz a natureza humana indômita,
que sabe suprir as privações e as dificuldades com os recursos da
inteligência e da coragem. De seus
antepassados recebeu, como o lega-
do de um compromisso de honra, a
tarefa de continuar fazendo a Pátria,
como quis fazê-la, em 1817 e em
1824, o grande chefe revolucionário
Manuel Paes de Andrade.

Muito cedo o jovem Paes de
Andrade atendeu ao chamado da
política, elegendo-se deputado es-
tadual e ocupando a Secretaria de
Segurança de seu Estado antes de
chegar aos 30 anos. Associado pelo
afeto, pela ideologia e pela filiação
partidária a José Martins Rodrigues, o deputado estadual ele-
geu-se para a Câmara dos Deputados, onde, desde o primei-
ro momento, alinhou-se no grupo parlamentar que combatia,
com a coragem que atemorizava os adversários, o regime ar-
bitrário instituído pelo Golpe Militar de 1964. Cassado o
mandato de Martins Rodrigues, logo nos primeiros momen-

Deputado Anderson Adauto e
o ex-Presidente da Câmara
dos Deputados Paes de
Andrade
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Estamos certos de que o
sentimento de Minas, que é
o sentimento da liberdade,
do respeito ao outro, mas

de intransigência no
serviço da Pátria, sente-se

fortalecido ao acolher a
sua identidade de grande

homem do Brasil
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tos do novo regime, coube-lhe manter a mesma postura em
nome das razões permanentes do povo de seu Estado.

Imposto o bipartidarismo, não havia outro caminho a Paes
de Andrade que não fosse o da oposição, dentro do Movimento
Democrático Brasileiro. Tenaz, duro, persistente, na condenação
quase cotidiana ao regime ditatorial, Paes de Andrade sofreu a
perseguição insidiosa do sistema, que se manifestava até mesmo
na violência policial contra membros de sua família. Em nenhum
momento atenuou-se a sua resistência contra o arbítrio. Coube-
lhe articular, junto com outros companheiros, o grupo dos au-
tênticos do MDB, facção que, sem atentar contra a unidade parti-
dária, servia de fermento à firmeza oposicionista do partido.

Os 49 anos de experiência política, iniciada quando Vos-
sa E2'celência mal atingia a idade mínima reclamada pela legis-
lação eleitoral, sempre se fizeram em exemplar coerência nas
idéias, no comportamento ético, na bravura do patriotismo.
Presidente do PIvIDB em tempo difícil, Vossa Excelência sou-
be preservar a unidade do partido, sem coibir as divergências,
sem exercer o arbítrio, sem inibir a livre discussão política, na
obediência rigorosa aos estatutos partidários e aos princípios
dos grandes fundadores da agremiação.

A ação política não impediu aVossa Excelência exercer, pa-
ralelamente, as atividades acadêmicas, como professor de Direito e
estudioso das questões constitucionais. A "História Constitucional
do Brasil", escrita em parceria com Paulo Bonavides, é hoje texto
de referência nas maiores universidades do mundo.

Ao inscrever o nome de Vossa Excelência nos livros da na-
turalidade transcendental de Minas, como seu cidadão de honra, o
nosso Estado enriquece a memória que o futuro terá dos tempos
atuais e dos tempos passados. Estamos certos de que o sentimento
de Minas, que é o sentimento da liberdade, do respeito ao outro,
mas de intransigência no serviço da Pátria, sente-se fortalecido ao
acolher a sua identidade de grande homem do Brasil.

Cidadão Paes de Andrade,
Senhoras e Senhores Deputados,
Senhoras e Senhores convidados

Quando se presta homenagem a um homem da estatura
cívica de Paes de Andrade, não podemos esquecer a paisagem

política que nos cerca. Se todos os momentos de uma nação
são momentos de crise, porque no Paraíso não houve história,
Deus nos poderia ter poupado destes últimos cinco anos. Não
preciso lembrar aqui que estamos vivendo o tempo do medo.

Entre 1870 e 1980, o Brasil cresceu relativamente mais
do que qualquer outro país do mundo. Superou as graves crises
cíclicas do capitalismo, como as dos anos 80 do século XIX, a
recessão imposta por Campos Salles e Joaquim Murtinho logo
em seguida e, graças à coragem de Getúlio Vargas e Oswaldo
Aranha, transformou a crise dos anos 30 na oportunidade da
substituição das importações, criando as bases do crescimento
do parque manufatureiro que se instalaria no Sul do País.

A intervenção do Estado foi decisiva para o crescimento
econômico. Não fosse o Estado e não teríamos a Vale do Rio
Doce, a Siderúrgica Nacional, a Petrobrás. Não fosse o Estado,
durante o mandato do Presidente Kubitschek, não haveria o
grande salto, com a criação da Petrobrás, a construção de
Brasília, a abertura dos grandes eixos rodoviários, a moderni-
zação dos portos, a instalação da indústria química de base.
Não fosse a ação conjunta do Estado e dos empresários brasi-
leiros nascida do entendimento entre Roberto Simonsen e,
Getúlio Vargas, não teríamos instituições como o SESI e o
SENAI, o SESC e o SENAC, que permitiram humanizar as
relações entre patrões e empregados e assegurar o aprendizado
técnico a gerações seguidas de trabalhadores.

Há dez anos iniciou-se o desmantelamento do Estado, com
o apoio de alguns empresários, incapazes de ver que os seus inte-
resses só podem ser preservados em um quadro de soberania do
Estado e de sua intervenção na arbitragem dos conflitos. Hoje é -
ao contrário do que ocorria há poucos meses apenas - do consen-
so de todos que é preciso retomar a nossa própria história.

Para retomar a História, é importante a todos os parti-
dos democráticos e, principalmente, ao PMDB, cuja tradição
tem sido a da luta constante pela justiça e pela soberania nacio-
nal, rever sua posição política diante do confessado fracasso
dos postulados do neoliberalismo.

Neste sentido, cabe-me comunicar aos presentes que o
Presidente Nacional do PMDB, Senador Jáder Barbalho, com-
prometeu-se a acatar requerimento do PIvIDB de Minas, a fim
de reunir nacionalmente o Partido, até janeiro próximo, e em

Para retomar a História, é
importante a todos os
partidos democráticos e,
principalmente, ao PMDB,
cuja tradição tem sido a da
luta constante pela justiça
e pela soberania nacional,
rever sua posição política
diante do confessado
fracasso dos postulados do
neoliberalismo
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Vossa Excelência, Senhor
Governador, restaura, no

Palácio da liberdade, uma
tradição de resistência e de

dignidade de que foram
exemplo homens como
João Pinheiro e Bueno

Brandão; Artur Bernardes e
Raul Soares; Antonio Carlos

e Olegário Maciel;
Juscelino Kubitschek e

Tancredo Neves
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Belo Horizonte. A pauta do encontro será a consulta às bases
partidárias, para que elas decidam o que devemos fazer, frente
à política econômica do Governo e ao apoio que as nossas ban-
cadas lhe têm oferecido nas duas casas do Congresso.

Com esse compromisso do Senador Barbalho, que ele
me autorizou a tornar público, vamos preparar documento do
Diretório Regional do PMDB em lVrinase encaminhá-lo à Pre-
sidência do Partido.

Senhor Governador Itamar Franco

Ao dirigir-me especialmente a Vossa Excelência, que nos
honra com a sua presença, cabe-me dizer-lhe que em Minas, nestes
meses tumultuados, o povo brasileiro está retomando a direção de
seu futuro. Ainda nestas últimas horas, obteve o Governo de Vos-
sa Excelência uma vitória judicial expressiva, no caso da CEMIG.
A Assembléia Legislativa de Minas, em sua atual legislatura, sente-
se honrada em haver reunido, em Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, os fundamentos legais e éticos que instruíram a ação de sua
Procuradoria perante o Poder Judiciário.

Vossa Excelência, Senhor Governador, restaura, no Palá-
cio da Liberdade, uma tradição de resistência e de dignidade de
que foram exemplo homens como João Pinheiro e Bueno
Brandão; Artur Bernardes e Raul Soares;Antonio Carlos e Olegário
Maciel;Juscelino Kubitschek e Tancredo eves. Eleitos pelo voto
livre dos mineiros, eles deram ao Brasil as necessárias lições de
patriotismo e de solidariedade. Nenhum deles se curvou ao inte-
resse estrangeiro. Bueno Brandão foi o primeiro dos governantes
de lVrinasa dizer não aos homens da Itabira Iron, preservando as
jazidas que seriam, mais tarde, bravamente defendidas da cobiça
internacional por Bernardes e Raul Soares. Esse patrimônio imen-
so, que daria realidade à Companhia Vale do Rio Doce, foi irres-
ponsavelmente entregue a um consórcio privado pelo atual Go-
verno Federal, em ofensa que um dia será cobrada pelos mineiros.

É com essa convicção, Senhor Governador, que vemos,
na coragem de Vossa Excelência, a esperança de nosso povo.

Cidadão Paes de Andrade

Vossa Excelência leva sobre nós, nascidos em lVrinas,uma
vantagem como mineiro. A sua naturalidade honorária o faz

cidadão de todos os nossos municípios. A partir de hoje, Vossa
Excelência pode peregrinar pelos gerais do Norte - tão pareci-
dos aos seus sertões - e pelas montanhas do Sul; pode viajar
pelos chapadões do Triângulo que são, na bela defInição de
Moacir Laterza, abismos horizontais. Vossa Excelência levará
no bolso da alma a sua identidade mineira e os nossos cidadãos
poderão verificá-la facilmente, porque Vossa Excelência já era
um dos nossos quando, quase adolescente, optou por servir à
ação.

Ao desejar a Vossa Excelência muitos e muitos anos de
felicidade junto a sua família e, ao cumprimentar afetuosamen-
te Dona Zildinha, convocamo-lo, como novo mineiro, a conti-
nuar na luta, para restaurar, em nosso País, a Pátria que estão
destruindo.

Muito Obrigado.
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A musicalidade do povo brasileiro é um fato incontes-
tável. A mistura de raças dotou-nos de talentos vários, entre
os quais esse extraordinário pendor para a música. Desde o
princípio da nacionalidade, nossa História contabiliza a vida
e obra de grandes intérpretes e compositores.

De Padre José Maurício a Lobo de Mesquita, de Carlos
Gomes a Villa Lobos, de Ar)' Barroso a Noel Rosa, aí está uma
legião de personalidades que fizeram da música sua razão de
viver, ao mesmo tempo em que enriqueciam o patrimônio cul-
tural de nossa gente.

Nos tempos atuais, a música brasileira - sobretudo a cha-
mada música popular - é motivo de admiração em todo o mun-
do. Muitos de nós, aliás, já passaram por essa experiência grati-
ficante de estar longe da Pátria, nos confins do estrangeiro, e,
de repente, chegarem-nos aos ouvi-
dos os acordes da ''Aquarela do Bra-
sil" ou da "Garota de Ipanema". É
um momento mágico, que nos faz
sentir orgulhosos da terra em que
nascemos.

N o século que ora termina, os
eventos e as fases musicais têm-se
sucedido em crescendo em nosso
País. Desde o advento do samba,
passando pela Bossa Nova e pela
Tropicália, sem mencionar o chama-
do ciclo baiano e tantos outros mo-
vimentos, temos uma série de mar-
cos que extrapolam o modismo para se consolidarem como
clássicos de nossa música. Nesse quadro vibrante é que - sem
ufanismo, mas no exercício da mineiridade - posicionamos o
"Clube da Esquina", nosso homenageado de hoje.

O "Clube da Esquina" nasceu da feliz conjunção de al-
guns jovens talentosos. Em um bairro da Capital mineira, em

"Clube da Esquina" se reúne
naAssembléia para ser
homenageado
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o IIClube da Esquinall

nasceu da feliz conjunção
de alguns jovens

talentosos. Em um bairro
da Capital mineira, em

uma esquina desse bairro,
quis o destino que se
encontrassem alguns

rapazes, cujo interesse
maior estava na música

uma esquina desse bairro, quis o destino que se encontrassem
alguns rapazes, cujo interesse maior estava na música. Era o
início da obra que não parou no tempo, já que os integrantes
do grupo, para felicidade nossa, continuam a brindar-nos, re-
gularmente, com novas e belas composições e com interpre-
tações não menos marcantes.

Lô Borges, Beto Guedes, Tavito, Milton Nascimento,
Toninho Horta, FlávioVenturini, Tavinho Moura, WagnerTiso,
Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos: esperando
não ter cometido alguma omissão, fazemos questão de citar,
um por um, os nomes desses espíritos privilegiados que inspi-
raram a criação do "Clube da Esquina". A todos e a cada um, a
mensagem emocionada da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, que apresentamos em nome do povo mineiro.

A população das Gerais, como de resto o povo brasileiro,
vem experimentando tempos difíceis, cuja superação demanda
sempre maiores esforços. A reunião dos recursos de que dispo-
mos é condição essencial para vencermos a crise e, entre esses
recursos, não podemos esquecer os valores culturais e o exercí-
cio musical.

Com efeito, nosso processo de desenvolvimento huma-
no poderá ser completado também com o concurso da música.
Já bem diz a sabedoria popular que "quem canta, seus males
espanta". Pois, no momento em que o Palácio da Inconfidên-
cia se reúne para homenagear esse grupo de artistas luminosos,
espantemos nossos males e - como hino à esperança - entoe-
mos os versos imortalizados por Fernando Brant e 'MiltonNas-
cimento na inspirada travessia:

"JÁ NÃO SO HO,
HOJE FAÇO
COM O MEU BRAÇO,
O MEU VIVER."

Muito obrigado!

o bravo povo
timorense

Ato Público de Apoio à Independência do Timor Leste
Uberaba - 17/10/99

Belo Horizonte -18/10/99
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A herança portuguesa no Brasil, representada pelo idioma,
pela formação cristãe pela índole pacíficae ordeirade nossagente,
corresponde a parcela inestimáveldo patrimônio nacional.

A bem da verdade, e em que pesem as dificuldades ora
enfrentadas por nosso País, personificamos a experiência mais
bem-sucedida do empreendimento politico lusitano. Por essa
razão, as demais nações que conosco compartilham da forma-
ção politico-cultural - e aí incluímos Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe eTimor Leste
- miram-se em nós como exemplo e como liderança a seguir.

No caso do Timor Leste, a necessidade de nosso apoio
cresce de importância, em vista da traumática experiência vivi-
da por aquela nação nos últimos anos.

Como se sabe, ao fim da administração portuguesa, há
mais de 20 anos, o Timor Leste foi ocupado pelo governo mi-
litarista da Indonésia, que o anexou como parte de seu territó-
rio. Contra isso se insurgiu o bravo povo timorense, cuja luta
pela liberdade desde então jamais esmoreceu. O resultado -
que seria feliz, não fosse a relutância da Indonésia em sair do
país - foi a independência do Timor, referendada por decisão
soberana da Organização das Nações Unidas.

A seqüência de agressões ao país e a seu povo tem sido
divulgada em detalhe pela mídia internacional. Forças parami-
litares, contrárias à independência, apoiadas pelo Governo de
Jacarta, empenharam-se em verdadeiro genocídio contra aque-
la gente indefesa. A intervenção das Nações Unidas, com a
formação de uma força internacional de paz, contou com o
apoio do Brasil, que faz pouco enviou um contingente para a
ilha do Pacífico. Foi uma demonstração de amizade por parte
dos brasileiros, que reconhecem a origem comum a unir nos-
sos povos.

As notícias que agora nos chegam dizem que as hostili-
dades continuam em meio à devastação e à penúria impostas
pelos agressores. Junte-se a isso a relativa indiferença e a tole-

Minas Gerais - modelo de
civismo e de espírito
libertá rio para o resto do
País - não fica alheia às
agruras de um povo que
sofre exatamente porque
quer ser livre
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rância das grandes potências em relação às atrocidades cometi-
das, e o momento - que deveria ser de alegria e esperança para
a nova nação - passa a ser de dor e incerteza.

O ato público que estamos promovendo tem por objeti-
vo formalizar nossa solidariedade aos timorenses. Minas Ge-
rais - modelo de civismo e de espírito libertário para o resto do
País - não fica alheia às agruras de um povo que sofre exata-
mente porque quer ser livre. Nossa manifestação de simpatia,
entretanto, não se deve traduzir em meras palavras, mas em
atos e oportunas sugestões.

É necessário que cessem as agressões, que os criminosos
de guerra sejam julgados e punidos, que os milhares de refugia-
dos possam retornar a seus lares em segurança, que se socor-
ram ,os feridos e que se alimentem os famintos. À ação
emergencial, obviamente, deve seguir-se um plano de coopera-
ção internacional para a recuperação do Timor. É o que julga-
mos deva ser feito, e o fazemos interpretando o pensamento
do povo de Minas Gerais, que representamos na Assembléia
Legislativa.

Escutemos o brado de socorro do Timor Leste e dos
sofridos timorenses. Temos certeza de que, assim procedendo,
nosso movimento irá extrapolar os limites desta cidade e as
fronteiras deste Estado, para se tornar uma mobilização nacio-
nal, com peso e ressonância na Comunidade das Nações.

Avançar é um
dever

Seminário Legislativo "Construindo a Política Pública de
Educação em Minas Gerais"

18/10/99



Deputado Edson Rezende;
Maria Tereza Leitão de Melo
(CNTE); Secretário da
Educação, Murílio Hingel;
Deputado Anderson Adauto;
ProfessorMiguel Arroyo
(UFMG); Deputado Federal
Gilmar Machado eDeputado
Rogério Correia

EdUCQGúo Púcllco em M\nas \

18 a 21 de outubro de 1999

Exmo. Sr. Murilio Hingel, Secretário da Educação; ilustres
senhores expositores, Prof. Miguel Arroyo e Maria Tereza Leitão
de Melo; Deputado Federal Gilmar Machado; Deputados Edson
Rezende e Rogério Correia, por meio dos senhores, gostaria de
saudar a todos os Deputados desta Assembléia Legislativa; senho-
ras e senhores que vieram participar deste seminário.

Ao abordar a questão educacional em nosso Estado e em
nosso País, move-nos não o rigor técnico, mas a sensibilidade
de homem público e de parlamentar consciente das demandas
da sociedade.

É sob esse prisma que encaramos estatísticas como aquela
segundo a qual o índice de analfabetismo no Brasil chega quase
a 20% da população acima de 7 anos de idade: se, tecnicamen-
te, esse percentual nos coloca à fren-
te de muitos países do planeta, so-
cialmente significa que cerca de 20
milhões de brasileiros não sabem
ler nem escrever!

Convenhamos todos - auto-
ridades e cidadãos - que tal índice
é constrangedor, da mesma forma
que outros aspectos da nossa reali-
dade educacional: no ensino bási-

t

co, por exemplo, os indicadores de ~5T
repetência são elevados, faltam cur-
sos médios de natureza profis-
sionalizante, o ensino universitário
tende a elitizar-se, com o paternalismo estatal favorecendo
exatamente os mais favorecidos, sem falar nos muitos milhões
de brasileiros que jamais puseram os pés na escola. Com tris-
teza, constatamos que temos um quadro nada condizente com
a Nação que é a 9a economia do mundo.

Educar é promover o desenvolvimento humano, esse mes-
mo desenvolvimento em relação ao qual estamos colocados
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Com este evento, portanto,
o Palácio da Inconfidência

alcança duplo e importante
objetivo: fizemos com que
as várias regiões mineiras

tivessem participação
efetiva no processo de

interiorização e estamos
contribuindo para o projeto
de construção da cidadania
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em 79° lugar na escala mundial. Avançar na classificação é um
dever de consciência para todos, governantes e governados,
todos que, de forma direta ou indireta, têm responsabilidade
e consciência social do respectivo problema que estamos abor-
dando nesta tarde, pois foi pensando assim que esta Assem-
bléia organizou o Seminário Construindo a Política de Edu-
cação Pública em Minas Gerais.

Integrando nossa pauta de projetos institucionais, este
simpósio - a exemplo daquele que promovemos sobre o de-
semprego - representa significativo avanço, já que foi objeto
de intenso processo de interiorização. Com efeito, o trabalho
que hoje vamos desenvolver foi precedido de intenso preparo,
quando envolvemos nossas comunidades regionais e diferen-
tes re.presentações da sociedade civil.

Numa primeira fase, reunimo-nos com cerca de 50 enti-
dades interessadas na questão educacional, desse encontro re-
sultou a formação de seis comissões técnicas interinstitucionais.
A partir daí, elaboramos documento sobre a política de educa-
ção pública e o levamos para ser debatido em dez municípios
mineiros, cobrindo as várias regiões do Estado. As propostas
recebidas nessas reuniões foram agregadas ao documento ini-
cial, para serem analisadas e encaminhadas.

O trabalho já completado abrange temas como financia-
mento da educação, avaliação das reformas efetuadas, valoriza-
ção do trabalhador em educação, gestão democrática, projeto
político-pedagógico, currículos e matérias afins.Nesse contex-
to, enfocam-se aspectos que vão da nucleação do ensino ao
plano de carreira do professor público, para citar apenas alguns
itens.

Com este evento, portanto, o Palácio da Inconfidência
alcança duplo e importante objetivo: fizemos com que as várias
regiões mineiras tivessem participação efetiva no processo de
interiorização e estamos contribuindo para o projeto de cons-
trução da cidadania. A propósito deste último, cumpre-nos fa-
zer referência ao Curso Educação para a Cidadania, elaborado
pela Escola do Legislativo, disponível por meio da Internet.
São 16 aulas, em 4 módulos, voltadas para os adolescentes, vi-
sando à formação dos cidadãos. É mais uma iniciaúva desta
Casa, como subsídio para a arquitetura socioeconômica das
Minas Gerais e do Brasil no terceiro milênio.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, apresentamos as boas-vindas aos que a nós se jun-
tam no dia de hoje, formulando-lhes votos de bom trabalho.
Aos ilustres palestrantes e debatedores que nos prestigiam com
sua colaboração os agradecimentos da Casa do povo minei-
ro. A Presidência esclarece que, devido a uma falha técnica na
confecção do programa deste seminário, não foi incluído o
nome da Federação de Associações de Pais e Alunos das Es-
colas Públicas de Minas Gerais - FAPAEMG -, a qual tam-
bém saudamos, dando-lhe as boas-vindas a esta Casa.
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Os novos
construtores

"Políticas Macroeconômicas - Alternativas para o Brasil"
(5° Evento), com o Tema "Os Novos Atores no Mundo"

21/10/99



lImos. Srs. Fu Mengzi, economista; Pro£. Luiz Gonzalez
Souza, Dr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Dr. Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira, Prof'. Cristina Vilani, Deputados, Senho-
ras e Senhores, a história dos homens e das nações é singela em
seus movimentos. Ela se desenvolve na tensão permanente en-
tre a liberdade e a tirania, entre os ricos e os pobres. Um dos
mais poderosos pensadores do ocidente - se não tiver sido o
maior deles -, Platão, resumiu-a em uma frase ao dizer que, na
cidade, isto é, na comunidade politica, há duas cidades: a cida-
de dos ricos e a cidade dos pobres.

O mundo, sendo uma comunidade politica, está também
dividido entre as nações ricas e as nações pobres, entre os po-
vos que lutam pela liberdade e os grupos que, ocupando o po-
der nas nações ricas, exploram o trabalho e os bens naturais
dos países pobres.

Mas, como na história dos homens e das nações, os po-
derosos não são poderosos para sempre nem os pobres conde-
nados à pobreza eterna. De vez em quando, na luta permanen-
te que empreendem, os pobres mudam a situação e se livram
dos jugos, impondo a justiça, seja com a rebelião politica, seja
com o sangue de seus heróis.

Temos dois convidados estrangeiros que representam po-
vos que emergem. Um deles, o Prof. Fu Mengzi, vem do outro
lado do mundo, da velha China, que sempre se renova; daquele
celeste Império do Meio, que os nossos ancestrais portugueses
foram dos primeiros europeus a visitar. Os chineses estão nos
dando uma lição, a de que é possível integrar-se a uma econo-
mia mundializada, sem perder as referências culturais, sem ab-
dicar da soberania politica.

O Pro£. Fu Mengzi vai nos dizer como a China está che-
gando ao futuro sem perder o passado. É nessa escolha que
reside a sua invulnerabilidade; os chineses monstram-nos a sua
habilidade comercial e a sua firmeza politica. Gostaríamos de
ouvir do Prof. Fun Mengzi algumas das experiências de seu
país no caminho que estão seguindo.

Os chineses estão nos
dando uma lição, a de que
é possível integrar-se a
uma economia
mundializada, sem perder
as referências culturais,
sem abdicar da soberania
política

•
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Os mexicanos tiveram que
afrontar guerras de

conquista continuada: aos
colonizadores espanhóis,

derrotados na luta de
libertação, seguiram-se os
norte-americanos, com a

guerra do Texas e a
anexação de grande parte
de seu território histórico

138

o Prof. Luiz Gonzalez de Souza é nosso vizinho. O
México é das nações mais sacrificadas na História de nosso
continente. Ali, os conquistadores encontraram uma civiliza-
ção forte, derrotaram-na e a destruíram, usando dos ardis da
perfídia. As sementes de grandeza e de dignidade permanece-
ram no entanto, para construir líderes mestiços como Morelos
e Juarez. Os mexicanos tiveram que afrontar guerras de con-
quista continuada: aos colonizadores espanhóis, derrotados na
luta de libertação, seguiram-se os norte-americanos, com a guer-
ra do Texas e a anexação de grande parte de seu território his-
tórico. Logo depois tiveram que se defender da invasão de na-
ções européias, conduzidas por um príncipe fraco, infeliz e
ambicioso, Maximiliano d'Austria. Ao derrotá-lo e julgá-lo, de
acordo com as leis imemoriais da guerra, j uarez recusou os
peclldos de clemência que chegavam do mundo com a frase
definitiva em seu saber e em sua honra: "el derecho ajeno es la
paz" - o direito dos outros é a paz.

Mas o México traz-nos também a memória de uma dita-
dura conduzida por tecnocratas: a do Gen. Porfírio Diaz, que,
depois de ser um dos mais bravos oficiais na luta contra
Maximiliano, entregou o seu país às empresas norte-america-
nas e só foi derrotado pela Grande Revolução conduzida por
homens de cultura, como Madero, mas também pelos líderes
mais singelos e mais autênticos do povo, como Pancho Villa e
Emiliano Zapata.

O Pro£ Luiz Gonzalez tem sido um atento observador
do movimento zapatista que surgiu em Chiapas. Esse movi-
mento é muito importante como nova forma de rebelião
libertadora e coincide com a luta política urbana, ancorada nas
idéias de Lázaro Cárdenas, o grande presidente nacionalista dos
anos 30, na hora exata em que se fala na integração econômica
da América - a nosso ver fórmula despótica e dissimulada de
colonialismo. Estamos certos de que_onovo século, que abre o
terceiro milênio, será o século de novos construtores da Histó-
ria. De povos como o chinês e de povos como o latino-ameri-
cano. E nesse caminho, brasileiros, mexicanos e chineses, te-
mos muito o que aprender uns com os outros e muito que con-
viver, parceiros que somos de uma mesma resistência e de um
mesmo destino.

Agradeço aos conferencistas e aos debatedores Fu Mengzi,
economista e Diretor do Instituto de Relações Contemporâ-

neas da China; Luiz Gonzalez Souza, Prof. de Relações Inter-
nacionais na Faculdade de Ciências Políticas da Universidade
Autônoma do México; Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,
Diretor-Presidente do jornal "Mercado Comum"; Cristina
Vilani, professora de Ciências Políticas do Departamento de
Sociologia da PUC/MG; e José Pedro Rodrigues de Oliveira
a aceitação do convite para estarem aqui esta noite, em nome
desta Casa e em nome dos mineiros. Agradecemos, também,
a presença dos senhores e jovens que se encontram aqUi,para,
assim como nós, participar desta palestra e deste debate.

Muito obrigado.
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Não à
privatização

Ato Público "Ocupação Cívica da Usina de Furnas"
Capitólio - 22/10/99



----------------------- ..••---------------------------------

Senhoras e Senhores

Dirijo-me, em primeiro lugar, à bela cidade de Alfenas,
irmã de tantas outras municipalidades que definem o Sul de
Minas como uma das mais sedutoras regiões brasileiras.

Dizem os italianos que Deus fez a Toscana em dia de
bom humor. Nós, mineiros, podemos afirmar que Deus fez
este Sul de Minas em um momento de enlevo.

Cumprimento o Prefeito Hesse Luiz Pereira e seus com-
panheiros que chefiam os municípios ribeirinhos do Rio Gran-
de e que aqui se encontram. Cumprimento também os verea-
dores aqui presentes. Ao cumprimentá-los, abraço a cada um
dos mineiros da região, que os representam com a legitimidade
do voto democrático.

Acabo de chegar de um grande encontro internacional,
realizado na Universidade de Saint-Denis, em Paris, no qual
foram discutidos os grandes proble-
mas trazidos pela globalização da eco-
nomia, entre eles o da privatização
das águas.

Não há dúvida de que as grandes
nações do Norte cobiçam o território
brasileiro e as suas grandes águas. Te-
mos quase a metade da água doce do
mundo foradas calotaspolares.Por isso,
as empresasinteressadasem Furnas não
desejam apenas a concessão da explo-
ração da energia elétrica,mas o doITÚ-
nio completo dos rios.

Os mais antigos se recordam do
quanto perdemos os mineiros, na paisagem e em terras férteis,
com a construção das barragens sobre o Rio Grande. De qual-
quer forma, essa perda era compensada, porque estávamos
contribuindo para o desenvolvimento e a grandeza de nosso

Deputado Anderson Adauto:
t~•• as águas dos rios não serão
vendidas"
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Nenhum grande país do
mundo abre mão do
controle coletivo, por

intermédio do Estado, de
seus rios. Nos Estados
Unidos, esse controle é

exercido diretamente por
empresas da União, dos
Estados e dos municípios

País. O que ocorrerá, agora, se se concretizar a ameaça, e o
Rio Grande, com as barragens de Furnas, for entregue a em-
presas privadas? De que nos terão valido os sacrifícios?

Permito-me, senhoras e senhores, repetir aqui, em
Alfenas, o pronunciamento que fiz, há algumas semanas, na
Assembléia Legislativa de Minas, em encontro que abriu a
nossa discussão sobre esse grave problema:

Água é vida. Escorrendo pelos rios,das montanhas ao mar,
a água é vida e é força, é caminho e éprovisão de alimentos.Antes
de construir suas casas,de lavrara terra,de descobrir os caminhos
da razão matemática, os homens jásabiamconvivercom as águas.

Os mineiros têm uma relaçãomuito particularcom os seus
rios. As águas recolhidas em nossas montanhas chegam ao mar
pelo São Francisco, pelo Prata, pelo Jequitinhonha e pelo Doce.
Na margem de seus riachos,onde descobriamo ouro, levantaram-
se os primeiros arraiais, que seriam depois cidades.Fomos tam-
bém os pioneiros, no Brasil,no aproveitamentoda forçahidráulica
para a geração da energia elétrica,com a usina de Juiz de Fora,
construída sobre o Rio Paraibuna aindano séculopassado.

Talvez por tudo isso, a consciência de que o controle
sobre as águas não pode ser transferido aos interesses privados
seja mais forte entre nós. Essa consciência levou o então Go-
vernador Juscelino Kubitschek a criar a CEMIG - empresa de
economia mista que se tornou modelo de administração na his-
tória brasileira - e o grande presidente a criar as Centrais Elé-
tricas de Furnas.

A Assembléia Legislativa de Minas cumpre a sua respon-
sabilidade política com a comunidade brasileira, ao acolher esse
fórum permanente contra a privatização das Centrais Elétricas
de Furnas e em defesa das águas brasileiras. Os cidadãos de-
vem conhecer os graves riscos para a sobrevivência soberana
do nosso povo, com a anunciada privatização do sistema hidre-
létrico nacional. Privatizar, em nosso caso, é mais do que trans-
ferir a administração das grandes águas'aos interesses come-
rciais; é transferi-la aos interesses estrangeiros.

Nenhum grande país do mundo abre mão do controle
coletivo, por intermédio do Estado, de seus rios. Nos Estados
Unidos, esse controle é exercido diretamente por empresas da
União, dos Estados e dos municípios. Os cursos de interesse
estratégico maior são de propriedade e estão sob a supervisão

-------

direta do Corpo de Engenheiros do Exército norte-americano.
As barragens e as represas não existem apenas para a geração
de energia. Delas depende a regulamentação das vazões, indis-
pensável ao equilibrio climático e ao controle das inundações, a
pesca, a irrigação agrícola, o tratamento e abastecimento de
água potável e industrial, a navegação fluvial. Com essa cons-
ciência, o Presidente Roosevelt, logo no início de seu primeiro
mandato, há 65 anos, criou a Tennessee ValleyAuthorit:y,que
assumiu o controle integral da bacia do grande rio. Todos os
historiadores reconhecem que essa providência foi peça-chave
do programa de reconstrução econômica do país conhecido
como "New Deal". O Tennessee era a região mais pobre dos
Estados Unidos e até hoje a sua economia depende do comple-
xo sistema de controle fluvial da TVA, diretamente subordina-
da ao Governo da União.

Privatizar as barragens de Furnas - quase todas elas
erigidas em território mineiro - será transferir o controle dos
recursos da vida e do desenvolvimento para o capricho de em-
preendedores que, como é natural, só pensam no lucro.

Quero dar as boas-vindas ao Presidente Aureliano Cha-
ves, que alia à sua experiência política o conhecimento profun-
do da questão energética brasileira. Por sua formação e qualifi-
cação profissional, como engenheiro especialista em eletricida-
de, e pelos altos cargos que ocupou na República, o grande
mineiro Aureliano Chaves tem toda a autoridade técnica para
discutir o assunto e toda a autoridade moral e política para
participar da primeira linha de combate a este projeto
antinacional.

O Secretário e ex-Ministro de :Minase Energia Paulino
Cícero é outro grande mineiro, especialista também na questão
das águas e da energia e comprovado patriota.

Dou também as minhas boas-vindas ao Almirante For-
tuna, um dos mais competentes e bravos oficiais da Marinha
brasileira, cujos conhecimentos estratégicos se amparam em
inexcedíveis virtudes de patriotismo.

Senhoras e Senhores

A defesa de Furnas é um dever de todos nós, mas depen-
de sobretudo da ação das populações mais próximas. É neces-

Privatizar as barragens de
Furnas - quase todas elas
erigidas em território
mineiro - será transferir o
controle dos recursos da
vida e do desenvolvimento
para o capricho de
empreendedores que, como
é natural, só pensam no
lucro
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sano redobrar a vigilância e exercer a pressão democrática
legítima sobre o Poder Central, a fim de que a privatização
não se consuma.

Não permitiremos, mineiros e brasileiros, que a sobera-
nia nacional continue a ser violada pelos atos irresponsáveis do
Governo da União.

Furnas não será privatizada.
As águas de nossos rios são de brasileiros e não serão

vendidas.

-

Caminho de
Damasco

Homenagem à Igreja Siríaca Católica de Antioquia
26/10/99
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Sua Beatitude Moussa Daoud, demais homenageados,
convidados, Srs.Deputados, foi João XXIII - esse grande pre-
lado que marcou sua passagem pela Igreja de Roma com a rea-
lização do Concílio Vaticano II - quem começou o movimento
ecumênico. A idéia de que os ensinamentos do Salvador são a
base e a força de todas as doutrinas cristãs, independentemente
de rito e denominação, encontrou nele um defensor incansá-
vel. Os Papas que o sucederam, Paulo VI eJoão Paulo II, tam-
bém abraçaram com entusiasmo o movimento ecumênico. As-
sim é que promoveram a aproximação entre os cristãos como
caminho para a própria paz mundial.

No caso da Igreja Siríaca Católica de Antioquia - que
esta Assembléia hoje homenageia, com a presença de Sua
Beatitude D. Moussa Daoud - a filosofia ecumênica veio ape-
nas reforçar uma aproximação que sempre existiu. Foi por essa
razão que o Papa João Paulo II, em boa hora, declarou: ''Acre-
ditamos que a veneranda e antiga tradição das Igrejas Orientais
é parte integrante do patrimônio da Igreja de Cristo, e os cató-
licos romanos devem conhecê-la para dela se nutrirem e, na
medida de suas possibilidades, favorecerem o processo da uni-
dade".

É significativoque o povo siríaco, que deu nome à Igreja
homenageada, tenha abraçado o cristianismo ainda nos
primórdios, à época da conversão de Paulo de Tarso. Como se
sabe, o grande Apóstolo - então chamado Saulo e, até então,
adversário da doutrina cristã - teve, na cidade de Damasco, seu
encontro com o Onipotente. Convertido, passou a pregar a
nova religiãoe a angariar para ela novos adeptos, entre os quais
os habitantes da Síria e de vasta região que chega até a Índia.
Damasco, ainda hoje, tem beleza milenar, emoldurada pelo
casario branco e pela sombra dos ciprestes. Quanto à expres-
são "Caminho de Damasco", ficou-nos para designar aquele
ponto crucial da existência humana, quando tudo se transfor-
ma e tudo encontra sentido.

É significativo que o povo
siríaco, que deu nome à
Igreja homenageada,
tenha abraçado o
cristianismo ainda nos
primórdios, à época da
conversão de Paulo de
Tarso
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Que esta reunião de hoje,
dedicada à Igreja Siríaca
Católica de Antioquia,
assinale nossa entrada na
cidade da esperança, onde
nos será dito o que
devemos fazer para levar o
Brasil à justiça e à paz
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Ocorrem-nos essas reflexões - ao ensejo da visita tão
honrosa que nos fazem o Patriarca D. Moussa Daoud e a co-
munidade árabe-brasileira de Belo Horizonte - a propósito da
situação atual de nosso País. As profundas modificações que se
estão processando no seio de nossa sociedade são o verdadeiro
"Caminho de Damasco" para a gente desta terra. Das mudan-
ças, sairão mais fortes e mais unidos todos os homens, entre
eles os milhares de sírios, libaneses e descendentes, filiados à
Igreja Siríaca, que nos enriquecem com seu trabalho e seu pa-
triotismo.

Patriarca D. Moussa Daoud: esteja certo de que sua pre-
sença no recinto desta Assembléia representa um marco para o
povo de .MinasGerais, que representamos. Vossa Beatitudevem-
nos trazer a mensagem de fé e de esperança que esperamos. Se
essa mensagem for expressa em aramaico, a língua de Cristo e
da Igreja Siríaca, isso virá somar-se à beleza de seu ritual, reple-
to de simbolismo.

Sua presença neste recinto, ademais, aumenta de signifi-
cado quando atentamos para os que lhe fazem companhia: to-
dos esses mineiros e convidados de outros países que temos
também na comitiva de Vossa Beatitude, todos esses mineiros,
legítimos representantes da comunidade árabe-brasileira entre
nós, da qual saíram, aliás,muitos dos parlamentares que ilustra-
ram e ilustram esta Casa.

Em nome da Assembléia Legislativado Estado de Minas
Gerais, encerramos nossas palavras citando o trecho bíblico
referente aos Atos dos Apóstolos, que trata da conversão de
Paulo: "E o Senhor respondeu a Saulo: levanta-te, entra na ci-
dade. Então, te será dito o que deves fazer".

Que esta reunião de hoje, dedicada à Igreja Siríaca Cató-
lica de Antioquia, assinale nossa entrada na cidade da esperan-
ça, onde nos será dito o que devemos fazer para levar o Brasil à
justiça e à paz. Parabéns, Igreja SiríacaCatólica de Antioquia, e
o nosso muito obrigado pelo alento que nos traz.

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autori-
dades e aos demais convidados pela honrosa presença.

Um grande
. .mIneIro

Homenagem à Memória do Dr. Pio Canêdo
26/10/99



Ilmos. Srs. Pio Canêdo Júnior, Desembargador José
Brandão de Rezende Filho,Dr. Carlos Fernando, Vereador Geni
Carneiro, José Alcino Bicalho e Deputado Cristiano Canêdo,
autor do requerimento, senhoras e senhores presentes, dizia
Paul Valéry, o consagrado intelectual francês, que o grande
homem morre duas vezes. Primeiro, como homem; depois,
como grande homem. Pois é assim que nos sentimos com o
recente falecimento de Pio Soares Canêdo: sua morte foi para
nós dupla perda, já que nos privou de um dos grandes mineiros
deste século.

Minas sempre constituiu celeiro de talentos, particular-
mente em se falando de políticos e de homens públicos. A se-
mente dos ideais da Inconfidência aqui germinou, gerando
muitos vultos que se notabilizaram no trato da causa do povo.
Desde a chamada República Velha, o cenário nacional viu des-
pontar, vindas das Alterosas, personalidades do porte de Afon-
so Pena, Delfim Moreira, Bias Fortes, Juscelino Kubitschek,
Pedro Aleixo, .Mílton Campos, Tancredo Neves e, por último,
mas não menos, Pio Soares Canêdo. Sobrevivendo à maioria
dos contemporâneos ilustres, nosso homenageado era consi-
derado, com justiça, um dos sábios da política mineira.

Um mergulho na biografia de Pio Canêdo constitui ver-
dadeira aula de arte política, no melhor sentido da palavra, e de
dedicação ao bem público. Desde os tempos de Muriaé, onde
ilustrou a Câmara Municipal e a Prefeitura, ao longo da trajetó-
ria em que, também, ocupou interinamente o Palácio da Liber-
dade, deu-nos ele lições de inteligência, sagacidade e compro-
misso para com o povo. Porque inteligente e sagaz ele foi, da
mesma forma que o compromisso se traduzia em capacidade
de conciliação, honestidade e coragem.

Veja-se,por exemplo, sua atuação durante o Governo do
Dr. Israel Pinheiro. :MinasGerais era, à época, uma praça sitia-
da, onde o Executivo democraticamente eleito, contrastava com
a ditadura militar encastelada em Brasília. Pois foi graças ao

Um mergulho na biografia
de Pio Canêdo constitui
verdadeira aula de arte
política, no melhor sentido
da palavra, e de dedicação
ao bem público
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trabalho objetivo e principalmente discreto de Pio Canêdo que
Israel conseguiu governar e, principalmente, impedir que aqui
tivéssemos uma intervenção.

Esse foi apenas um dos belos lances da vida de nosso
homenageado. Quis Deus que ele estivesse entre nós por nada
menos que 90 anos, durante os quais fez valer sua contribuição
inestimável. E quis Deus, também, que seu passamento se des-
se em Ouro Preto, berço do ideal libertário das nossas Minas
Gerais.

Aos familiares do Dr. Pio Soares Canêdo, que têm nesta
Casa digno representante na pessoa do ilustre companheiro De-
putado Cristiano Canêdo, apresentamos a mensagem de apre-
ço do Palácio da Inconfidência. Estejam certos de que a figura
do plltriarca extrapolou o círculo da farrúlia para se inserir na
História, como exemplo perene de mineiridade e civismo. É
esse exemplo que nós, representantes do povo na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, procuramos seguir no
cumprimento da missão a nós delegada.

Muito obrigado.

Patrimônio dos
brasileiros

Audiência das Comissões de Administração Pública e de
Meio Ambiente e Recursos Naturais sobre Furnas

Alfenas - 28/10/99



-

A escolha de Alfenas para sediar esta reunião da Comis-
são de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia le-
vou em conta que é dos municípios que se irradia a realidade
nacional.

É nas cidades e nos distritos que a população vive e tra-
balha, pelo que as expectativas e demandas sociais partem de-
les. Isso se evidencia quando estão em pauta questões de tama-
nha extensão e complexidade como a privatização de Furnas e
o domínio das águas. Daí a iniciativa do Legislativo mineiro, ao
promover este encontro com a participação das comunidades
da área de influência do complexo hidrelétrico.

Não pretendemos, com este pronunciamento, abranger
todos os aspectos que, a nosso ver, confirmam a inconveniên-
cia da privatização de Furnas e do sistema energético, progra-
mada pelo Governo Federal. Vamos abordar alguns deles, lem-
brando que são de natureza política, econômica, ecológica e
jurídica. Porém, antes de especificá-los, gostaríamos de regis-
trar alguns dados que comprovam a importância desse com-
plexo energético para Minas e para o País.

Em primeiro lugar, cabe dizer que, das três principais ba-
ciashidrográficas existentes no Brasil, duas delas estão no todo
ou em parte em Minas Gerais: a do Rio São Francisco e esta do
Rio Grande.

Formado por nove usinas hidráulicas e duas usinas
termelétricas, o conjunto de Furnas abastece de energia elétrica
a quase 60% da Região Sudeste/Centro-Oeste, equivalente a
cerca de 50% do consumo nacional. A área de atuação abrange
os Estados de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espí-
rito Santo, de Goiás, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul e o
Distrito Federal. Nesse território, vivem 70 milhões de brasilei-
ros e nele se concentram 65% do Produto Interno Bruto e
64% da produção industrial.

Em termos financeiros, Furnas fez investimentos, nos
últimos três anos, da ordem de R$ 2,3 bilhões; seu lucro líqui-

Formado por nove usinas
hidráulicas e duas usinas
termelétricas, o conjunto de
Furnas abastece de energia
elétrica a quase 60% da
Região Sudeste/Centro.
Oeste, equivalente a cerca
de 50% do consumo
nacional
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Há setores que envolvem a
soberania e a segurança

nacionais, devendo
permanecer sob controle

estatal. O segmento
energético, sem dúvida, é

um desses
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do, no mesmo período, foi equivalente a R$ 1,3 bilhão, enquan-
to foram pagos R$ 1,5 bilhão em impostos e dividendos.

São pontos que destacamos para mostrar o alcance que a
privatização de Furnas poderia ter, ficando patente estarmos
falando de gigantesca parcela do patrimônio nacional, que po-
deria, inclusive, vir a cair em mãos de estrangeiros.

Vem daí o primeiro aspecto da questão que gostaríamos
de enfatizar, o aspecto político. Não nos opomos à participa-
ção do capital estrangeiro na economia, mesmo porque a
globalização é fato consumado e a que nos devemos ajustar.
Por outro lado, não somos contrários às privatizações desde
que observados determinados critérios. Entendemos que o
poder público é mau empresário e que a função empresarial
não lhe compete. No entanto, há setores que envolvem a sobe-
rania e a segurança nacionais, devendo permanecer sob contro-
le estatal. O segmento energético, sem dúvida, é um desses.

Economicamente, a inconveniência da privatização de
Furnas se ratifica quando observamos tratar-se de empreendi-
mento rentável, bem-administrado e que gera energia a baixo
custo para a população. Ora, caso venham a ser vendidas a pri-
vados, as usinas serão transferidas pelo valor de reposição, e
não pelo valor contábil. Isso quer dizer que o eventual compra-
dor tratará de amortizar o que pagou, aumentando o preço de
venda da energia ao consumidor e enxugando as estruturas.
Nesse quadro, serão também inevitáveis o corte de pessoal e a
paralisação dos programas tecnológicos e ambientais hoje de-
senvolvidos.

O problema do meio ambiente é outro que não podemos
esquecer nesta discussão. Furnas tem em mãos o controle das
águas da terceira maior bacia brasileira, cujo gerenciamento é
matéria complexa e delicada. O barramento efetuado acarretou
profundas modificações no ecossistema, pelo que a gestão das
águas será desastrosa se não atentar para o uso múltiplo e para
o interesse das comunidades. Para citar dois exemplos, em tor-
no de Furnas desenvolvem-se a piscicultura e o turismo, sem
mencionar os serviços de abastecimento d'água às cidades.
Imagine-se, então, se o comprador privado, para inflacionar os
lucros, resolve aumentar a geração de energia com a utilização
de maior volume d'água? De imediato, as margens do lago se-
rão rebaixadas, com os efeitos que bem podemos aquilatar.

--#2---

O uso das águas, aliás, leva-nos a enfoque jurídico da ques-
tão. Sabemos que, pela norma constitucional, os cursos d'água
são de domínio federal quando se localizam na divisa de um ou
mais Estados ou atravessam essa divisa; ou de domínio estadu-
al quando se localizam dentro dos limites de uma única unida-
de da Federação. De todo modo, são sempre de domínio públi-
co, embora, na prática, as hidrelétricas tenham o controle dos
recursos hídricos que utilizam. Em outras palavras, a proprie-
dade desses recursos é do povo, mas sua posse, em certos tre-
chos, está nas mãos das empresas energéticas. Ora, enquanto
esses empreendimentos estão sob tutela estatal, a posse e a pro-
priedade se confundem em benefício da população. Mas, sen-
do eles vendidos a particulares, cria-se uma situação de equilí-
brio delicado.

De acordo com o cronograma elaborado pelas autorida-
des federais para a privatização de Furnas, numa primeira eta-
pa, a empresa deverá ser seccionada em três partes, sem dúvi-
da, para facilitar a venda futura. Trata-se de operação que con-
traria a moderna tendência de verticalização empresarial. A pátria
do capitalismo, os Estados Unidos da América, dá-nos o exem-
plo mais frisante: rotineiramente, temos noticia de que lá se
concretizam fusões de empresas, formando conglomerados cada
vez maiores. Aqui, no entanto, para usar das palavras do Dr.
Paulino Cícero, ilustre Secretário de Estado de 1'linas e Ener-
gia, pretendem esquartejar uma empresa do porte de Furnas.
Muito a propósito, foi uma empresa de consultoria norte-ame-
ricana, a Booz Alien, que recentemente emitiu parecer contrá-
rio ao seccionamento.

Não vamos mais nos estender, porque a matéria é vasta e
nosso tempo é limitado. Gostaríamos, no entanto, como Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado de Nlinas Gerais, de
concluir pedindo a atenção dos presentes para dois pontos: pri-
meiro, que a privatização de Furnas é contrária ao interesse do
Brasil e dos brasileiros; e segundo, que não podemos esmore-
cer nessa mobilização para impedir que a venda se concretize.

Muito obrigado a todos.

A pátria do capitalismo, os
Estados Unidos da América,
dá-nos o exemplo mais
frisante: rotineiramente,
temos notícia de que lá se
concretizam fusões de
empresas, formando
conglomerados cada vez
maiores
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o Sr. Presidente - A Presidência gostaria de comunicar
aos Deputados que teríamos, no Plenário, como parte do semi-
nário sobre políticasmacroeconômicas, a jornalistaSusanGeorge.
Por necessidade, transferimos o seminário para o Teatro da As-
sembléia.Mas a Presidência gostaria e tem a honra de registrar a
presença da Presidente do "Observatoire de la Mundialisation",
Susan George, e do Pro£.José Roberto Castilho Piqueira, Pro-
fessorTitular do Departamento de Telecomunicações e Contro-
leda Escola Politécnicada USP,os quais participarão do 5°Even-
to do Fórum de PolíticasMacroeconômicas - Alternativas para
o Brasil,com o tema "O Mercado e o Homem", que será realiza-
do hoje, às 19 horas, no Teatro da Casa.

A Presidência gostaria de fazer, oficialmente, uma sauda-
ção à professora, que saiu de tão longe para participar deste
seminário. Sra. Susan George, a Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, por sua
Mesa Diretora, por seus Deputa-
dos e funcionários, tem a grata sa-
tisfação de lhe apresentar as boas-
vindas da Casa do povo mineiro.

A de hoje não é sua primei-
ra visita: a senhora já abrilhantou
esta Casa com sua presença, ao fa-
zer-nos bela apresentação sobre a
matéria agropecuária, na pauta do
Fórum Políticas
Macroeconômicas - Alternativas
para o Brasil. Teremos o prazer
de ouvi-la logo mais, quando tra-
taremos da questão do mercado e do homem, e V Exa. fará
exposição sobre a rodada do milênio e os limites políticos da
globalização.

Esteja certa de que sua colaboração é extremamente
valio-sa neste momento em que o Brasil procura novas dire-

Susan George e o Deputado
Anderson Adauto
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trizes socioeconômicas. Sua experiência no magistério superi-
or, nos Estados Unidos, seu aperfeiçoamento na Sorbonne e
seu doutorado em Ciências Políticas são do nosso conheci-
mento e por nós devidamente apreciados. Não nos é indife-
rente sua atuação como Presidente do Observatório de
Mundialização e do Instituto Transnacional, onde se dedica
ao estudo das relações Norte-Sul no que tange à sociedade
civil e à convivência das nações. Da mesma forma, muito pre-
zamos sua preocupação ecológica, confirmada quando fez
parte do Greenpeace Internacional e do Greenpeace França.

Seu currículo, portanto, é certeza de que nos prestigia,
ao aceitar nosso convite para aqui falar. Se sua apresentação
de ontem foi extremamente bem recebida, esteja certa de que
a d~ hoje também o será. Agradecemos-lhe, portanto, pela
inestimável colaboração e convidamos a todos os presentes
para que estejam conosco hoje, no Teatro da Assembléia, para
o 3° módulo do 5° Evento do Fórum Políticas
Macroeconômicas - Alternativas para o Brasil.

A Presidência da Casa gostaria de dizer-lhe que, indepen-
dentemente do número de participantes, infelizmente estamos
em processo contínuo de votação e tivemos a presença de pou-
cos Deputados durante a exposição. Mas é importante que, ao
voltar para onde vive e mora, saiba que as palavras que deixa
conosco foram gravadas pela TV Assembléia e pelo serviço de
Taquigrafia da Casa.

A nossa intenção é fazer um extenso material com as princi-
pais partes dos pronunciamentos de todos os convidados que par-
ticipam desse fórum. Faremos uma revista e um vídeo. Esse mate-
rial será distriblÚdo a toda a sociedade civilorganizada de Minas e
do Brasil, num trabalho conjunto que jádesenvolvemos com essas
entidades que estão interessadas, e discutir e municiar de informa-
ções os homens e as mulheres deste País. Apesar de não serem
especializados como a senhora, preocupam-se com os rumos do
processo de globalização, em que não existe nenhuma parceria.
Alguns países são os globalizadores, e os outros, os globalizados.

Agradecemos, portanto, a sua inestimável colaboração e con-
vidamos a todos os presentes para que estejam conosco hoje, no
Teatro da Assembléia, para o 3° módulo do 5° Evento do Fórum
Políticas Macroeconômicas - Alternativas para o Brasil.

Muito

Muito além da
", .notIcIa

Homenagem ao 75° Aniversário de Fundação
dos Diários Associados

22/11/99
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Ilmo. Sr. Dr. Paulo Cabral de Araújo, Presidente dos
Diários Associados; Ilmo. Sr. Édison Zenóbio, jornalista e Di-
retor Executivo dos Diários Associados em Minas; Exmo. Sr.
Senador Arlindo Porto; Exmo. Sr. Deputado Federal Hélio
Costa; Sr. Maurício Lara Camargos, representante do Prefeito
de Belo Horizonte nesta homenagem; Prof Gerson de Brito
Mello Boson, Reitor da UEMG; Deputado Gil Pereira, na pes-
soa de quem gostaria de saudar a todos os Deputados presen-
tes; autoridades presentes; senhores jornalistas; funcionários da
organização ESTAMINAS, o Brasil teria sido outro neste sé-
culo sem a influência poderosa dos Diários Associados. A gran-
de organização jornalística não se limitou a informar. Foi mui-
to além. Não só esteve presente no
despertar da consciência política em
momentos decisivos, como foram
os da Revolução de 30 e da
mobilização nacional para a Segun-
da Guerra Mundial, como ajudou a
modernizar o País, com a revelação
- principalmente pelas páginas da
Revista "O Cruzeiro" - de sua
estimuladora diversidade geográfi-
ca e humana.

Os Diários Associados tive-
ram, desde o início, as marcas de
seu fundador, na aventura do espi-
rito e na aventura empresarial. Assis Chateaubriand não co-
nhecia limites para a ação múltipla que desenvolveu. As cam-
panhas memoráveis que organizou, como as da criação de
aeroclubes, da rede de. ambulatórios de puericultura, da mo-
dernização das atividades agropecuárias, ajudaram o Pais a
integrar-se plenamente no mundo moderno.

E o que dizer da penetração no território nacional? Os
Diários Associados estiveram presentes na gesta dos irmãos
Villas-Boas, os pacificadores de tantas tribos, e na localização

Jornalista Maurício Lara;
Senador Arlindo Porto;
Presidente dos Diários
Associados, Paulo Cabral;
Deputado Anderson Adauto;
Diretor Executivo dos Diários
Associados em Minas, Édison
Zenóbio; Deputado Federal
Hélio Costa e o Reitor da
Uemg, Gerson Eoson



Ao longo dos 72 anos de
existência, o "Estado de
Minas" tem sido o jornal
mais lido de nossa terra.

Por ele passaram gerações
memoráveis de jornalistas
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e mapeamento dos acidentes geográficos interiores. Mais ain-
da: graças à força e ao prestígio de seus veiculos, os brasilei-
ros passaram a conhecer melhor o seu próprio povo e a amar
com mais intensidade o seu País.

Se as páginas dos Diários Associados serviram para di-
fundir a ciência, a literatura e as artes, o Museu de Arte de São
Paulo, o famoso MASP, foi a mais importante iniciativa cultu-
ral de seu fundador. Ao trazer para o Brasil obras dos mais
grandes mestres de todos os tempos, o jornalista Assis
Chateaubriand contribuiu para a expansão das artes plásticas
em nosso País, possibilitando o contato direto dos jovens artis-
tas com os grandes momentos da arte universal.

A presença dos Diários Associados em IvIinas remonta
aos primeiros anos da organização. Ao longo dos 72 anos de
existência, o "Estado de Minas" tem sido o jornal mais lido de
nossa terra. Por ele passaram gerações memoráveis de jornalis-
tas. Homens como Eduardo Campos do Amaral, Theódulo
Pereira, Geraldo Teixeira da Costa, Pedro Aguinaldo Fulgêncio,
Célius Aulicus, Hermenegildo Chaves, Odair de Oliveira, Moa-
cir e Djalma Andrade, entre tantos outros que já nos deixaram
e que merecem a admiração e o respeito de todos os mineiros.

Hoje, sob a presidência nacional de Paulo Cabral e a dire-
ção executiva de Edson Zenóbio, os Jornalistas Roberto Elísio
de Castro Silva,João Bosco Salles,Cyro Siqueira e Dídimo Paiva
continuam a obra dos seus antecessores, chefiando uma equipe
numerosa e dedicada de profissionais, que também homenage-
amos hoje.

Nesta homenagem, Dr. Paulo, não poderíamos deixar de
lembrar que também trabalhamos na equipe dos Associados, quan-
do iniciamos nossa trajetória profissional. No final da década de
70, atuávamos na área comercial da então TV Uberaba,
retransmissora da Rede Tupi de Televisão,quando tivemos a hon-
ra de trabalhar com o Jornalista e Publicitário Paulo Cabral] únior,
seu filho, que dirigia a emissora em nossa cidade, Uberaba. Hoje,
quando estamos à frente do Poder Legislativo de Minas Gerais,
aproveitamos a oportunidade para agradecer à empresa que nos
deu uma das primeiras oportunidades de trabalho na vida, um fato
que permanece vivo em nosso coração.

E, antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Cabral, gostaria
também de prestar uma homenagem aos jornalistas, repórteres

fotográficos e cinegrafistas do "Estado de Minas", do "Diá-
rio da Tarde", da TV Alterosa e da Rádio Guarani que co-
brem os acontecimentos desta Casa diariamente, nas pessoas
dos profissionais Luiz Castro Silva, o Luizinho, Carlos Barro-
so, Willian Santos, Isabela Souto, Bertha Maakaroun, Manuel
Fagundes Murta, Flávio Penna, Lúcio Braga, Mauricio Reis e
Cristina Horta, a quem aprendi, como todos os Deputados, a
respeitar, pela seriedade que demonstram em seu trabalho na
cobertura cotidiana realizada nesta Casa.

A eles e aos que os antecederam na cobertura dos traba-
lhos parlamentares, as nossas homenagens especiais, também.

Muito obrigado.
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Despertando a consciência
adormecida

Comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra
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Ilma. Sra. Maria Mazarello, Sr. Marcos Antônio Cardo-
so e Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva, tenho a certeza de
que as pessoas que acompanharam ou irão acompanhar os
pronunciamentos dos senhores e que, talvez, ainda não tenham
consciência do grave problema da desigualdade que a raça
negra enfrenta no nosso País ficarão inteiradas da realidade.

Gostaria de dizer que iniciei minha vida pública como
Chefe de Gabinete de um prefeito negro e pude presenciar,
nos vários escalões sociais,pela convivência próxima que man-
tínhamos, que tudo que a Sra. Maria do Carmo colocou é abso-
lutamente verdadeiro.

Gostaria de saudar a Deputada Maria Tereza Lara e, na
sua pessoa, todos os Deputados aqui presentes, dizendo da sa-
tisfação desta Casa em realizar esta
reunião e esta homenagem, a partir
do seu requerimento.

Nos dias que correm, a questão
da raça negra em nosso País envolve
não mais a discriminação racial, mas
aquela outra, insidiosa e perversa, que
tem fundo econômico.

Num país como o nosso, que
se orgulha do grande feito represen-
tado pela miscigenação, não há como
falar em raças puras. Negros, índios
e brancos aqui se juntaram nesse cal-
deirão de raças que dá a dimensão
de nossa grandeza e de nossa tolerância.

Mas, se a etnia já não conta tanto, a distribuição da ri-
queza continua injusta e desigual. E, significativamente, o pre-
conceito contra o pobre atinge, de preferência, aquele pobre
de origem africana.

O problema tem suas raízes na própria história brasileira.
A abolição da escravatura garantiu ao ex-escravo a liberdade

Deputada Maria Tereza Lara,
Prefeita Maria do Carmo
Ferreira Silva, Secretária
Adjunta Maria Mazarello,
Deputado Anderson Adauto,
Marco Antônio Cardoso e o
Presidente da BELOTOUR,
José Francisco Lopes
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civil, mas não a redenção econômica. O negro liberto, analfa-
beto e desassistido mergulhou na pobreza e na falta de pers-
pectiva. Em maior ou menor grau, a situação perdura para
muitos de seus descendentes, mesmo que eles, agora, integrem
a gloriosa mistura racial brasileira.

E podemos constatar esta realidade, pois, naquele mo-
mento em que o negro foi libertado, não pôde levar a enxada,
muito menos o enxadão ou a picareta, que eram seus instru-
mentos de trabalho. Exatamente em função disso, continua-
mos a conviver com esse grau de desigualdade.

A celebração, por parte desta Assembléia, do Dia Nacio-
nal da Consciência Negra - em oportuna iniciativada Deputa-
da Maria Tereza Lara - não se deve dirigir apenas aos afro-
brasileiros. Deve endereçar-se, também, àqueles outros cida-
dãos que com eles vivem, irmanados no sofrimento e, ao mes-
mo tempo, na esperança. Vale dizer que a conscientização pro-
posta é uma questão nacional, independentemente de raça e
credo religioso ou politico.

Como devemos agir para despertar em nossa gente a cons-
ciência negra? Antes de tudo, podemos fazê-lo ao valorizar a
extraordinária contribuição da raça às letras, às artes, às ciên-
cias, à politica e aos desportos. Em todos os ramos do conheci-
mento e em cada uma das atividades, destaca-se entre nós o
papel do negro brasileiro.

Redimi-Io economicamente representa a outra metade do
processo. A natureza desse trabalho, repetimos, em muito se
concentra no problema da distribuição da riqueza. Melhor di-
zendo, há que eliminar as causas da exclusão que atinge signifi-
cativa parcela da população brasileira.

O Dia Nacional da Consciência Negra é tradicionalmen-
te comemorado em 20 de novembro, em justa exaltação à epo-
péia de Zumbi dos Palmares. Há, precisamente, 304 anos, o
herói dos quilombos foi sacrificado, ao entoar seu grito de li-
berdade. Pois podemos dizer que a realidade dos quilombos
não é muito diferente daquela em que vivem os excluidos nos
dias atuais.Mudar esse quadro, despertando a consciência ador-
mecida de três séculos, eis o que nos cumpre fazer.

Neste momento, solicitaria a licença dos representantes e
lideranças que representam a raça negra em nosso Estado e
que se encontram presentes para dizer que talvez fosse o dia

ideal para dividirmos com os senhores, para aumentar ainda
mais o nível de consciência do problema da desigualdade que
vive hoje a raça negra com relação à raça branca. Queremos
dividir esse dia com os senhores e propor que seja, também, o
dia nacional contra a globalização. Essa consciência que preci-
samos ter, de uma realidade dos nossos irmãos que vivem numa
situação de desigualdade é a mesma que vivemos hoje. Temos
tudo para nos aprofundarmos ainda mais nesse campo de desi-
gualdade entre a população dos países do Norte e países do
Sul.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de .Minas
Gerais, apresentamos nossa mensagem de confraternização com
as entidades do Movimento Negro aqui presentes, bem como
com os demais participantes desta reunião. A todos, muito obri-
gado pelo prestigioso comparecimento.

A Presidência gostaria de agradecer a presença do Sr.José
Francisco de Sales Lopes, Presidente da BELOTUR, que re-
presenta, neste ato, o Prefeito Célio de Castro. Queremos dizer
do nosso reconhecimento da luta para que a Prefeitura tivesse
uma secretaria com esse fim.
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Minas no
Senado

Homenagem ao Senador José Alencar
29/11/99



Exmo. Sr. Dr. Itamar Franco, Governador do Estado;
Exmo. Sr.Desembargador SérgioLélis Santiago, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado; Secretários de Estado; Deputa-
dos Estaduais e Deputados Federais presentes; demais autori-
dades; familiares e amigos do nosso homenageado; membros
da imprensa presentes; Senador José Alencar, há mais de 20
anos, quando despertava para as responsabilidades de cidada-
nia, impressionou-me a concisão do lema da campanha de
Tancredo Neves ao Senado! "Tancredo é Minas no Senado" -
diziam os cartazes do MDB. Lutando contra as duas candida-
turas fortes do partido adversário, a toda poderosa ARENA, o
mineiro de São João del-Rei chegou à Câmara Alta, a fim de
conduzir, com o mandato, o movimento que restaurou o pro-
cesso democrático em nosso País.

V Exa., SenadorJosé Alencar, é Minas no Senado, como
também Minas no Senado foi o Governador Itamar Franco nos
16 anos em que honrou a represen-
tação mineira no Congresso Nacio-
nal.

Minas, mesmo quando os
ventos lhe são adversos, mesmo
quando a noite da ditadura militar
ou as sombras da ditadura econô-
mica caem sobre o nosso chão,
continua contando com a obstina-
ção patriótica e a resistência per-
manente de seus filhos.

Em V Exa., Senador José
Alencar, os mineiros vêem o
conterrâneo exemplar, que, ao
construir suas empresas, não descuidou de seu patrimônio es-
piritual nem desertou de seus deveres de cidadão. Os que co-
nhecem V Exa. admiram a sua cultura, a sua capacidade de
visitar da mesma forma todos os campos do conhecimento,

Deputado Anderson Adauto,
Governador Itamar Franco e o
Senador José Alencar
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da literatura à economia, da ftlosofia à matemática, com igual
profundidade. Em V. Exa., o discurso humanista é acompa-
nhado da prática cotidiana, no relacionamento com os traba-
lhadores de suas empresas.

A homenagem que lhe estamos prestando, Senador José
Alencar, a requerimento do Deputado Gil Pereira, aprovado
unanimemente pelo Plenário, à época, é também uma convo-
cação para os novos combates que podemos pressentir no
horizonte do tempo. Estamos diante de uma batalha decisiva
entre o humanismo cristão, de que os mineiros somos orgu-
lhosos portadores, e a idolatria do mercado. Amanhã mesmo,
nesta última terça-feira de novembro, em Seattle, nos Estados
Unidos, haverá o duelo de posições entre o egoísmo e a soli-
daried~de; entre o direito dos povos e a opressão das grandes
corporações financeiras apátridas; entre o bem-estar dos que
estão nascendo e dos que estão chegando à adolescência no
mundo inteiro e a sua definitiva exclusão da comunhão da vida,
condenados à morte por inanição, pelas enfermidades, pela fal-
ta de trabalho. Quanto aos velhos, ameaçados de perder até
mesmo o direito a uma aposentadoria que mal lhes garante o
pão de cada dia, eles já são considerados um estorvo. Já não são
necessários ao mercado, posto que consomem pouco e já não
produzem nada.

Só os que perderam o sentido da soberania de nosso povo,
alienados diante da lavagem cerebral que os meios de comunica-
ção exercem a serviço do sistemamundial de domínio,não perce-
bem a estratégia dos novos senhores do mundo. Eles querem os
países do hemisfério sul esvaziadosde sua população,porque em
nossos paísesestão as áreas de produção natural de queelesneces-
sitama fimdegarantir o conforto a que se acostumaram.Senhores
de vastas áreas querem agora apropriar-sede nossos riose preten-
dem dominar os nossos sistemas ecológicos,que não só guardam
a vida, como guardam também os segredos da vida.

Minas se encontra na vanguarda mundial dessa luta, con-
forme os observadores internacionais estão reconhecendo ..Mas
não estamos sós. Em Seattle, há mais de mil organizações de
todos os países do mundo protestando contra a usurpação da
soberania política pelos donos do capital. Não se trata, como
muitos apontam, Senador José Alencar, de nacionalismo ana-
crônico, mas de necessário e atualizado patriotismo. Esse terri-

tório não foi doado pelo destino. A soberania que sobre ele
exercemos custou o sacrifício de gerações e gerações de brasi-
leiros.Nós a conquistamos com o sangue de nossos antepassa-
dos em Guararapes, na expulsão dos holandeses, e em toda a
costa, ao repelirmos os aventureiros e piratas, e a consolida-
mos nas guerras do Sul, na vitória sobre o Paraguai, na gesta
gloriosa da Itália.

Não temos só um passado de que nos orgulhar; temos
um futuro a preservar. E temos também força para a resis-
tência, apesar da criminosa capitulação de alguns. Um país
com as dimensões continentais do Brasil, com uma popula-
ção de mais de 150 milhões, com os seus recursos naturais e
com os quadros intelectuais de que dispomos, não tem por
que rastejar pelos corredores dos centros mundiais de domí-
nio. Ao contrário: a sua voz deve ser forte, como forte é a sua
gente. Estamos, há cinco anos, andando para trás na Histó-
ria, em conseqüência de uma enganosa propaganda oficial,
que faz dos erros do governo, acertos; da dívida monstruo-
sa, reservas líquidas; do desemprego, modernidade; da mor-
talidade infantil, uma bandeira de hipocrisia.

Não queria, Senador José Alencar, fazer um discurso
amargo. Era meu propósito usar a tribuna para um pronuncia-
mento que lhe enaltecesse as conhecidas virtudes de cidadão
mineiro, que o destino encaminhou aos negócios e à política.
Mas há de entender V. Exa. que as horas nos reclamam a de-
núncia do crescente cerco aMinas, por parte dos burocratas de
Brasília, nisso, a serviço de interesses que não são os do povo
brasileiro. Eles sabem que em .Minasé mais forte o sentimento
patriótico, que em .Minasvivemos em liberdade ou vivemos na
resistência, que em Minas não nos acomodamos com lisonjas,
nem aceitamos migalhas: exigimos os nossos direitos, e não
nos interessa viver como vassalos.

E é exatamente porque V.Exa. é um desses mineiros ve-
lhos, que trazem no sangue e na alma os mandamentos da hon-
ra, que o homenageamos aqui, na certeza de que poderemos
Contarcom seu braço forte, seu espírito nacionalista e o poder
de sua inteligência e de seu saber nas jornadas que nos espe-
ram, por J'v1inase com J'v1inas,pelo Brasil.

Meu muito obrigado.

Mas há de entender V. Exa.
que as horas nos reclamam
a denúncia do crescente
cerco a Minas, por parte
dos burocratas de Brasília,
nisso, a serviço de
interesses que não são os
do povo brasileiro
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