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A teia do poder de Minas
Carmo Chagas mostra em livro os caminhos nem sempre lógicos que enredam a polftica mineira

CRISTYRNE PEREIRA

Porque os políticos mineiros estão e
estiveram sempre em evidência no cená-
rio nacional? É essa a pergunta que o
jornalista mineiro Carmo Chagas se pro-
põe responder em seu livro "Política -
Arte de Minas" (Editora Cartagho &
Forte - R$ 32,00), lançado há poucos
meses. Ao longo de 260 páginas, de fácil
e agradável leitura, o autor defende a tese
de que existe uma elite política mineira,
capaz de influenciar decisivamente no
cenário nacional quando se dispõe a agir.

Provavelmente sob o estímulo de
sua própria mineirice, bem alimentada
nos últimos tempos pelo cargo que ocupa
- diretor-geral do Escritório de Repre-
sentação do Governo de Minas Gerais em
São Paulo -, Carmo Chagas fez um bom
trabalho de pesquisa histórica, auxiliado
por uma equipe de colaboradores. Ele
analisa a atuação dos políticos mineiros
desde os tempos do Brasil Colônia até os
dias atuais, situando os principais e mais
marcantes fatos da política nacional onde
a participação dos mineiros foi decisiva
ou influente. Enumerando fatos, encade-
ando episódios, explicitando acordos -

dos quaismuitas vezes só se conhece a
versão oficial -, o livro mostra as linhas
que tecem a teia da política mineira, nem
sempre lógica para os que nasceram fora
dos limites das montanhas.

Dividido em seis capítulos, "Políti-
ca - Arte de Minas", além dos relatos
históricos, traz as biografias das mais
importantes personalidades da nossa his-
tória política. Ao lado dos nomes que
chegaram à Presidência e à Vice-Presi-
dência da República e ao Governo de
Minas, estão no livro personagens im-
portantes e influentes, tais como Francis-
co Campos, Gustavo Capanema e os
Melo Franco (Afrânio, Afonso Amos e
Virgfiio), entre outros.

Não poderiam faltar também, os
folclóricos casos da política mineira e as
frases históricas - as "máximas" da po-
lítica mineira, onde protagonistas e auto-
res são, por exemplo, Tancredo Neves,
Juscelino Kubitschek, José Maria Alk-
mim e Benedito Valadares. Frases que
ganharam vida própria, estão entranha-
das na prática política e são realmente
fabulosas. Delícias de se ler, como "aos
correligionários, tudo; aos adversários, a
lei", de Artur Bernardes ; "melhor que,
ser governo, é ser amigo do governo" ou

"voto comprado é Noame
sinal de que voto	4
tem valor", ambas
de autor desconhe-
cido, segundo o li-
vro.

Vale destacar
o rico material foto-
gráfico que ilustra L.
o livro e, entre os
agradecimentos do
autor pela colabo-
ração ao trabalho, a
presença da Assem-
bléiaLegislativade
Minas Gerais, que
contribuiu com in-
formações do "Di-
cionário Biográfico
de Minas Gerais" (co-edição da ALEMG
e UFMG, a ser lançado em breve). Car-
mo Chagas é mineiro de Inhapim, tem 52
anos, começou sua carreira no histórico
"Correio de Minas" - extinto jornal diá-
rio que fez escola e formou vários dos
mais renomados jornalistas mineiros -e
trabalhou muitos anos na "Veja" e em "O
Estado de S.Paulo", dos quais foi editor.
Mora em São Paulo há muitos anos e hoje
tem uma empresa de produção editorial.

Livro mostra
que políticos

mineiros,
.quando se
unem, têm

influência
decisiva no

cenário
nacional


