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Ler este livro de Armando
Costa é descobrir - ou
redescobrir, no meu
caso - um homem que
cavalgou o seu tempo com
a companhia da honra e as
rédeas da coragem.

Com ele, o leitor irá
compartilhar a longa e
profícua viagem que fez,
de suas origens, na antiga
Nossa Senhora da Piedade
do Bagre - hoje Felixlândia
- às belíssimas batalhas
que travou - e continua
travando - em prol de nossa
Minas Gerais e do povo
brasileiro.

stas páginas, vamos
;na formação de seu

Wr solidário, libertário,
a	pela democracia,
Dntra a corrupção, na
efesa intransigente dos
teresses nacionais e da
ignidade da nação em que
ascemos.
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Caro amigo,
Obrigado pela presença e
man ifestação de amizade
Espero que você goste
também do meu livro
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Isto que escrevi serve para qualquer pessoa ler e tomar conhecimento de como
são as coisas na política. Tudo aqui foi vivenciado por mim, mas serve também
de reflexão para os outros Partidos que, na maioria, age como o PMDB agiu
e age.

Ao finalizar a razão de escrever este livro, inspiração dos exemplos dados pelo
grande amigo José Alencar, já falecido, o melhor político que conheci, solidário,
companheiro nas lutas político-partidárias, nacionalista, desenvolvi mentista,
absolutamente preocupado com o bem comum, e que teve coragem de
participar de uma campanha em que ele foi o autor dos votos necessários
para Lula se eleger, e Lula disse isto na "histórica reunião da Coteminas'
quando nós o queríamos para governador, e concordamos que ele seria mais
importante para Minas e o País como vice-presidente. Teve a coragem de ficar
com o Lula, quando as elites empresariais, onde ele era um dos principais,
relutavam em apoiar Lula e ele os convenceu.

Foi um herói. Homens CO/no ele e o Lula é que fazem acontecer
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O HOMEM E O DESTINO

MAURO SANTAVANA

Tempus fugit, diziam os romanos. Mas o importante, não é que o
tempo passe - e para todos ele passará inevitavelmente - mas o que se faz
com o tempo que nos cabe, perante a vida e a história.

Ler este livro de Armando Costa é descobrir - ou redescobrir, no meu caso -
um homem que cavalgou o seu tempo com a companhia da honra e as rédeas
da coragem.

Com ele, o leitor irá compartilhar a longa e profícua viagem que fez, de suas
origens, na antiga Nossa Senhora da Piedade do Bagre - hoje Felixlândia -
às belíssimas batalhas que travou - e continua travando - em prol de nossa
Minas Gerais e do povo brasileiro.

Médico, parlamentar, Secretário de Estado, líder de partido, Armando Costa
sempre seguiu, como um navegante acompanha a estrela certa, com coerência
e persistência, o seu caminho - a rota que soube desenhar em sua alma, na
vida, na profissão e na política.

Nestas páginas, vamos vê-lo, na formação de seu caráter solidário, libertário,
na luta pela democracia, contra a corrupção, na defesa intransigente dos
interesses nacionais e da dignidade da nação em que nascemos.

Acompanharemos seus passos, junto das pessoas mais simples do povo e
de homens públicos com quem dividiu tribuna, momentos e desafios, como
Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, José Aparecido, Célio de Castro, José
Alencar.

Assim como a sua luta por bandeiras perenes, que ele ainda levanta, com
determinação e esperança, nos dias de hoje: as reformas política, partidária
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e tributária, a revisão do Pacto Federativo, o marco regulatório da mídia.
Questões essenciais e inadiáveis para que se alcance o grande sonho do
autor deste livro: um Brasil melhor, mais forte e mais justo, para todos os seus
habitantes.	 "O AGENTE DA VONTADE COLETIVA TRANSFORMADORA"

ZAIRE REZENDE

O homem e a sociedade civil estão em permanente transformação.

Para Antônio Gramsci, o partido político deve ser "o ojoroo	vontado

coletiva tran/divnadoia

Conhecer esta vontade coletiva transformadora somente é possível estando o
partido político permanentemente inserido na sociedade, ouvindo, dialogando,
buscando intuir, conhecer e captar, enfim, fazer uma síntese das aspirações
dos homens e da sociedade e, feito isto, realizar a sua transformação.

Armando Costa, enquanto membro do PMDB e, sobretudo, como seu
presidente, realizou esta prática. Frequentou os diretórios municipais do
partido, contactou seus membros, ouviu e falou. Criou 50 (cinquenta)
diretorias regionais, promoveu seus encontros e diálogos, buscando assim as
vontades coletivas e transformadoras da sociedade e, consequentemente, a
transformação do estado de Minas Gerais,
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LEMBRANÇAS DE MINHA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Nasci em 25 de Agosto de 1940, na cidade de Felixlândia, no
Alto São Francisco, Minas Gerais. Naquela época era Distrito de Curvelo e
se chamava Nossa Senhora da Piedade do Bagre. O distrito foi emancipado
em 27/12/1948, e o município instalado em 01/01/1949. Emancipadores: José
Pedro Epifânio, presidente da Comissão, Nagib José [lias, Francisco Sales
Pereira Lima e os estudantes, Emílio Diniz Maciel, Alexandre Pinheiro Júnior,
Geraldo Benício Leite e o Dr. Pedro Belizário Menezes.

o interventor foi Raimundo Ferreira, até a eleição do prefeito.

A população atual é em torno de 15.000 habitantes, a maioria na cidade.

Festa tradicional: Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, geralmente na
primeira quinzena de agosto. Comparecem milhares de fiéis todo ano.

Primeiro Prefeito: José Pedro Epifânio.

Primeiro Vice-Prefeito: Nagib José [lias, meu cunhado.

Primeira Câmara: Sebastião de Campos Valadares, José Alfredo de Campos,
José Gonçalves Filho, Manoel Gonçalves da Fonseca, Joaquim Fulgêncio,
Carlos Gualberto, Joaquim Pinto de Carvalho, Pedro Antero e Pedro Matoso.

Atualmente, tem dois distritos: São José do Buriti e São Geraldo do Salto.

Renda Principal: royalty pelas terras inundadas do lago de Três Marias, uma
área muito grande. Ardósia, pecuária de leite, corte e raça, florestas de
eucalipto. Tem faculdade de curso superior em magistério da UNIPAC, tem 2°
grau na Escola Estadual José Gonçalves, Clube de Lazer, Rodoviária, asfalto e
calçamento em grande parte da cidade e 2o grau na Escola E.E. São José do
Buriti. A distribuição de água por captação no córrego do Bagre solucionou
um problema crônico, que foi conseguido por mim, como deputado estadual,
e por Hemitério José da Silva, que era Prefeito.
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No primeiro ano, papai derrubou cerca de seis quilômetros de mata, na beira
do Rio São Francisco, até a Foz do Ribeirão da Extrema, divisa da fazenda.

Famílias maiores: Gonçalves, família de minha mãe.

Fernandes Costa, Costa Bravo e Mariz (uma família só), família de meu pai.

Campos, Cordeiro Valadares, Pereira Leal, Pinto de Carvalho, Fulgêncio, os
Borbas, a família Patrício e os Gregório. São outras famílias de projeção em
Felixlândia.

Estava com um ano de idade, em 1941, quando meu pai vendeu tudo o que
tinha em Felixlândia, excetuando a Fazenda do Guará, entre Felixlândia e Três
Marias, perto de Andrequicé, nos Gerais, e comprou a "Fazenda do Lorena",
em Morada Nova de Minas, que era distrito de Abaeté. Por incrível que pareça,
eu me lembro, vagamente, de uma travessia do Rio São Francisco. Eu era
muito criança, e chorava. Penso que foi quando mudei para lá.

A fazenda foi comprada por 136 contos de réis. Meu pai tinha 76 contos de réis
e os outros 60 contos de réis foram emprestados pelo senhor Procópio Lobato,
que tinha a Fazenda do Diamante, no Pontal do Rio Paraopeba com o São
Francisco, fazenda muito grande, com cerca de 4,500 alqueires geométricos
(4,84 hectares) e muita cultura.

A Lorena tinha cerca de 1.800 alqueires geométricos de terra boa, muito boa,
cerrados, campinas, matas, pouco pasto ainda, terras de cultura excepcional,
na beira do Rio São Francisco. Quando chegamos, era quase tudo mato, 15
quilômetros de margem do Rio São Francisco (divisa), do outro lado, descendo
o rio, meu tio, Francisco Gonçalves, fazenda de D. Maria Alcebíades e a
fazenda Pedro Lima. Todas grandes fazendas, com uma baixada de terra preta
plana, com largura variada de 200 a 500 metros. Após essa baixada, lagoas,
que o Rio, nas enchentes, aumentava e a água ficava com muitos peixes. A
outra divisa da fazenda era o Ribeirão do Extrema, que margeava a fazenda
por 16 quilômetros, também com mata, e desembocava no Rio São Francisco.
Do outro lado, na foz, bem perto, havia um porto, no Rio São Francisco,
chamado de Porto da Povoação, que servia para quem queria atravessar o
rio no sentido Morada Nova, Felixlândia, Curvelo e Belo Horizonte, sendo
nosso confrontante, do outro lado da Extrema a família Santos, a fazenda da
Povoação e os Batistas. E entre o Rio São Francisco e Ribeirão da Extrema,
bem acima, havia uma cerca de mais ou menos seis a oito quilômetros, que
fechava o resto do início da fazenda, na beira do rio São Francisco, até o
inicio dela, na beira do Ribeirão da Extrema. Tinha como vizinho Waldemar
Rodrigues (Leão), Antônio Mendes que comprava de meu pai cerca de 200
bezerros de dois anos e meio para engorda, todo ano.

Foi plantado milho e feijão. A colheita foi tão produtiva que, no primeiro ano,
deu para pagar o empréstimo de 60 contos de réis, que era para ser pago
em três anos. Dos carros de boi, que transportavam a produção, iam caindo
sementes de feijão e milho, que nasciam na beira da estrada.

A fazenda tinha dois paióis muito grandes. Em um cabia mais de 100 carros
de milho e o outro era um pouco menor. Nos dois não cabiam todo o milho e
tiveram de colocar o resto da produção, muita, na casa de tirar leite (grande)
e no apartador de bezerros.

O feijão, que era guardado em um dos três quartos, um quarto grande,
com piso de tijolos, que ficava entre o terreiro e a cozinha, foi tanto que foi
preciso usar mais dois quartos da casa, abaulando para sempre o piso de
tábuas grossas de madeira de lei, de tanto peso. Nós brincávamos em cima do
feijão que ia até ao meio da parede dos quartos. Nas portas do quartos eram
colocadas tábuas para o feijão não esparramar pela casa.

Nasciam, dentro da fazenda, três córregos.

O Córrego do Palmito vinha de um olho d'água na cabeceira de uma mata,
com um brejo de palmito, muito fechada, com madeiras grossas, nobres, mais
ou menos de 30 a 40 alqueires, com uma baixada, em toda a sua extensão.
O brejo tinha mais ou menos 40 metros de largura, com muito palmito. O
córrego tinha uns cinco quilômetros e muita água, com sucuris pequenas e
outras maiores que chegavam a seis ou sete metros. Vimos muitas e matamos
algumas. Eu mesmo ajudei a matar uma com mais de cinco metros. Este
córrego desembocava em uma grande lagoa, com parte em Vargem de Capim
Alto, com muito peixe e sucuris e desembocava no Rio São Francisco, a cerca
de um quilômetro.

O Córrego do Lorena nascia dentro do mato e descia por uma mata de 40
alqueires. O outro proprietário fez uma barragem de terra, elevando o nível
para uns três metros, dando declive para tirar um rego, que cortava toda
a mata e passava a 50 metros da casa. Sua água era límpida e abundante
e servia para beber, dar rotação ao motor que fornecia luz, à noite, para a
fazenda, e, durante o dia, fazia funcionar o moinho de pedra que moía o milho
e transformava em fubá e canjiquinha que era dada aos porcos em engorda.
A uns 10 metros, ao lado, tinha uma horta grande e uma pocilga que servia
de engorda de porcos. Cerca de 100 eram engordados de quatro em quatro
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meses e vendidos em Belo Horizonte, principalmente para a "Banha Diniz" que
cresceu muito e era de dois empresários conterrâneos e amigos de meu pai, de
Curvelo: Aquiles Diniz e Teodomiro Diniz. No início, eles mesmos atendiam no
açougue. Teodomiro era pai do ex-deputado Fernando Diniz. Ainda tinha dois
monjolos que serviam para descascar arroz.

A água era tanta que uma parte era desviada para a horta e para duas
banheiras de cimento que os porcos usavam. As fezes do chiqueiro, juntamente
com a água das banheiras, desciam em terreno plano, se estendendo para
todo o terreno. Plantamos até arroz nesse terreno, a água servia ainda a dois
monjolos logo acima da pocilga e foi muito usado para pilar arroz.

Tinha outro córrego, que nascia de uma vereda, formando poços de água,
onde nadávamos, chamado Córrego do Buriti, em virtude do povoado de Buriti
Grande e de nascer de uma vereda cheia de Buritis, e ficava a seis quilômetros
da sede da fazenda. Neste povoado, moravam cerca de 30 famílias. Tinha uma
capela e um campo de futebol. O córrego do Buriti desaguava no Ribeirão da
Extrema, uns quatro quilômetros após sua nascente. Ali moravam minha tia
Maria com vários filhos e minha tia Conceição com seus filhos e marido. Eram
irmãs de meu pai, do segundo casamento do meu avô. E nós íamos sempre
lá, aos domingos.

O Ribeirão da Extrema era muito piscoso e também tinha sucuris. Nós fazíamos
nele, no período da seca, "Paris", uma gaiola de madeira, onde os peixes
entravam e ficavam presos. Tinha surubins, matrichans, traíras dourados e
outras espécies de peixe que subiam o Ribeirão do Extrema na época da
chuva, com o rio cheio, e, na seca, desciam em busca do Rio São Francisco.
Tinha, também, todos os tipos de bicho: onças, veados, suçuaparas, macacos
grandes, que roubavam espigas nas roças de milho e moravam nas florestas,
antas, tamanduá bandeira, mixira, porco espinho, que nós chamávamos de
Luiz Caixeiro, cobras de todas as espécies, matilhas de lobo, porco do mato
(queixada), tatu canastra, que era um tatu de quase 60 centímetros de
comprimento e pesava dezenas de quilos (só tem hoje no Parque da Serra da
Canastra), quati, raposa, seriemas e emas.

Peixe era com fartura e nós pescávamos em dupla. Meu companheiro era meu
irmão caçula, o Manoel, também médico. Usávamos anzol de espera (pinda),
que armávamos, de 30 a 50, todos os dias, com uma isca de peixe vivo preso
pelas costas. Era comum usarmos mandis, mas se a isca fosse sarapó, era bem
provável que, ao corrê-los, pela manhã, tinha um surubim preso. O surubim
do São Francisco é o mais saboroso do Brasil e do mundo. Estes anzóis eram

amarrados em galhos, geralmente de ingá, alecrim. Era pesca de canoa nos
períodos das águas. Pescávamos com vara de anzol, no Rio São Francisco, nas
lagoas, no córrego do Palmito, todos piscosos: surubins, matrichans, piranhas,
traíras, pacumãs, piau, dourados. O Córrego do Lorena tinha pouca água e lá
pescávamos traíras, mandis, bagres, piaus etc.

Ao mexer uma lagoa, usávamos fisga, que se compunha de um anzol
encastoado na ponta de uma vara pequena de, no máximo, um metro. Para
mexer uma lagoa, era preciso um número grande de pessoas entrando nela e
sujando a água com o barro do fundo. Isso fazendo, os peixes subiam à tona
para respirar e eram fisgados. Em umas dessas mexidas de lagoa, uma sucuri
aprisionou um dos homens, pela boca, na perna. Ele gritou, avisando. Várias
pessoas foram socorrê-lo e fisgaram a sucuri, arrastando-a para fora da lagoa,
onde foi morta.

Já no período de férias de julho (30 dias), período da seca, o rio com água
limpa, raso, aproximadamente, 40 centímetros a dois metros de profundidade,
a pesca era menos proveitosa. As coisas no período de estiagem eram mais
difíceis para todos. À noite usávamos uma fisga, uma vara, de no máximo
dois metros de comprimento, com uma ponta de ferro com vários dentes
e um lampião forte que iluminava o leito do rio. A canoa descia na mesma
velocidade mansa e lenta do São Francisco, sem fazer barulho. Um pescador
iluminava a água e, geralmente, via peixes como surubins e outros no fundo
do rio e eram fisgados.

Outro tipo de pesca era com o "Sondá", linha e anzol para pescar peixe de
beiço. Usava uma canoa apoitada (ancorada) no meio do rio, e um anzol
encastoado em uma linha de 30 a 50 metros com uma chumbada pesada a
50 centímetros do anzol, fazendo com que a linha fosse puxada para o leito
do rio. Enrolava a linha como se enrola um laço, jogando-a com toda força no
rio. Dava-se pequenos puxões na linha para que o peixe abocanhasse a isca,
pois tinha de ter muita paciência. Não era uma pesca farta como no período
chuvoso.

Tinha muitos pássaros: arara, papagaios, periquitos, maritacas, pica-pau,
bicudo, cóleras, pintassilgo, chapinha, (canário da terra), garrincha, beija-flor,
joão de barro (muitos), sabiá, rolinhas, codornas, perdizes, inhambu, jacu,
juritis, tucanos, águia, gavião, urubu-rei (lindos), pássaro-preto (muitos), anu,
tico-tico e outros.

No período de férias, íamos, toda a família, para a fazenda e nossa vida era
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cumprir nossas tarefas diárias (limpar currais, buscar gado, carrear, tratar
de porco, limpar chiqueiro, tirar leite e desnatá-lo, capinar roça, fazer cerca,
limpar rego d'água de uma extensão de cinco quilômetros). Nós gostávamos
disso, e ainda sobrava tempo para caçar, pescar, nadar, jogar futebol. Lá em
casa, ninguém tinha vergonha de qualquer serviço, e ninguém tinha preguiça.

Pegávamos, nas férias, cóleras, bicudos e pintassilgos, que chegavam em
revoadas. Assentavam em visgo (leite de Gameleira), uma massa viscosa que
enrolávamos em uma vareta de madeira ou de arame, fixada a um coxo. Ao
assentar no coxo, em busca de alimento, os passarinhos ficavam presos e nós
os pegávamos. Já para pegar os canários-da-terra era comum usar alçapão.
Ficavam presos em gaiolas de buritis, feitas por nós mesmos. Eram tratados
com fubá, e, no final das férias, soltávamos todos.

Armávamos arapucas para pegar jacu, juriti, coelho etc.

Havia frutas diversas espalhadas por toda a fazenda: pitanga no cerrado,
murici, araticum, jenipapo, coqueiros do cerrado (baixo), que davam cachos
grandes de cocos com castanhas, mangaba, amora, goiaba, manga (nas
taperas), baco pari, acar, jatobá, pequi, baru, gravatá etc.

E também muita caça: codornas, perdizes, inhambu, veado, pato selvagem,
seriemas, emas, capivaras, pacas, tatu, coelho silvestre, jacu etc. Tinha tanto
veado, que era a fazenda de caça preferida. Tinha uma família de sobrenome
Santos, todos fazendeiros, que caçava constantemente no Lorena. O patriarca
da família chamava-se Francisco Rufino dos Santos (Chico dos Santos) que,
naquela época, tinha 86 anos. Os filhos e parentes vinham a cavalo e ele em
uma baratinha. Assentava na beira da estrada, debaixo de um pé de baru, e
sempre um veado perseguido saltava a estrada, e ele, de uma longa distância,
só via o vulto do veado, atirava com uma espingarda 12 e nunca errava. Outros
veados saíam perseguidos por cachorros americanos, mais ou menos 100, e
nós, da fazenda, os víamos do outro lado do Córrego da Lorena na campina.
O destino deles era o Rio São Francisco. Muitos saltavam na água, nadando
para o outro lado do rio, outros eram abatidos antes de conseguir atravessar.

Havia abelhas por toda a fazenda: jataí, abelha europa, marmelada preta e
vermelha, borá, caga fogo etc. A caga fogo era uma abelha que soltava um
líquido na pele da gente que doía muito e inflamava (eu evitava tirar mel delas).
Tinha muita jataí em pedra, nos ocos de qualquer árvore, principalmente,
no pau terra, uma árvore baixa retorcida e ocada, comum em cerrado. Nós
abastecíamos a fazenda e tínhamos fartura de mel.

A Fazenda do Lorena foi comprada do Dr. Lili, médico e político - foi prefeito
de Abaeté, com influência na cidade e distritos da região. Seu nome era Dr.
Antônio Amador Álvares da Silva. Ele se mudou para Belo Horizonte e passou
a chefia política para seu primo, também médico, Dr. Amador Álvares da Silva,
que, com otempo, passou a ter influência em Abaeté, Morada Nova, Biquinhas,
Paineiras e Cedro do Abaeté. Todos eram distritos de Abaeté. A família Álvares
da Silva era e é uma família muito inteligente, quase todos estudados, com
muitos profissionais liberais e, geralmente, abastados. Espalharam-se pelo
oeste de Minas, Belo Horizonte e outras regiões.

Dr. Liii, ao vender a fazenda ao papai, falou: "Senhor Manoel, gostaria que
o senhor ficasse com o pessoal que mora na fazenda, no povoado de Buriti
Grande. São cerca de 20 famílias, um pessoal de confiança, para qualquer
serviço". Eram muitos jagunços naquela época do Dr. Lili, quando a lei era
feita pelos mais fortes. Todos ficaram lá e progrediram. Meu pai permitia que
eles criassem gado na fazenda. Um deles, chamado Pompeu, tinha umas 50
cabeças de gado. Devido a essa fama da época do Dr. Lili, a polícia evitava
entrar na fazenda do Lorena, e na sede nunca foi, não pelo meu pai, que era
um homem destemido, mas muito ordeiro.

Em frente à fazenda, do outro lado do rio, a uns quatro quilômetros, tinha um
povoado muito grande, todos conhecidos, nossos compadres e afilhados do
meu pai. Quase todos plantavam na Fazenda do Lorena. Tinha muita briga
e eu cito aqui uns homens de muita coragem naquele povoado: Deco do
Manoel Grande, Omar Gonçalves (meu primo, de uma família pacífica. Seu
pai, que era irmão de minha mãe, foi prefeito de Felixlândia), Folgado, morto
por um soldado, e, posteriormente, Geraldinho Bernardes, de família também
tradicional. Brigavam de faca, porrete ou revólver e iam para a beira do Rio
São Francisco, em frente à nossa casa e gritavam pedindo passagem. Como
tinha uma canoa no rio, muitas vezes atravessavam para a Lorena. Por ser
outra jurisdição, meu irmão Amadeu ficava pesquisando com eles o motivo de
terem ido para a fazenda, onde ficavam durante dias. Isto acontecia em São
José do Buriti, distrito de Felixlândia, hoje uma região pacífica.

Éramos 15 irmãos. Meu pai foi casado duas vezes. Minha mãe era a segunda
esposa, dona Maria Gonçalves da Fonseca, "Maninha", e os filhos são:
Gilméia, o Manoel e eu. O primeiro casamento do meu pai foi com dona Lina
Pereira Pinto, mãe de Helena, Amadeu, Hilda, Elza, Marcílio, José, Carmem,
Teresa, Délcio, Napoleão e Jair e outro que faleceu antes de eu nascer, e se
chamava Pedro. As duas esposas do meu pai eram de famílias tradicionais.
Exceto a Helena, que era casada com Nagib, que foi vice-prefeito e prefeito
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e morava em Felixlândia, todos moravam no Lorena. Foram saindo com os
casamentos. A fazenda era muito produtiva: porco, leite, gado de corte, de
cria, lavoura grande e produção excepcional. Tinha dezenas de pessoas de
um lado e do outro do rio, que plantavam no Lorena serraria etc. Eu tinha três
anos quando meu pai contratou um professor em Morada Nova de Minas para
dar aulas iniciais para meus irmãos mais velhos (meu pai e minha mãe tinham
pouco estudo). O professor Arlindo morou lá em casa por uns seis meses. Seu
irmão Agenor tinha um pensionato onde meu irmão Délcio ficou internado
para estudar. Arlindo era de família humilde e muito inteligente, e cresceu
muito. O pai deles era o professor Antônio Moura, casado com Otília. Os filhos
eram muitos: Dr. Arlindo, o padre Antenor, Dr. Atílio, que foi meu colega,
médico no PAM Sagrada Família, em Belo Horizonte, Antônio Ribeiro Filho, Dr.
Agenor, que se tornou Superintendente da Federação do Comércio de Minas
Gerais e a Irmã AiIa, uma professora emérita.

Essa família, muito esforçada, se mudou para Belo Horizonte, e fundou o
Colégio Vital Brasil, onde todos eram sócios. Uma família brilhante.

Meu pai resolveu levar toda a família para Morada Nova de Minas e fiquei
três anos lá.

Eu me lembro de uma parreira de maracujás, grandes como abóboras,
compridos, muito doces e nunca mais os vi.

Morada Nova cresceu muito. É uma cidade progressista e de famílias
tradicionais: os Álvares da Silva; os Moura; os Santos; os Batistas; a família
do Dr. Agenor, que foi presidente da comissão emancipadora, interventor e
primeiro prefeito, e foi líder da cidade por uns 20 anos, e seu filho, Agenorzinho,
foi prefeito também, os dois eram médicos; os Valadares; os descendentes de
Inácio Pereira; os Rodrigues; os Mendes; e os Morato, entre outros. A cidade
ficou morta com o lago de Três Marias. A água chegou à parte baixa da cidade,
que ficou deserta. Cobriu quase toda a área produtiva do município. Mais
da metade das casas foram fechadas ou abandonadas. Depois, renasceu das
cinzas e hoje é uma cidade bem traçada, toda calçada, com escolas, hospital,
comarca, clubes e rodoviária. É muito bonita. Gosto de lá, onde tenho muitos
amigos. Seu povo soube reconstruir a cidade e posso dizer que fui o deputado
que mais participou do desenvolvimento de Morada Nova. Sua produção é de
cereais, produzidos principalmente pela técnica de pivô central, gado de corte,
leite e de raça, e tem também os royalties de Três Marias, pela grande área
inundada do município. Em 1946, meu pai, percebendo que nós precisávamos
morar em uma cidade maior, para meus irmãos estudarem, comprou uma casa

em Curvelo e nos mudamos para lá. Com seis anos, fui estudar com dona
Mariana, uma negra, já idosa, muito alegre e simpática, que dava aula em
lousa ao lado do moinho de fubá do senhor Vale, pai de Raimundo Mariano,
que foi diretor de vários bancos pelo país.

No ano seguinte, entrei no primeiro ano primário na Escola Estadual Padre
Xavier Rolim, e meu irmão, Manoel, fez o primário na Escola Estadual Viriato
Mascarenhas. No Ginásio Padre Curvelo estudavam meus irmãos, Napoleão e
Jair, onde fizemos o ginasial posteriormente. Já a minha irmã Gilméia estudava
no Colégio Santo Antônio, só para mulheres e administrado por irmãs de
caridade.

Curvelo é uma cidade grande, de 90.000 habitantes, de famílias tradicionais,
conhecidas no estado e fora dele, como os Mascarenhas, fazendeiros e donos
de fábricas de tecidos; os Salvos; os Pitangui, que tem como o mais ilustre
membro, o Dr. Ivo Pitanguy, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo;
os Gonzaga Mascarenhas, filhos de Juvenal Gonzaga, ex-prefeito, seu filho Dr.
Viriato Mascarenhas também ex-prefeito, Breno Gonzaga, que foi Diretor da
Samarco e Dr. Paulo Gonzaga que foi presidente da Companhia Siderúrgica
Belgo Mineira por mais de uma dezena de anos; os Canabrava, que teve
como figura principal o deputado Dalton Canabrava, que foi presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e deputado federal, e trouxe
muitos benefícios a toda a sua região; os Pena; os Souza; e os Souza Cruz,
que tinha como figura mais importante o ex-deputado Lúcio de Souza Cruz,
curvelano ilustre, filho do professor Ricardo de Souza Cruz e de Dona Mercedes
Palhares de Souza Cruz. Estudou em vários colégios e formou-se em Direito
pela UFMG. Deputado por 20 anos pelo PR, foi o mais eficiente Secretário do
Governo Magalhães Pinto, ocupando a Secretaria de Viação e Obras Públicas,
e, no governo Clovis Salgado, foi chefe da Casa Civil. Não há município que
não tenha sido beneficiado pela ação do Dr. Lúcio de Souza Cruz, pois ele foi o
executor do slogan "uma obra em cada cidade mineira". Na verdade, fez muito
mais que uma obra, como atesta a história administrativa de Minas Gerais.
Foi candidato a vice-governador na sucessão de Magalhães Pinto. Respeitado
pelo seu trabalho, sua dignidade, sua honradez, continua até hoje sendo uma
figura a ser imitada na vida pública de Minas Gerais. Retirou-se da vida pública
em 1979, depois do seu quinto mandato de deputado e o seu filho, Sávio
Souza Cruz, com quatro mandatos, é o secretário geral do PMDB, e casado
com a filha do ex-deputado estadual Targino Raimundo Figueiredo (Raimundo
Quedão). Outras famílias importantes: os Guimarães, de onde veio o senador
João Guimarães, avô do ex-deputado Virgílio Guimarães e bisavô do deputado
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federal Gabriel Guimarães; Dr. Péricles Pinto, que foi senador e duas filhas se
casaram com políticos tradicionais: Dona Suzana com o ex-deputado Dalton
Canabrava, e Dona Vanda, casada com o Dr. Paulo Salvo, que foi prefeito de
Curvelo por duas vezes e líder político importante; os Boaventura do Morro da
Garça; os Diniz, que é a maior família de lá; os Mourthes, família tradicional
e de muito respeito; os Paula, pecuaristas, e um deles, Evaristo de Paula, pai
do ex-deputado Virgílio Guimarães, era dono da marca EVA; os Pereira; os
Matos; os Dayrell; os Oliveira; os Soares; os Cardoso, brilhantes, entre eles o
deputado Adauto Lúcio Cardoso, excepcional deputado no Rio, seu irmão um
escritor conhecido como o Dostoíevski brasileiro, a memorialista Maria Helena
Cardoso e Zuzú Angel, designer famosa, batalhadora contra a ditadura militar
e assassinada na época, Rita Paixão, primeira soprano do Teatro Municipal
do Rio, André Carvalho, que recebeu o prêmio internacional Casa de Las
Américas, em Cuba.

Duas das minhas irmãs se casaram em Curvelo, Carmem com o Dr. Sebastião
Lisboa de Andrade, advogado e professor, e Tereza, com Álvaro de Sá Miranda,
de uma tradicional família curvelana. Outro irmão meu, Amadeu, casou-se
com Maneta Miranda, irmã de Álvaro Miranda.

Foram meus professores no Ginásio Padre Curvelo: Padre Manoel da Silva
Cauper, diretor do ginásio e um grande orador, professor de matemática,
às vezes; João Mourthe Sampaio, de geografia; José Raimundo Moura,
de matemática e desenho; Padre Lourenço Von Sonsbek, de religião e,
posteriormente, diretor do ginásio; Dona Judíth de Oliveira, professora
de francês e inglês; Ulisses Lopes da Silva, de história; Francisco Gomes
(Chiquinho), de latim e português; Vanda Mourthe, professora de francês.

A produção de Curvelo é pecuária de leite, de carne e de raça, muito bons
em nelores, guzerá e gir. Florestas de eucalipto ocupam grande espaço do
município, e cristal de rocha em toda região.

Na minha infância, tenho lembranças que era um povo muito valente. Tenho
muitos parentes em Curvelo.

Então, meus pais resolveram estabelecer a família em Belo Horizonte em uma
casa alugada, depois, meu pai comprou um apartamento novo, no Condomínio
Solar, na Avenida João Pinheiro, número 85. Nós fomos uns dos primeiros
moradores. Muitos dos meus irmãos tiraram o segundo grau, tornaram-se
professores e três se formaram em medicina.

A fazenda era muito bonita, um sobrado de dois andares com uma varanda

ao redor. Quer seja no térreo ou na parte de cima do sobrado, da varanda,
víamos, periodicamente, nos anos 40 até mais ou menos nos anos 50, um
pequeno vapor que subia até a barra do Paraopeba, no São Francisco, uns 10
quilômetros acima, onde tinha a última estação ferroviária da Rede Mineira de
Viação. Nos períodos de enchente, o rio podia ficar com até seis quilômetros
de largura e era lindo. Víamos este cenário da sacada do segundo andar.

Na fazenda tinha um telefone de parede, daqueles antigos, que tinha de
dar corda, que hoje são vistos em museus, como peças de decoração, que
comunicava com o último ramal da Rede Mineira de Viação, de Bitola Estreita.
A estação chamava-se Barra do Paraopeba. Era essencial para se saber se tinha
alguma encomenda, despacho e notícias diversas. Ali também se embarcava
porco e gado para Belo Horizonte. Nós tínhamos de trocar de trem em
Divinópolis. Uma baldeação para uma bitola maior, que ia até Belo Horizonte.
Os principais produtos transportados eram dormentes, em larga escala, porcos
gordos, gado de corte e cereais. Os dormentes eram tirados nos cerrados e
matas das fazendas da região, como peroba do campo, muita aroeira, ipê, que
nós conhecíamos como pau d'arco, pau ferro, sucupira do serrado, pequizeiro,
jequitibá e muito mais, desde bitolas estreitas até bitolas largas. Era uma fonte
de renda importante para a região. Quem comprava estes dormentes para a
Rede Mineira da Viação era o senhor Elpídio Gontíjo, de Divinópolis. Então,
quando tomamos conhecimento até aonde a água do lago de Três Marias iria,
foi cortada toda a madeira da área que seria inundada. Isto, em toda a beira
do Rio São Francisco, dos dois lados e nos afluentes em uma extensão de,
no mínimo, 70 quilômetros. No Lorena foram cortadas as madeiras dos dois
matos e também muita aroeira que tinha nas culturas um pouco altas.

A fazenda era tão grande que foram criados três sítios dentro dela: um na
cabeceira do Mato do Palmito, com muita cultura, muito capim jaraguá, o
outro, descendo o Rio São Francisco, em frente ao porto em uma elevação, só
com terra de cultura, e o outro, na beira da Extrema, acima da estrada federal
que cortava a fazenda.

Margeando o sobrado, tudo de madeira (aroeira grossa), muito bem trabalhada,
a varanda tinha, como muro, tábuas de aroeira bem feitas, iguais e espaçadas,
afixadas na peça abaixo e, por cima, uma travessa bem feita, serrada, onde
se encaixavam as tábuas. Essa travessa, absolutamente grossa, era cravejada
em um pé direito de mais ou menos seis metros de altura (altura da casa).
Este pé direito era afixado na parte baixa em uma pilastra de cimento, com
uma altura de até um metro, evitando encostar no chão para, com a chuva e
o tempo, não estragar. Tinha este pé direito que sustentava ao redor da casa
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toda e também dentro de casa, nas divisões. Os buracos que ficavam em torno
da casa eram tampados com tapiocanga e cimento. Com isto, evitávamos a
entrada de bichos e cobras. A casa era feita de pilastras. O piso de todo o
segundo andar era de tábuas bem colocadas, janelas grandes, bem feitas, de
vidro, e ripas nos quartos. Toda a casa era de uma estrutura de aroeira. Nunca
vi um desnível sequer. Meu pai e minha mãe dormiam em um quarto e meu
irmão Amadeu e sua esposa, Maneta, no outro, no segundo andar.

Tinha 14 quartos grandes e duas salas enormes. No alpendre, na entrada
principal, tinha um jardim que cobria toda a frente da casa entre 50 e 100
metros da porteira do curral, passando pelo jardim até o alpendre, uma
passagem de mais ou menos um metro de largura, cercado de ambos os lados
por uma cerca baixa de aroeira até a entrada do alpendre. No jardim, tinha
jasmim, roseira, manacá, trepadeira nas cercas que dava para o curral, um pé
de limão grande e várias plantas. O alpendre era de tijolos queimados. Em
frente à entrada, na beira da parede, ao fundo, um banco de madeira de lei
com uns 15 centímetros de largura, boa profundidade e uns seis metros de
uma peça única, com dois pés de cada lado, firmando-o nas duas pontas. A
casa tinha três entradas: pela frente, ao fundo, pela varanda da cozinha, e na
varanda que margeava o sobrado, em uma escada de tijolo.

A entrada principal da casa era um alpendre e nele tinha uma porta dupla,
larga e alta e janelões do estilo antigo por todos os cômodos da casa. Na
sala, em frente à entrada, tinha um aparador de chapéu, muito usado naquela
época, um conjunto de mesa de centro com várias cadeiras de palhinha no
assento e no encosto e uma cadeira que simulava um sofá de três lugares,
também de palhinha. Em um canto da sala ficava um rádio que era ouvido com
atenção, principalmente, no período da Segunda Guerra Mundial. Na parede,
um retrato grande, mais ou menos de um metro por um metro, de Getúlio
Vargas vestido de bombacha.

Toda a casa era de quartos grandes. Um deles era usado para fazer queijo.
Tinha uma mesa estreita, com uma reentrância, com formas de fazer queijo e
nesta reentrância corria o soro espremido do queijo e a salmoura que o queijo
soltava (queijeira), e prateleiras para colocar os queijos.

Em outro quarto tinha "barricas" grandes para colocar mantimentos, uma
caixa de quatro metros de comprimento, com um metro e meio de altura e
um metro e meio de largura separada no meio e duas tampas de madeiras
cravejadas com dobradiças para fechá-la. Quando precisava, era só levantar.
Era muito pesada.

Havia uma sala onde os móveis eram esparsos, com baús e bancos de tampa
onde a gente assentava. Por dentro, tinham várias divisões para colocar várias
coisas. Nesta sala, tinha uma cristaleira de marchetaria, uma cômoda do
papai, de um metro e meio de altura, com gavetinhas na parte de cima e uma
tampa que abria até ficar com mais ou menos 90 graus. A tampa e as gavetas
eram trancadas com chave. Tinha também uma mesa de jantar, com cadeiras
pouco usadas, e um baú grande de madeira de lei, com marchetaria, debaixo
da escada do sobrado.

A porta de entrada para a cozinha tinha uns dois metros de largura e uns
três de altura. Era muito pesada e afrouxou as dobradiças com o peso. Ficava
sempre encostada na parede. Para fechá-la, tinha de levantar pela frente até
o fundo.

A fazenda era periodicamente reformada, pintada. A parte em madeira,
portas, janelas, sacadas do sobrado e da varanda de baixo, era pintada de
azul fosco, dando impressão de envelhecida, ou uma tinta azul com brilho.
Dos anos 50 em diante, papai cuidou pouco dela, pela previsão da barragem
de Três Marias que inundaria tudo.

Na cozinha, tinha uma grande mesa encostada na parede, ao lado de um
armário para colocar coisas de uso diário. Em cima da mesa, um balde com
leite fervido e uma tampa, protegendo contra mosquitos, e as louças e panelas
que as pessoas usavam para almoçar (entre nove e 10 horas) ou jantar (entre
15 e 16 horas). Tinha, ainda, uma grande fornalha onde se fazia os alimentos.
Dela saía uma chaminé.

Tinha 14 currais. Dois, muito grandes, depois da casa para tirar leite e em um
deles ficava a garagem de caminhões, tratores e arados. Três em frente à casa
sede, um tronco de marcar e vacinar os animais e um curral dividindo com
todos estes currais de mais de um hectare de terra, com oito porteiras, com
cercas do mesmo tipo e tamanho de toras de aroeira grossa lavradas até o
cerne de quatro metros de comprimento, encaixada entre dois mourões, cerca
de quatro toras, ficando com dois metros de altura entre as toras nos mourões
um toco de aroeira lavrada, de 50 centímetros, dividindo as toras. Os mourões
eram grossos e muito bem assentados, aparafusados com grandes parafusos
muito grossos, os quais atravessavam a madeira. Em cada canto desse curral,
uma gameleira muito grande. Tinha oito porteiras, quatro dando para os
currais de dentro, três dando para a larga cerca de mil alqueires, onde ficava
o gado solteiro, com muitas lagoas, e a oitava porteira dava para o pasto do
palmito. No centro do curral, um coxo muito grande com dois cavaletes nas
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pontas, onde eram fixados. Era uma peça só, que fora lavrada por dentro,
como uma canoa de índio (piroga), com uns seis metros de extensão. Na beira
da cerca deste mesmo curral, tinha mais um coxo. No Lorena, tinha todo tipo de
madeira de lei, muito grossas, e aroeiras para todos os lados, principalmente
nas culturas um pouco elevadas, além de pau ferro, jacarandá, ipê, vinhático,
muita sucupira do serrado, jatobá, pereira e outras. Só a construção da casa,
paióis, casa de tirar leite, currais, pastos cercados, com lascas de aroeira,
garagens, os três quartos do terreiro, a pocilga e a seva de engorda de porco,
hoje, valeria uma fortuna incalculável. Naquela época, tinha valor menor
porque tinha muito. Hoje, madeiras, peixes, animais, frutas e pássaros estão
em extinção. Os rios que sobraram não são mais piscosos, estão poluídos. Não
existia a consciência ecológica naquele tempo. Os marceneiros que fizeram
aquela casa deviam ser muito competentes. Havia vigas e pilastras de aroeira
para todos os lados.

Tinha grandes gameleiras frutíferas por todos os cantos do curral, nas quinas
das cercas, enormes, mas tinha uma bem junto à casa, muito grossa, com
uma frutinha pequena e doce, tinha uma copa bem grande, com muitas
folhas, fechada. Praticamente não se via nada (pássaros) nela. Na época da
produção, geralmente tempo chuvoso, ela dava essa fruta em abundância e
pousavam nela milhares de passarinhos, principalmente papagaios, maritacas,
periquitos e araras. Faziam uma barulheira ao se assustarem quando alguém
fechava uma porteira com força, ou quando ouviam um tiro ou um grito. Era
uma revoada de centenas de pássaros, lindo de se ver, mas pouco depois eles
voltavam para a gameleira.

Entre os currais, ficava a casa de guardar apetrechos para cavalos e carros de
boi. Celas, baixeiros, freios, cabrestos, canzil, broxas, cangas, laços, cordas,
varas de ferroar ou sem ferrão, tacas etc. ficavam penduradas nas paredes.

Anexo a essa casa, uma garagem onde meu pai guardava carro de uso pessoal,
camionete ou jipe.

e, sim, bebiam o feijão em quantidade, faziam uma festa.

Tive várias doenças como malária, sarampo, coqueluche, catapora, caxumba
e varíola, surto que afetou provavelmente o Brasil inteiro. Eu caminhava de
cócoras, na ponta dos dedos das mãos e dos pés. Todos na região tiveram.
Fiquei uns 20 anos com pintas pretas e buracos por todo o corpo, no local
onde dava a pústula. Eu já tinha uns cinco anos quando começou o serviço
de dedetização na região. Usavam o DDT e depois BHC, que imunizava contra
mosquito, barbeiro, baratas e tinha um cheiro muito forte. Era um grupo de
pessoas que chegava e se hospedava lá em casa durante dias e dedetizava
todas as casas da fazenda.

A partir dos anos 50, o pessoal que ia fazer a barragem de Três Marias ia
frequentemente lá em casa, viajava de Belo Horizonte de jipe. Quem fazia a
medição do volume de água periodicamente era a minha cunhada Maneta.

Apareceram também os compradores da União, tentando comprar a terra que
seria inundada, mas ofereceram uma miséria.

Mas foi o melhor período da minha vida. Em 1959, 18 anos depois, terminaram
a barragem de Três Marias. Mesmo estando a 70 quilômetros da barragem, nós
tivemos uma grande parte da fazenda inundada. A sede ficou toda submersa.
Com a produção do Lorena, meu pai comprou 400 alqueires de uma campina
na beira do Rio lndaiá, uma fazenda pequena em Biquinhas, "Tope Alto",
e comprou uma fazenda de 100 alqueires, a "Canjica", terra tão boa como
as baixadas do Lorena. Em ambas pegava bem o capim jaraguá e bengo
que crescia e suas cordas até faziam os cavalos tropeçarem. Eu considero a
Canjica e as baixadas de terra preta do Lorena as melhores terras do País.
Eram culturas excepcionais.

Eu gostava tanto do Lorena que dei o nome de Lorena para minha única filha.
Ela também é linda. Tenho mais dois filhos: Rodrigo e Armando Júnior.

32

Na outra garagem grande, trator, caminhões e apetrechos.

No prédio de três quartos paralelos, todas as portas ficavam de frente para
a cozinha. Um era para pendurar toucinho e mantas de carne de boi e porco
salgadas. No outro quarto ao lado, o do meio, minha mãe montou um forno
e mesas para fazer quitandas, e vasilhas para armazená-las. No outro quarto,
na outra ponta, que era o quarto maior, bem grande, guardava-se o feijão. De
vez em quando os cabritos conseguiam entrar lá. Não comiam ou mastigavam,
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CAPÍTULO II	-

Os ESTUDOS E O TRABALHO EM PIRAPORA

Aos 17 anos, depois de terminar o ginasial no Ginásio Padre Curvelo,
mudei-me para Belo Horizonte. Estudei no Colégio Padre Machado e no
terceiro ano do científico fui obrigado a fazer o exército. Era refratário, pois
fiz minha inscrição militar aos 16 anos no Tiro de Guerra de Curvelo e não a
transferi para Belo Horizonte. Como não fiz na época certa, teria de voltar
a Curvelo aos 18 anos para fazer o Tiro de Guerra ou ficar refratário e ser
obrigado a fazer o exército por um ano no 12-RI. Não voltei a Curvelo porque,
naquela época, não tinha científico e eu perderia um ano. Fui para o Colégio
Afonso Arinos, curso noturno, que tinha o apelido de PP, "pagou, passou'
Então, aos 19 anos, fui convocado para servir no 12-RI pelo prazo de um
ano. Era exigência, para estudar nesta idade, estar fazendo o exército ou ser
dispensado. Dos milhares que se apresentavam, escolhiam poucos, geralmente
os melhores em saúde, dentes e estudo.
Lembro-me de algumas passagens no exército. Aqueles soldados tímidos, eu
era um deles, eram chamados de "mocorongos". Lá eu me desinibi e fiquei ágil
nos reflexos. Devo muito ao exército. Eu era campeão de pista de aplicação,
pertencia a CCP2 (Companhia de Petrechos Pesados do Segundo Batalhão).
Era comandante da companhia o Capitão Ralph, severo, porém muito humano
e nos dava liberdade para conversar com ele. Fiz o curso de cabo.
Em um jogo de futebol entre CCP2 e a 5à Companhia (era um campeonato
interno, no campo de futebol no 12-RI), tinha vários soldados difíceis,
profissionais em brigas. Iam para a zona boêmia e nenhum malandro tinha
coragem de desafiá-los ou provocá-los. Nunca apanhavam, só batiam. Um
deles, chamado Botinha, era de baixa estatura, não era gordo, muito ágil e
conhecia todas as manhas de uma briga. Ele saiu da torcida da CCP2 e foi
provocar a torcida da 5a CIA. Dois soldados foram enfrentá-lo e ele meteu
o pé e murros nos dois e saiu ileso. O Capitão Ralph o colocou assentado
ao seu lado, e depois de certo tempo, deu-me uma ordem para levá-lo para
o alojamento da Companhia, para que ficasse recolhido lá sem poder sair.
Ao passar atrás da torcida do 5' Companhia, um gaiato olhou para trás,
não sei por que, e falou alto: "O//ia o Botinha ali!" Uns 30 soldados saíram

da torcida e vieram para o nosso lado. Ele disse: 'Cabo Costa, eu não vou
apanhar sozinho, eles também vão apanhar". Tirou o cinto da calça e segurou
o mínimo deixando a fivela solta, em questão de segundos, porque os oficiais
vinham correndo para acabar com a briga. De repente, eu tomei uma fivelada
pesada na cabeça, com toda a força, e vi "estrelas" e desmaiei. Se alguém não
acredita, pode ter certeza que, conforme a pancada, você vê "estrelas".
Outro fato foi em 16 de Janeiro do ano seguinte. Faltavam quatro dias para
eu dar baixa do exército. Tinha poucas pessoas no quartel. A maioria já havia
dado baixa nos meses de agosto e outubro. Eu sempre fazia plantões, de
Sargento ou cabo do dia, então fui designado para comandar esse plantão
como Sargento da guarda da lD4 (Infantaria Divisionária da 4' Região). Era
na Rua Santa Catarina, pouco antes da Avenida Álvares Cabral, uma casa
grande e alta, que, além de ser o escritório da lD4, era a residência do General
Comandante, na época, o General Guedes. Á noite, o carro ficava aberto,
com a chave na ignição. Nessa noite, o Soldado Edmilson estava de plantão,
na rua. No meio da madrugada, passou uma mulher, o provocou e ele largou
a arma na guarita e foi atrás dela. Ao voltar, não encontrou mais o carro, e
disse que alguém da 1D4 tinha saído com ele no seu plantão. Fui à casa do
General, e perguntei à sua senhora, se alguém tinha saído com o carro. Ela me
respondeu que parecia ter ouvido uma pessoa falando que precisava do carro.
Ao passar o plantão pela manhã, eu disse que no plantão do soldado Edmilson
o carro havia sumido. Ele alegou que um militar saiu no carro e que eu tinha
consultado a esposa do General, a qual confirmara tal informação.
Estava em minha casa, no bairro Serra, sozinho, pois era período de férias
e toda família fora para a fazenda, quando chega um jipe do Exército com
dois soldados armados de fuzil e um sargento de pistola. Mandaram-me vestir
a roupa e fui como detido para a 1D4. Lá chegando, um Capitão enfezado,
querendo mostrar serviço me destratou e eu só podia dizer: "Sim, senhor, sim
senhor!" Ele entrou na sala do General Guedes e falou: "Vamos dar quatro
dias de cadeia para o Cabo Costa". E ouvi o General falar: "Dá quatro dias de
cadeia para o soldado que estava de plantão na hora, e o Cabo e os outros
dois soldados ficam no quartel, detidos nos seus alojamentos até o dia 20". E
eu, que tinha pavor de ficar atrás das grades, limitado em tudo, fiquei aliviado.
No início, pensava em fazer Direito, mas já no científico, optei por Medicina,
pois aproximava mais de mim, mais humana, e não tive dúvida. Foi gratificante
ser médico, fazendo um diagnóstico, medicar e ver a pessoa melhorando,
curada e feliz. Este é o melhor pagamento de um profissional de medicina,
pelo menos na minha época de médico.
Fiz, no outro ano, o cursinho do professor Mário de Oliveira, que ficava
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naquele prédio da esquina da Avenida Amazonas com Tamoios, em frente à
ex-Assembleia Legislativa, mas não passei no vestibular. No ano seguinte, fiz
o cursinho da Faculdade de Medicina. Os professores eram estudantes dos
últimos anos de medicina. Um dos professores foi o Henrique Santilho (já
falecido) que, depois se tornou governador de Goiás e Ministro de Estado.
Desta vez, passei no vestibular.
Eu estava no segundo ano de medicina quando meu pai adoeceu de câncer.
Eram seus médicos, o professor Joaquim Romeu Cançado e o Neurologista Dr.
José Antônio. Eu, praticamente, parei de estudar e frequentar as aulas. Levava
meu pai aos médicos, à fisioterapia no Hospital Arapiara e à radioterapia
com o Dr. Armando Grecco, pai do atual prefeito de Abaeté (Armandinho
Grecco). Fui ao Rio de Janeiro, consegui que o Dr. Renato Tavares Barbosa
visse os exames do meu pai e concordasse em operá-lo. Era um Glioblastoma
Multiforme, o tumor mais maligno do cérebro, porque dava raiz (metástase)
por todo o cérebro. Quando tira o tumor, descomprime. Naquela época, já se
fazia radioterapia o que protelou em mais dois anos o seu calvário. Formei
com a turma de 1969, considerada a melhor turma da Faculdade de Medicina
da UFMG. Eu era um aluno médio, mas tive a honra de ter de uma plêiade
de professores, cirurgiões, clínicos, pesquisadores, escritores de livros,
teatrólogos médicos e cientistas dedicados. Embora não me lembre de todos,
cito alguns: Luigi Bogliolo, professor catedrático de Anatomia Patológica, com
uma equipe de excelentes profissionais, autor de vários livros, era professor
em Roma, veio fugido do fascismo, de conhecimento internacional; Liberato
Di Dio, catedrático de Anatomia, dava poucas aulas para nós, porque estava
lecionando nos EUA; Jota D'Ângelo, professor de Anatomia, ensinava com
facilidade, teatrólogo e criador do show medicina; Ângelo Machado, o
"Angelim" (ele dizia que quando nasceu eles pensaram que era uma placenta),
querido por todos, grande professor de Anatomia, aposentado, escreve
livros infantis; Roberto Alvarenga, catedrático de Patologia Geral; professor
catedrático Joaquim Romeu Cançado, grande clínico, da cadeira de Terapêutica
Clínica, estudioso da Doença de Chagas, especialmente do tratamento; Aloísio
Sales Cunha, professor assistente da cadeira de Terapêutica Clínica, na área
de Gastrenterologia; João Resende Alves, professor catedrático de Cirurgia
Geral, autor de vários livros sobre Técnica Cirúrgica, fundador do Hospital do
Câncer (na época eu era deputado estadual e ele, já velhinho, ia nos pedir
verba para o Hospital do Câncer); Hilton Rocha, catedrático de Oftalmologia,
de uma didática perfeita, considerado um dos melhores oftalmologistas do
mundo; Mário Dias Correia, professor titular de Ginecologia e Obstetrícia,
na ausência do catedrático Clovis Salgado que era político, chegando a vice-
governador, um "gentleman" Rubens Monteiro de Barros, emérito professor

de Ginecologia; Alberto Henrique Rocha lecionava Obstetrícia de Ginecologia;
Amílcar Viana Martins era catedrático de Parasitologia, muito querido pelos
alunos; Aparício de Assis, catedrático de Urologia, conhecido em todo o país,
muito próximo aos alunos; Wilson Teixeira Berardo, professor catedrático de
Fisiologia; Oromar Moreira, catedrático de Bioquímica, tinha uma plêiade de
bioquímicos na sua equipe; João Galizzi, catedrático de Semiologia, um dos
mais respeitados da Faculdade, grande professor, sabia lecionar, e foi pai
de outro grande médico e colega de turma o João Galizzi Filho; Professor
Diniz, Bioquímica, com um grande conhecimento; José Feidman, professor
catedrático de Pneumologia, era um grande comunicador nas aulas, autor de
livros, principalmente sobre Tuberculose; José de Oliveira Campos, da cadeira
de Terapêutica Clínica, nas funções de professor preceptor de Pós-Graduação;
Mário Lopes, professor diretor do CTI do Hospital das Clínicas, o primeiro
CTI montado no Brasil e o terceiro da América Latina; Arnaldo Antônio
Elian, professor de Propedêutica, Cardiologista; Berardo Nunan, professor
catedrático de Pediatria com uma equipe de pediatras ilustres; Luiz Andrés,
catedrático de Cirurgia Torácica e Cardiovascular; Nelo de Moura Rangel,
catedrático de Histologia, brilhante na comunicação das aulas teóricas; José
Henrique Mata Machado, professor catedrático de Ortopedia, excepcional
médico; José Noronha Peres, professor catedrático, de Microbiologia; Jaime
Neves, professor titular de Doença Infecciosa e Parasitária; Caio Benjamim
Dias, Catedrático Clínica Médica, famoso na escola; Alcino Lázaro Resende,
grande cirurgião e tinha uma empatia muito boa com os alunos; Bernardo
Gontijo Assunção, professor de Neurologia; Hélio Durães Alkimim, professor
titular de Psiquiatria, muitos dos meus colegas da faculdade seguiram a cadeira
dele; Osvaldo Costa, catedrático de Dermatologia, conhecido em vários países;
Ciro Buldrini Filogônio terminou o curso com as melhores notas (era o melhor
da turma), professor de Clínica Médica; João Galizzi Filho, professor de
Clínica Médica; Dirceu Bartolomeu Grecco, professor de Clínica Médica; Paulo
Roberto Savassi, professor de Clínica Médica; João Paulo Mendes, professor
de Clínica Médica; Sebastião Leal, professor de Clínica Médica; Eduardo Costa
Ferreira, professor de Clínica Médica; Jurandir Ramon Costa, professor de
Urologia; João Carlos de Oliveira Araújo, professor de Clínica Médica; Alfredo
José Barbosa, professor de Anatomia Patológica; José Eimard Homem Pitela,
professor de Anatomia Patológica e Medicina Legal. Vários colegas de turma,
todos brilhantes alunos, devem ter sido também brilhantes professores.
Era muito bom o corpo docente da Faculdade de Medicina da UFMG.
Competente, dedicado, com muita vontade de ensinar, transmitir
conhecimentos, humanista, com isso formou, em 1969, uma turma de médicos
gabaritados. Tenho orgulho de ter sido colega deles.
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FORMATURA MEDICINA UFMG EM 1969

Comecei, no início de Janeiro de 1910, o curso de Pós-Graduação em Medicina
Interna, no Hospital das Clínicas, com a equipe do professor Joaquim Romeu
Cançado. Aprendi muito. Em Abril de 1971, comuniquei ao professor Campos,
nosso preceptor, que ia abandonar o curso no último ano de Pós-Graduação,
para trabalhar no interior. Lendo uma revista da Associação Médica de
MG, tinha uma pequena nota que dizia: "Pirapora precisa de médico para
o Sindicato dos Fluviários e para o ambulatório do INAMPS. Fazer contato
com o Sindicato dos Fluviários" (e constava o número do telefone). Liguei
para lá e falei com o presidente do sindicato, José Gomes de Sá, o popular
Floresta, e marquei uma visita. Fui e gostei. Fui para substituir um médico
famoso e político na cidade que estava morrendo de câncer, Dr. Humberto
Malard, que, além de médico, era chefe político da corrente majoritária da
cidade. Eu o conheci poucos dias antes de ele falecer, quando fui à sua casa,
na Rua Guajajaras, em Belo Horizonte, pegar uma assinatura sua, exigida pelo
INAMPS de Pirapora para substitui-lo durante sua invalidez. Era um homem
alto, branco, com um vozeirão e conversava pouco. Tinha muito de europeu.
Fui recebido em Pirapora, em um dia de Janeiro, às cinco horas da manhã, na
rodoviária (depois de andar 168 quilômetros em estrada de terra entre Corinto

e Pirapora), pelo presidente do
sindicato dos Fluviários do São
Francisco, senhor José Gomes de
Sá, chamado popularmente de
"Zé Floresta" ou "Zé Torrada",
porque era de Floresta, em
Pernambuco, e cheirava muito
rapé. Estava em uma Caravan
nova, do Sindicato. Tratou-me
muito bem e me levou até o local
onde eu iria almoçar, na casa de
uma família que se tornou minha
grande amiga, D. Lúcia Esteves,
o marido Amintas e os filhos.
Levou-me também ao INAMPS,
onde era gerente o Sr. Eli. Tinha
uma vaga de médico (contrato)
e um credenciamento para
Perícia Médica. Comprometi-me
com todos, aluguei a casa onde
iria morar, acertei com o José

Floresta o trabalho no Ambulatório do Sindicato e voltei para Belo Horizonte,
no domingo, com o compromisso de começar a trabalhar no início de Abril.
Fiz um curso de Perícia Médica em poucos dias, nas horas vagas da Pós-
Graduação, e, no início de Abril, desembarquei em Pirapora, após afastar-me
da Pós-Graduação, em fins de Março. Lá chegando, encontrei-me, no posto
de gasolina do Sr. Evandro Carneiro Diniz (que veio a se tornar meu amigo e
protetor), com o Presidente do Sindicato abastecendo a Caravan e um senhor
com ele, que me apresentou como prefeito e compadre, o Sr. Flaviano Pereira,
muito alegre e simpático, que vim a conhecer durante o tempo que convivi
com ele e família. Demonstrou ser um grande caráter. Disseram que iam a Belo
Horizonte, para o velório de um grande amigo e chefe político, Dr. Humberto
Malard. Eu tinha estado com ele 15 dias antes. Eles eram do extinto PSD, e Dr.
Humberto Malard era o chefe.
Meu irmão levou-me em sua caminhonete e o meu consultório foi na carroceria,
coberto com uma lona, por causa da poeira. Era um consultório simples, de
metal, pintado de azul, comprado de uma fábrica que tinha acima da linha
de trem, na entrada do bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, chamada
Fábrica de Móveis Assépticos. Tenho um colega que era filho do dono. Usei
o primeiro quarto da casa que aluguei, como consultório, ao lado da sala,
tornando privativo o resto da residência. Por coincidência a casa era a mesma
que o Dr. Humberto morava antes de adoecer.
Meu primeiro cliente foi Fausto Santana, no mesmo dia em que inaugurei o
consultório. Ali comecei as primeiras amizades em Pirapora.
Seu pai, o Zeca Mezatri, era dono de uma livraria e papelaria, político muito
conceituado.
Fazia um trabalho muito grande no ambulatório do INAMPS, onde atendia de
cinco a 10 pacientes extras, sem ficha, poiso trem que vinha de Belo Horizonte
passava em Lassance, Várzea da Palma e Buritis das Mulatas, chegava às oito
e meia da manhã, com pacientes sem ficha marcada e eu atendia a todos. Isto
era todo dia. Adquiri, em pouco tempo, o nome de bom médico e de humano.
Em consequência, o Floresta me deu o apelido de "Formidável", que pegou.
Eu fazia amizade facilmente.
Tinha de sair do INAMPS antes das 13 horas, pois às 13:30 eu começava
a trabalhar no Sindicato dos Fluviários e, a partir das quatro da tarde, no
meu consultório. Atendia a Perícia Médica e convênios como a CODEVASF, a
Marinha Brasileira, que tem representação em Pirapora. Dentro de um ano eu
era uma pessoa respeitada na cidade. Trabalhava, às vezes, até a meia noite.
Pagavam os que podiam e queriam. Eu não cobrava. À noite, ao acabar as
consultas, eu ainda fazia visitas domiciliares àqueles que me chamavam. Não
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tinha medo de serviço, sempre fui muito trabalhador.
A Comarca de Pirapora era constituída por Pirapora, Várzea da Palma,
Lassance, Buritizeiro, Jequitaí, São Romão e Santa Fé de Minas (esta, aliás,
era mais antiga e, desmembrada, deu origem a Várzea da Palma e Lassance,
graças a um trabalho nosso e do prefeito da época, Dr. Gercy David dos
Santos). Quando cheguei a Pirapora, a cidade era típica de uma cidade da
Bahia. A maior colônia era de baianos. A maioria subia o rio São Francisco até
o último porto por causa das corredeiras, em Pirapora. Iam, geralmente, com
destino a São Paulo e paravam lá, viajando nos vapores da Companhia de
Navegação do São Francisco, que é fruto da União, em 1918, de três empresas,
a Companhia Baiana de Navegação, Companhia Mineira de Navegação,
Companhia e Indústria de Navegação.
Eles pegavam os vapores, geralmente, nas cidades ribeirinhas do São Francisco
na Bahia: Malhada, Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Paratinga,
Ibotirama, Moropará, Barra, Chique-Chique, Novo Santo Sé, Novo Pilão
Arcádio, Remanso, Casa Nova e Juazeiro com 280.000 habitantes, último
porto do Rio São Francisco, na Bahia. Em frente, já em Pernambuco, fica
Petrolina com 350.000 habitantes. A segunda maior colônia de Pirapora é
pernambucana.
Quando lá cheguei, a cidade estava em ebulição, com a implantação de muitas
indústrias (área mineira da SUDENE), e logo começou o asfalto da BR-365, que
ligava a Rio-Bahia (BR-116) com o Triângulo Mineiro e São Paulo, e também
a MGT-496, que liga Pirapora a Corinto, (BR-365), consequentemente, a todo
o Brasil.
Os bairros nobres de hoje eram mato, onde passei muitas vezes para atender
as casas sem luz elétrica, como na torre da CEM 10. Largava o carro na estrada
de terra e ia a pé por uma trilha até o local, também acima do hospital do SESP,
hoje, Hospital Municipal. Por ali existem os bairros: Santos Dumont, Nossa
Senhora de Fátima, Cinquentenário, São João Batista, Nova Pirapora, São
Geraldo, São Francisco, Sagrada Família, Primavera e Bom Jesus II.
As famílias maiores e mais importantes eram: os Diniz, muito grande, a
maior; a família Carneiro; os Boaventura; os Abdala; os Quinoud, que foram
importantes no passado; os Ramos e os Nascimento; os Fulgêncio; e os
Rodrigues.
A lei estadual n°. 556, de 30/08/1911, criou a cidade de Pirapora da qual fazia
parte o Distrito de São Francisco de Pirapora (Buritizeiro), distrito Guaicuí. Em
1912 foi eleita a primeira Câmara Municipal: presidente - Coronel José Joaquim
Fernandes Ramos; vice-presidente - Coronel Antônio Nascimento; Secretário

- Coronel Joaquim Rodrigues Santiago, Capitão Washington Barreto, Coronel
Felipe Alves Sampaio, Henrique Dias Coelho, Major Teófilo de Sales Barbosa.
Em 1915, foi reeleito o prefeito José Joaquim Fernandes Ramos.
As primeiras lideranças políticas foram os Ramos e os Nascimento. As duas
famílias têm descendentes em Pirapora. Depois vem Quintino Vargas e seu
filho Jorge Vargas. Outra liderança importante, que dominou politicamente a
cidade por uns 20 anos, foi Antônio Cândido, que era do PTB, ligado a Santiago
Dantas. Outras lideranças: Arnaldo Gonzaga, Dr. Rodolfo e Humberto Malard,
José Álvares, Mano Azevedo, Eduardo Hatem e José Raimundo Gitirana, que
foi eleito vereador ainda jovem, de dentro do meu consultório, onde sua irmã,
Solange Gitirana Urbania de Brito (Baninha), pediu um voto para o candidato
a prefeito Marcolino Miranda Cunha e vereador José Raimundo Gitirana. Ele
foi um grande vereador e considerado, depois, foi eleito prefeito, ainda muito
jovem, o melhor prefeito de Pirapora. Tinha um futuro brilhante pela frente,
quando faleceu subitamente, ainda jovem.
É uma cidade turística, onde tinha um bar e restaurante simples, o Bambuzinho,
coberto de capim, na beira do Rio São Francisco. Hoje tem muitos hotéis,
vários restaurantes de boa qualidade, principalmente na avenida beira rio,
boates, passeio turístico a vapor pelo Rio São Francisco, visita ao distrito
histórico de Barra do Guacuí, aeroporto asfaltado e, sobretudo, um povo
amigo e hospitaleiro. Seu parque industrial, que quando lá cheguei estava
começando a construção, é constituído hoje da LIASA (dos herdeiros de José
Patrus), Minas Liga (dos herdeiros de Rodrigo Zica), a ENONI BRAS, GRISBEL
Nordeste, Velonorte e a Cedro Cachoeira. A ltacolomy de Cerveja, uma grande
fábrica da Antártica, foi desativada anos atrás.
Há ainda o projeto de irrigação com 600 hectares, que dá muito emprego e
renda. Os lotes são, geralmente, de japoneses e produzem todo tipo de fruta,
por irrigação.
Comércio pujante, com mais de o dobro da população de quando cheguei em
1971, ela merece esse crescimento. Hoje, é uma cidade cosmopolita.
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MINHA PARTICIPACO POLÍTICA INICIAL EM PIPAPOPA

ENCONTRO FORMANDOS MEDICINA TURMA DE 1969 UFMG - HOTEL ESTRADA REAL EM OURO
PRETO 7/12/1990

Foi na época do mandato tampão (dois anos), de Janeiro de 1971 a
Janeiro de 1973. Estávamos em 1972 e as eleições seriam em início de Outubro
como sempre. Eu tinha um ano de Pirapora. Um dia, depois de atender o últi-
mo paciente no ambulatório do Sindicato dos Fluviários, era cerca de três ho-
ras da tarde, abri a porta do consultório para ir embora e estavam assentados
na recepção, o prefeito Flaviano Pereira e o Floresta, presidente do sindicato.
Cumprimentaram-me e o Flaviano falou: "Formidável, se o compadre Floresta
for candidato a prefeito você o apoia?" Eu respondi: "Lógico, ele é meu pa-
trão, me tratou muito bem quando aqui cheguei. Na Cara van me levava para
todos os lados até eu comprar meu Fusca, meses depois"l Só não sabia que
eu seria o grande eleitor da campanha. Eu pensava que era meu voto e de
mais alguns amigos mais chegados. Nos comícios, nas reuniões, nos encontros
com entidades, clientes e encontros de fundo de quintal, encontros pessoais,
visitas, eu era ouvido com atenção. "Floresta" foi eleito prefeito e Manoel
Mariano tornou-se presidente do sindicato dos Fluviários e é meu amigo até
hoje. A família era compadre do "Floresta".

Em um bairro na beira do Rio São Francisco, parte baixa de Pirapora, baixada
úmida, adoeciam muitas crianças por lá, eu ia muito lá consultar pessoas.
Nós tínhamos 80% dos votos. Chamava Bairro da Liberdade, hoje bairro
Nossa Senhora Aparecida, de maioria fluviários, onde eu tinha dois líderes
políticos que eram o Camerino José de Brito e Valdemir Vargas, que eram meus
amigos e gratos, devido à minha influência nas periferias. Com este bairro
nós tínhamos acima de 80% dos votos. Lutávamos contra os poderosos, as
elites, mas os pobres votaram maciçamente no Floresta. Frequentei o terreiro
de Umbanda de Maria Curtinha, do Firmo, de dona Efigênia e do Cassimiro,
todos meus amigos. Recebi" passe" de todos eles e isto espalhou pela cidade.
Fui também em quase todas as igrejas. Era amigo dos pastores, mas sou
católico e de família católica, porém respeito todas as religiões ou crendices.
Os ensinamentos têm uma finalidade em comum: a salvação e existência de
DEUS.
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Em 1979, houve uma enchente muito grande. Pirapora ficou isolada, inundou
todo o bairro da Liberdade. Foi feito um conjunto de casas na parte alta da
cidade, chamado Vila Branca, inicialmente chamada de "Pé Vermelho", para
onde foram transferidas 480 famílias da parte mais baixa do Liberdade. As
pessoas de lá não gostavam que os chamassem de pé vermelho, porque era
um bairro de um barro vermelho que sujava os pés das pessoas. As famílias
pagavam prestações das casas com dificuldade. Anos depois, consegui, com o
governador Newton Cardoso, que o Estado assumisse as prestações de todas
as casas da Caixa Econômica Estadual, de todos os conjuntos em Pirapora e
também Barra do Guaicuí, Cachoeira da Manteiga, Conceição, São Francisco.
Eram milhares de casas. O projeto era chamado de "Fincam das Enchentes".

Candidatos de outras cidades pediam meu apoio como Buritizeiro, Várzea da
Palma, Lassance, Jequitai, São Romão e Santa Fé de Minas. Eu atendia gente
de toda a região, pagando ou não e isto era comentário regional. Eu dava
muita atenção ao paciente, que é a razão de ser do médico.

Neste período, começaram as perseguições políticas. Eujá estava incomodando.
Em um comício em Pirapora, foi mandado para lá um Coronel da Polícia
Militar, para arranjar um motivo de me prender e ao Eloi Ramos, ex-prefeito de
Abaeté, nos desmoralizando. O Eloi era atritoso e criticava o deputado federal
Jorge Vargas e os adversários no palanque. Ao descermos, fomos cercados
pelo Coronel e os soldados que o acompanhavam. Formou-se um bolo de
pessoas discutindo e nós no meio. Apareceu o prefeito Flaviano Pereira e o
candidato "Floresta". Nisto, chegou o Coronel aposentado da Polícia Militar,
deputado federal Manoel de Almeida, e falou o nome do Coronel da ativa que
reconheceu logo o Manoel de Almeida, que estava chegando atrasado para o
comício, e ele tinha sido aluno ou comandado pelo deputado que falou: "Não
foi isto que eu lhe ensinei. São meus amigos e gente correta". O Coronel pediu
desculpas, bateu continência para o Manoel de Almeida e foi embora.

As pressões continuavam. Diziam que iam me bater de pirai (chicote). Uma
noite, o delegado de polícia de Pirapora, Dr. Nelson Benedicto Peixoto, amigo,
que tinha sido nomeado pela outra corrente política que nos ameaçava com
bravatas para me amedrontar, porque eu não conheço nenhuma agressão
física de Jorge Vargas a outra pessoa, chegou com uma caixa de sapato e
dentro um revólver calibre 38, cano longo, e me disse: "Trouxe para você
se defender em caso de agressão' E eu que nunca tinha tido uma arma de
fogo (usei apenas uma espingarda, na adolescência, para caçar perdizes e
codornas), passei a andar com o revólver na bolsa que carregava os aparelhos
médicos, até que o encostei.

Eu fazia consulta e, geralmente, não cobrava e, se tivesse, dava também o
remédio. Nunca me preocupei em acumular riqueza. Era o médico que mais
receitava em Pirapora. Os farmacêuticos me tratavam com carinho e os
representantes de laboratórios me enchiam de amostras grátis.

Na eleição para prefeito, em 1972 (José Floresta), nós tínhamos dito, em
palanque, que não perseguiríamos ninguém. Alguns dias depois da eleição, me
procurou uma pessoa muito conhecida, que trabalhava na Prefeitura, dizendo:
"O senhor falou no palanque que não perseguiria ninguém e estão dizendo
que vão me demitir". Eu disse para ele: "Fique despreocupado, o oresta"
vem toda noite em minha casa, e hoje vou conversar com ele" Quando o
Prefeito chegou, pedi-lhe a permanência daquele servidor, lerbrando os
nossos compromissos de campanha. Ele me respondeu: ""Formidável", o
"Faraó" já passou por lá e pediu a cabeça dele, mas se é isto que você quer,
ele será mantido".

O "Faraó", apelido honroso dado a um senhor conceituado, o Sr. José Álvares,
idoso, muito meu amigo (eu frequentava sua casa), era o mentor político da
Arena II, da qual nós éramos filiados, a cabeça pensante do grupo, adversário
do deputado Jorge Vargas, que me perseguia com todo o tipo de ameaças, e
denúncias possíveis. Era uma decisão política do Jorge Vargas, nada pessoal.
Ele apenas queria ficar livre de mim porque eu estava em Pirapora a, apenas,
dois anos e tornei-me a maior liderança da região.

O "Faraó" não se deu por satisfeito. Sua residência era pertinho do meu
consultório, na Rua da Bahia. Eram cerca de oito horas da noite, quando abri
a porta do consultório, liberando um paciente, e me dirigi à copa para lavar
as mãos (não tinha lavatório no consultório). Ao passar em frente à recepção,
o vi, de relance, assentado na sala de espera. Levantou-se e foi atrás de mim.
Era muito educado, e me disse: "Quero falar com você". Eu já sabia o motivo.
Ele tinha trabalhado todas as lideranças para tentar me demover e eles todos
já tinham vindo ao meu consultório para me avisar das pressões do Sr. José
Alvares.

Convidei-o a entrar no consultório, fechei a porta, pedi para ele se assentar e
disse: "Estou às suas ordens, Sr. José". Ele tinha as mãos trêmulas, já era bem
idoso, mas muito lúcido, eficiente, inteligente e educado. Falou: "Eu queria
que você desistisse daquele pedido que fez ao Prefeito". Respondi: "O pedido
está feito. O homem é trabalhador, precisa do emprego. Nós dissemos, no
palanque, que não perseguiríamos ninguém". Ele respondeu sabiamente: "A
árvore tem que entender que quando o vento é forte, ela tem de curvar".
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Ao que respondi: "Eu não curvo não' O troco foi dado um ano depois. Eu
já estava em Belo Horizonte, chegaram ao meu consultório o Dr. Marcolino
Miranda Cunha e Lúcio Ennes Barreto, que foram, posteriormente, candidatos
a prefeito e vice e relataram a situação. Ia ter a Convenção da ARENA, e eu
prometi que iria à convenção.

O Sr. José Álvares continuou meu amigo a vida toda, mesmo após este fato.
Sou admirador e amigo do seu filho, Dr. Orion Luzardo Álvares, que mora em
Várzea da Palma, com todos os filhos criados e profissionais liberais, meu
eleitor de todas as eleições que disputei para quem eu encaminhava os casos
cirúrgicos do meu consultório. Era eficiente. Fui amigo da Élcia, sua irmã já
falecida, e da sua mãe, dona Ducha, também falecida, e conhecia seu irmão,
Breno, que morava em Brasília. José Álvares não se deu por satisfeito. Tinha
unido todas as correntes da Arena contra mim. Ao chegar ao Clube Recreativo,
na Praça Meio Viana, estavam todas as correntes políticas, inclusive a do
Jorge Vargas, na mesma chapa. Tinham convencido até o Prefeito que me
devia a eleição (José Floresta). Estavam assentados na mesa o José Álvares,
Walid Abdala e muitos outros. Era uma convenção de cartas marcadas. Não
achavam as fichas de filiação de pessoas que sabidamente votariam em nossa
chapa. Fomos derrotados e, à noite, ao sair do clube para pegar o ônibus e
viajar de volta a Belo Horizonte (a rodoviária estava a 300 metros do clube,
em frente ao Fórum), fui a pé, e atrás de mim saiu um grupo (todos amigos,
que me ouviam quando eu morava lá), cantando para mim: " ai.. ai. a, ai...
está chegando a hora, o dia já vem raiando meu bem, eu tenho de ir embora"

Isto aconteceu também em outros momentos políticos de minha vida. Eu
nunca me curvei a estas exigências e devo dizer que nunca me tornei inimigo
de ninguém por estas condutas, apenas, sim, adversário mais cuidadoso. Eu
me indignei. José Álvares continuou meu amigo até a morte.

Em Janeiro de 1974, três anos depois de chegar a Pirapora, tive de voltar
para Belo Horizonte, por motivos pessoais. Minha noiva me deu um ultimato:
ou ela ou a política. Foi dolorosa a minha despedida. Eu gostava e gosto
muito daquela cidade e região. Era uma cidade antiga que vi melhorar com
minha presença. Em 1974, começou o asfalto da BR-365. Fizeram uma ponte,
ao lado da ponte Marechal Hermes, toda de ferro importado (é um ponto
turístico), que era da RFF. Expandiram-se as escolas, inauguraram fábricas,
fizeram o asfalto de Corinto a Pirapora, construíram vários hotéis, entre eles o
Hotel Canoeiro, bem na beira das corredeiras do Rio São Francisco e abriram
diversos bairros. Onde era mato, quando cheguei, hoje são bairros residenciais
ou comerciais. O crescimento e o desenvolvimento são visíveis. Mas o que

eu gosto e gostava mais era do povo. Não há separação entre ricos e pobres
como se vê em outras cidades. É um povo bom, comunicativo e hospitaleiro.
Na outra margem do rio, fica a cidade de Buritizeiro, com o mesmo povo bom.
Fizeram um evento de despedida, para mim, no Clube Recreativo, e lágrimas
caíam dos meus olhos e dos olhos de muitos amigos, ao ouvir os elogios à
minha pessoa, muito excessivos, e também ao agradecer tudo de bom que eu
tive lá. Fico sem graça quando recebo elogios, e sou emotivo.

A transferência, no INAMPS, de médico da capital para o interior era fácil
(faltava médico no interior), mas do interior para a capital era difícil, quase
impossível, mas eu resolvi ir à Superintendência do INAMPS, na Rua dos
Tupinambás, esquina com Amazonas, o mesmo prédio onde trabalhei,
posteriormente, como Secretário de Saúde.

Na época, era Superintendente do INAMPS, o Dr. Mário lbrahim. Fui visitá-lo
e expliquei que estava voltando para a capital e se ele poderia me transferir.
Eu precisava daquele salário. Ele me disse: "Procure o José Queiroz, no Serviço
de Informação do INAMPS, no mesmo prédio. Vou avisá-lo e vou resolver o
seu problema". E falou: "Tem um deputado federal que toda semana vem aqui
denunciá-lo. Parece um carrapato. Não larga você".

Fui procurar o José Queiroz, na segunda-feira. Era um conjunto de salas
fechado e com uma janelinha na porta, que abria ao bater a campainha. A
janela abriu e apareceu uma funcionária. Identifiquei-me com documento, e
disse que o Dr. Mário lbrahim, tinha me mandado procurar o José Queiroz.
Ela fechou a janelinha e dois minutos depois abriu a porta, mandou que eu
entrasse e me levou por um labirinto até à sala do José Queiroz. Relatei os
fatos e ele falou: "Está transferido. Vai sair publicado no Boletim Interno de
quinta-feira". Era um verdadeiro "milagre". Fiquei devendo ao Jorge Vargas.
Ele disse: "Tem umas 30 denúncias contra você. Nós apuramos duas e vimos
que não tinham fundamento e arquivamos as outras. Estes inquéritos ficam
muito caros. Eu sou de Pirapora, minha mãe, que mora em Pirapora, é a Dona
Luzia, sua amiga, mãe do Eustaquinho". Eu frequentava a casa dela. Era minha
amiga, votava em mim, tanto ela como seu filho Eustaquinho (José Eustáquio
Queiroz), fazendeiro em Buritizeiro.

Ele falou: "Minha mãe me disse: Juquinha (seu apelido), não volte mais aqui
para apurar denúncias contra o Dr. Armando. Ele é ótima pessoa, meu amigo e
não deve nada, isto é perseguição política". Ele contou que o Evandro Carneiro
Diniz, meu amigo (já falecido), dono do posto de gasolina, tinha dito a mesma
coisa. Por isto eles me transferiram. Dava menos trabalho do que me manter
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em Pirapora.

Saí de Pirapora mais pobre do que cheguei lá. Vendi as peças do meu
consultório ao Doutor José de Freitas, que morava comigo, passei os empregos
para ele e pedi ao Evandro para olhar quanto eu devia no cheque especial.
Devia 5.000 no dinheiro da época. Ele pagou, me avisou e, meses depois, eu
o paguei. Não quis me cobrar juros.

Ainda morava em Pirapora, e passava um fim de semana em Belo Horizonte.
Ao voltar, parei em Várzea da Palma para visitar o meu amigo João Monteiro,
ex-prefeito por duas vezes, correto, íntegro, bom administrador, pai do prefeito
eleito em 2012 (Eduardo Monteiro), autor dos meus votos nas eleições, ele e
depois o vereador Mário de Moraes, futuro prefeito. Ele me deu uma notícia
que eu não sabia: o Dr. Carlos Rabelo de Aquino, que era o melhor advogado
da Comarca, meu amigo na época da ditadura e do arbítrio, tinha passado ofim
de semana preso na 1D4, em Belo Horizonte, por estar defendendo posseiros
na fazenda Corrente, de Izio Coutinho, mas já estava em sua casa. Agradeci
a João Monteiro e fui direto para Pirapora para casa do Dr. Carlos. Ele estava
assentado na sala, de pijama, com várias pessoas se solidarizando com ele. Ao
me ver, falou: "Ó doutor, liga para o deputado federal Sinval Boaventura. O
telefone está ali. Lá na prisão, onde vi o sol nascer quadrado, me disseram que
só o Sinval Boaventura pode me salvar". Deu-me um papel com o número do
telefone de Brasília, e eu liguei de seu telefone de parede. Eram 20 horas. Ele
mesmo atendeu e eu me identifiquei. Não o conhecia e nem sabia de sua força
junto à ditadura militar. Expliquei o caso e ele disse: "Estarei a/amanhã. Às 10
horas, chego no aeroporto' Foi pontual. Cumprimentamo-nos e fomos para
um restaurante de palha, na beira do Rio São Francisco, "O Bambuzinho". Lá
houve discursos e assumimos compromisso com ele, porque o Carlos Rabelo
pediu que o liberasse para trabalhar para o Sinval, em Jequitai. Solidarizamo-
nos com o Dr. Carlos, e ele respondeu que, na quarta-feira, daria uma resposta,
e deu. Ligou dizendo que tinha arquivado o processo, e, para não ter dúvida,
mandou o original para o Dr. Carlos. Nós tínhamos compromisso com Manoel
de Almeida. Tivemos de procurá-lo e dar-lhe uma satisfação.

Sinval Boaventura não pediu, mas com a solução rápida do problema,
prometemos votar nele, toda a região. Ele tinha resolvido o problema do Dr.
Carlos Rabelo de Aquino, que dominava a política de Jequitaí há muito tempo.
Na eleição de 1982, ele era da Arena e eu tinha ido para o PMDB. O voto
era vinculado e mesmo assim ele me colocou e o governador Tancredo Neves
como os mais votados na cidade pelo PMDB. Todos os últimos prefeitos de
Jequitaí foram indicados por ele.

Nas eleições 1974, embora eu já estivesse em Belo Horizonte há alguns meses,
fui procurado por Sinval Boaventura, a quem devíamos o compromisso feito em
Pirapora e trouxe com ele um ex-prefeito de Vazante, Gustavo Solis, candidato
a deputado estadual, a quem ele gostaria que nós apoiássemos. Viajei com
eles, de avião, para Pirapora, Santa Fé Minas e São Romão. De carro, fomos a
Buritizeiro, Jequitaí, Várzea da Palma e Lassance. Ele e o Gustavo Solis foram
majoritários na maioria das cidades e na soma dos votos destas cidades, que
compunham a comarca de Pirapora. Infelizmente, Gustavo Solis não foi eleito.
Tiveram cerca de 8.000 votos cada um, maior votação da comarca. Isto, em
1974.

Em 1977, Gustavo Solis me procurou em minha casa e disse: "Sou candidato
a deputado federal e gostaria que você dobrasse comigo como candidato
a deputado estadual". Eu estava casado, e disse para ele que pouco ia
à região. Ele me pediu que desse uma volta na região, para ver se teria
alguma possibilidade e depois disso conversaríamos. Prometeu-me os votos
do prefeito e maior líder político de João Pinheiro naquela época, Manoel
Lopes Cançado, conhecido como Manoel Neto. Eu sabia que ele dava 4.000
votos, e Gustavo Solis financiaria tudo. Manoel Neto não podia votar nele
para deputado federal, porque tinha compromisso com Humberto Souto, mas
apoiaria o seu estadual. Dei uma volta na região e verifiquei que meu nome
ainda era forte em Pirapora e Comarca. Fui a Felixlândia, minha terra natal e
em Três Marias. Em Curvelo, o futuro prefeito Paulo Dayrell, também prometeu
me apoiar. Disse ao Gustavo Solis que queria conversar com Manoel Neto e
fomos direto para João Pinheiro. O prefeito estava na fazenda e fomos para lá.
Manoel já me conhecia politicamente e meus irmãos eram carvoeiros em João
Pinheiro, amigos dele. Depois de uma conversa particular com Gustavo Solis,
Manoel Neto voltou feliz e marcou um encontro conosco em João Pinheiro.
Andou comigo em todas as suas lideranças e disse que eu era o candidato do
grupo. Com isto, eu pensava: "Estou eleito". Gustavo Solis tinha me prometido
apoio de suas lideranças em Unaí, onde tinha uma colônia muito grande de
cidadãos de Morada Nova de Minas, expulsos pelas águas do lago de Três
Marias. Era fácil, com apoio do Gustavo, tirar de mil a dois mil votos, todos de
Morada Nova de Minas e de Pompéu, Abaeté e ex-moradores de Biquinhas,
que se mudaram para Unaí, conheciam o meu pai e tinham uma imagem muito
positiva.

Gustavo Solis me disse, depois, que não poderia me ajudar em Unaí, porque
Raimundo Mendes, o Mundinho, que era seu piloto, resolvera sair candidato
e ele foi obrigado a dar os votos da cidade para ele. Fiquei chateado, mas os
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votos do Manoel Neto completariam os meus.

Uns 30 dias antes da eleição, o deputado Humberto Souto, que era o federal
de Manoel Neto e tinha muita força com ele, apareceu em João Pinheiro,
com Cícero Dumont e obrigou Manoel Neto a votar em Cícero Dumont. Tinha
trocado João Pinheiro por Bocaiúva, terra natal do Cícero Drumont, e eu tinha
perdido, para Raimundo Mendes, os votos que teria em Unaí.

Só com os votos de lideranças ligadas a mim e ao nome de meus pais, cheguei
a 15.000 votos. Era muito, e sem gastar um tostão.

O futuro governador, Francelino Pereira, que tinha o Cleuber Carneiro, que
ninguém conhecia na região, como seu candidato a deputado estadual na
região do Vale do São Francisco (alto médio), me tomou milhares de votos.
A sua influência, como governador, já escolhido pelo presidente militar, era
grande, e as lideranças do norte, iriam ouvi-lo. Cleuber estourou de votos. Teve
voto até em Pirapora e Buritizeiro. Eu estava eleitoralmente bem posicionado
em Coração de Jesus. Padre Colatino, muito querido, me apoiava. Francelino
era amigo do Dr. Álvaro Augusto Raimundo Neto, médico conhecido como Dr.
Netinho, e pediu a ele para apoiar o Cleuber. Dr. Netinho fez uma reunião em
sua casa com todas as lideranças de oposição dos distritos e povoados (cerca
de 15). Participou, inclusive, Dr. Samuel Barreto, ex-prefeito, também amigo
de Francelino. Cleuber, totalmente desconhecido em Coração de Jesus, teve
2.182 votos. Tive cerca de 400 votos, mesmo assim porque o Padre Colatino
me chamou para uma missa no distrito de Ovação e falou, no púlpito, que
eu era o seu candidato, me apresentando, e porque D. Aurestina brilhou no
distrito de São Joaquim.

DR. CARLOS, DR. M0I5ESS, DR. NLTON DIAS, ARMANDO COSTA, DR. SILVANO RIBAS EM
ENCONTRO NO ANO DE 1971 EM PIRAPORA
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DE TANCREDO NEVES A JOSÉ DE ALENCAR

Em 1980, saí da Arena e me filiei ao PP, com Tancredo Neves, Hélio
Garcia, Magalhães Pinto, José Aparecido, Renato Azeredo, Jorge Ferraz e
tantos outros. Foi um período de insegurança. Com  as oposições percebendo
que não poderiam dividir Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, acertaram a
fusão, PP/PMDB, e a coligação para fortalecer a fusão, porque o PP era fraco,
e as visitas de Tancredo Neves ao interior eram um fracasso. Poucas pessoas
compareciam.

Eles queriam uma cidade que enchesse a praça de gente para calar as críticas
da imprensa. Eu disse que, se quisessem, nós conseguiríamos isto em Pírapora.
Alguém disse que eu tinha muito prestígio lá e o Tancredo Neves aceitou ir.
Marcamos o dia e a hora e enchemos a Praça José Bonifácio de gente. Era o
local dos grandes comícios. Estavam no palanque: Tancredo Neves, Leopoldo
Bessone, Jorge Vargas, Moacir Lopes, Genival Tourinho, vários candidatos a
prefeitos nas próximas eleições e lideranças locais e regionais. Estava também
a imprensa mineira e isto repercutiu bem.

Todo político, quando está em um palanque com praça cheia, quer falar.
Lembro-me de um fato engraçado: estava discursando a Dona Lala, de
Mirabela, vereadora e candidata a prefeita, e não parava de falar. O Moacir
Lopes deu um beliscão em sua bunda. Eles eram amigos. Ela, sem perceber
que estava no microfone, disse e todo mundo ouviu: "Larga a minha bunda,
Moacir' Foi uma risada geral. Ela tornou-se minha amiga, e eu ia muito a
Mirabela. Votou em mim até morrer. Era uma pessoa muito humana. Neste
encontro, veio gente de muito longe, inclusive, o velho Olegário Mundim,
de Lagoa Formosa. Andou mais de 300 quilômetros. Era um velho amigo de
Tancredo e uma grande liderança política. Foi uma alegria o encontro dos dois.

Em um fim de semana, fizemos uma visita a Pompéu, Felixlândia e Três
Marias, com Tancredo e comitiva. Fomos recebidos em Felixlândia por muitas
lideranças, na casa do candidato a prefeito Hemitério José da Silva. Saímos,
já ao anoitecer, para a cidade de Três Marias. Paramos numa venda, a pedido

de Jorge Ferraz, que tinha marcado ali com lideranças da região. A venda
tinha um lampião. Era do Teteso e sua esposa, Celina, meus velhos amigos.
Lá estavam muitas lideranças rurais, como os Lopes e os Pedrosos. Tancredo
atendeu a um pedido do Jorge Ferraz, que tinha uma fazenda na região.

Ao chegar a Três Marias, às 20 horas, já estava armado o palanque na Praça
Castelo Branco. Fomos convidados a subir: Tancredo, Dirceu Xavier (advogado
da Cemig e candidato a deputado estadual), deputado Sérgio Emílio, candidato
à reeleição, os deputados federais Jorge Ferraz e Bento Gonçalves, também
candidatos à reeleição, e eu, candidato a deputado estadual. O PMDB tinha
três candidatos a prefeito: Antônio Pedroso, de família tradicional, presidente
do Sindicato Rural, muito dinâmico; João Bosco das Neves; e Antônio Alves de
Freitas, o Paraíba.

O PDS tinha dois candidatos: Dano Soares e Edson Melgaço. Estava na
Prefeitura o Sr. Joaquim Cândido, que revezava com Dano. Saía um e entrava
o outro. Os discursos tinham sido duros em relação a esses dois. Bento
Gonçalves, que tinha sido votado por ambos e eram amigos (tinha vindo da
ARENA), sofreu um pequeno mal-estar e teve de ir para o hospital. A amizade
era tamanha que os dois foram para o hospital com ele.

Todos os oradores falaram, mas um chamou mais a atenção. De sandália
havaiana nos pés, pernas inchadas de tanto caminhar pedindo votos e
semianalfabeto, ao tomar a palavra, afirmou: "Nós temos três candidatos".
Citou um por um, começando pelo Antônio Pedroso, presidente do Sindicato
Rural, conhecido como Barbudinho (ele tinha uma barba comprida embora
fosse jovem). Fez elogios à sua família tradicional, e afirmou: "Se votarem
nele, votarão muito bem." Elogiou depois o segundo candidato, professor João
Bosco, jovem, líder entre a juventude, muito letrado e também funcionário
da CEMIG. "Se votarem nele, votarão muito bem", explicou o candidato das
sandálias.

Colocando os pés inchados de tantas andanças em cima da carroceria do
caminhão, concluiu: "Mas se não votarem em nenhum dos dois, se não
quiserem votar nestes dois bons candidatos, votem em mim, um pobrinho
igual a vocês. Se votarem em mim, eu sou muito grato". Tancredo sussurrou
no meu ouvido: "Este é que vai ganhar' Não deu outra.

Fui candidato agora pelo PMDB e a mesma pessoa tentou vetar meu nome
como candidato na Executiva. Fui salvo pelo Dr. Renato Azeredo, que era
votado pela minha família em Felixlândia, inclusive se hospedava na casa do
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meu cunhado, e por Jorge Ferraz, que tinha uma fazenda em Três Marias e
sabia que eu me elegeria.

Fiz a campanha dentro de um fusquinha. Eu e Deus. Não tinha dinheiro para
nada. Dirigi pelo Estado, principalmente no Norte de Minas e Alto Médio São
Francisco. Tive uma votação impossível de ter em Pirapora naquela época,
mais de 5.600 votos, isto em 1982. Como não tinha dinheiro, João Bosco
Murta Lage, que distribuía material, em uma casa na Praça Raul Soares,
dava, para cada um, uma caixa de papelão com 5.000 modelos de cédulas
de papel-jornal por semana, com uma mão nas costas das cédulas. Parece
que essas cédulas foram uma doação da Editora Bloch. O João me pedia para
ir à tardinha, quando não tinha mais ninguém, e ele me daria quatro caixas
de papelão com 20.000 cédulas. De um lado, o nome de Tancredo Neves. Os
outros cargos de senador, deputado federal e estadual, eram preenchidos por
mim, à noite, ou por nossos eleitores no interior. Enquanto isto, do lado do
Eliseu Rezende, os seus candidatos esbanjavam dinheiro em Belo Horizonte e
no interior. Lembro-me que Leopoldo Bessone dobrou comigo e completou as
cédulas com meu nome e o nome dele, naquelas máquinas de gráficas antigas,
e pagou também o correio. As pesquisas me davam o terceiro lugar em Belo
Horizonte, mas fiquei acima do décimo lugar. Não tinha uma placa, nenhum
muro pintado, faixas, retrato em poste e não fiz boca de urna. Ninguém para
me ajudar, enquanto os outros candidatos gastavam absurdamente.

Dois bons exemplos de como se fazia campanha foram Pirapora e Três Marias.
Eu ia sozinho nas portas de fábricas e pedia um a um dos operários ao mudar o
plantão. Em Pirapora era mais fácil, pois todos me conheciam. Em Três Marias,
eu me identificava que era de Felixlândia, de que família, e pedia o voto e
votavam. Praticamente não gastei nada, viajava sozinho. Eu mesmo dirigia o
Fusquinha. Era gratificante a maneira como eu era recebido e as promessas.
Sempre tive responsabilidade pelos votos recebidos. Tive sozinho, com minhas
amizades e o trabalho de atendimento médico no Posto de Saúde da Sagrada
Família e na União Auxiliadora dos Cegos, mais de 10.000 votos na capital.
Fui o mais votado nos bairros Horto, Santa Teresa e Sagrada Família, e puxei
o Leopoldo Bessone na região. Em Pirapora, foram mais 5.600, cerca de 64%
dos votos apurados.

A única coisa que fiz foi uma carta, que eu mesmo escrevi e que, no início,
dizia assim: "Conforme conversamos, e você me prometeu, sou candidato
a deputado estadual e conto com seu voto e seu apoio". E rodei em um
mimeógrafo da União Auxiliadora dos Cegos, que borrava muito, sujando
minha mão, e encaminhei para cerca de 2.300 pessoas na capital e no interior

do Estado, que tinham me prometido ajuda. Andava com uma caderneta
debaixo do braço, pedia o voto e anotava o endereço dos amigos. À noite,
passava para uma ficha pequena e colocava em um arquivo usado, daqueles
pequenos, de uma gaveta, que eu comprei na Avenida Silviano Brandão e
mandei reformar. Tive mais de 100 votos em Leopoldina, dados por um cliente,
grande amigo, o Emílio Franzoni, e eu nunca tinha ido a Leopoldina. Tive cerca
de 200 votos em São João Dei Rei, dados por uma Irmã de Caridade que não
me lembro o seu nome, e votos pingados por todo o Estado, por clientes ou
amigos. Tive pouco mais de 27.000 votos. Também não gastei praticamente
nada, pois não tinha dinheiro. Eu sabia que me elegeria. Meu comitê era em
uma porta de garagem, na Praça Santa Teresa, onde tem o Colégio Tiradentes.
Andava cheio de gente o tempo todo, pedindo propaganda.

Eleito deputado estadual, tornei-me, dentro de pouco tempo, influente na
bancada. Os novatos eram maioria e só perdemos a eleição do presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na disputa entre Dalton
Canabrava e Genésio Bernardino. Nós estávamos com Dalton, por um descuido
nosso de última hora. Tancredo Neves apoiava e queria o Genésio Bernardino,
primeiro biênio da legislatura. A campanha do Genésio era comandada pelo
líder de Tancredo Neves, que era o deputado Ademir Lucas.

Eu era um deputado afirmativo, não tinha situação pecuniária ou qualquer
outro tipo, discordava do governador e do Partido se estivessem errados.

Começaram as fofocas dizendo que o governador Tancredo Neves iria se
candidatar a Presidente da República, no Colégio Eleitoral. Um dia, perguntei
ao governador Tancredo Neves: "estão falando que o senhor vai ser candidato
a Presidente". E ele me disse: "Não, isso nunca passou pela minha cabeça".
Sessenta dias depois ele renuncia ao governo para ser candidato.

Algumas obras estavam para ser inauguradas em Pirapora. Uma delas era
na Colônia dos Pescadores. Tínhamos reformado a casa e comprado todo o
equipamento necessário para eles.

Tancredo Neves desceu em Pirapora e fomos inaugurar as obras. Ao
terminarmos, nos dirigimos para o "Independentes Clube", onde aconteceriam
os discursos. Toda a imprensa mineira estava lá, e eu não desconfiava de nada.
Deram-me a palavra. Falei das obras que Tancredo tinha feito em pouco tempo
de governo, elogiei-o e, ao terminar, foi dada a palavra ao deputado federal
Jorge Vargas. Ele só falava: "Precisamos fazer o Pacto de Minas' A imprensa
anotava todo o discurso de Jorge. Tancredo terminou a reunião dizendo que
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Jorge Vargas foi muito feliz em suas palavras e podia contar com ele para
Minas sair unida nas eleições para Presidente. Só não falou que ele seria o
candidato. Era um discurso combinado.

Aliás, falando em obras, deixei uma grande marca pessoal em Pirapora. Fui o
político que mais fez até hoje pela cidade. Enumerar seria muito grande.

Isto foi manchete de todos os jornais de Minas Gerais e alguns nacionais.
Nada se falou sobre as inaugurações. Eu ainda era inocente, inexperiente em
"artimanhas políticas".

Pouco tempo depois, Ulysses Guimarães, que não era simpático aos militares,
veio a Minas. Em cerimônia no Palácio das Mangabeiras, renunciou à sua
postulação de pré-candidato à presidência e deu seu apoio a Tancredo
Neves como candidato do PMDB à Presidência da República, em oposição ao
candidato Paulo Maluf.

O Colégio Eleitoral era formado pelo Congresso (deputados e senadores) e
um número menor de Convencionais dos Estados, por indicação partidária. O
número de congressistas era bem maior.

Eu sei quem arrecadou dinheiro para Tancredo Neves contrapor a Paulo Maluf,
que já tinha dado dinheiro para muitos votantes. A comissão, que arrecadou
para a campanha de Tancredo, era formada por homens de credibilidade e
respeito. Foi um governador, um empresário de renome nacional e um grande
banqueiro, com as mesmas virtudes do empresário. Tanto Maluf como Tancredo
gastaram muito. Tancredo, para contrapor as compras que Maluf fazia.

Tancredo aceitou José Sarney, indicado para vice-presidente, cumprindo o
acordo com o PFL. Tancredo morreu e Sarney tomou posse em seu lugar.

Sarney implantou o plano cruzado, aumentando muito o consumo. Tudo, no
Brasil, tornou-se pequeno, gastando muito alimento, muito carro. Os estoques
acabaram e só vendiam com ágio e, mesmo assim, alguns produtos não eram
encontrados.

Lembro-me que estava numa viagem para Comburiu e não tinha pneu
sobressalente. O plano cruzado acabou aí. Fui com um pneu velho, que
estourou no caminho. Foi um Deus nos acuda. Viajei sem sobressalente.

Sarney brigou com os autênticos e valorizava os fisiológicos, perdendo parte
do PMDB do Brasil, dentre eles Mário Covas, de São Paulo, Chico Pinto, da
Bahia, Pimenta da Veiga, em Minas Gerais, e muitos emblemáticos.

No governo Sarney, participaram os ministros mineiros: Ronaldo Costa Couto
(Ministro do Planejamento e posteriormente da Casa Civil), José Aparecido
de Oliveira (Ministro da Cultura e, depois, governador de Brasília), Anibal
Teixeira (Ministro do Planejamento e Secretário de Projetos Especiais), João
Batista Abreu (Ministro do Planejamento), José Hugo Castelo Branco (Casa
Civil e depois Ministro da Indústria e Comércio) que veio a falecer pouco tempo
depois de nomeado, Luiz Rogério Mitraud (Presidente da Casa da Moeda),
Francelino Pereira (vice-presidente do Banco do Brasil), Aécio Neves (Diretor
de Loterias da Caixa), Antônio Alberto Canabrava, (Diretor Presidente do
DNER) e Leopoldo Bessone (Ministro da Reforma Agrária).

Parece que era compromisso de Tancredo Neves. Estavam nos seus
computadores, portanto, o Sarney cumpriu tudo, além de vários cargos pelo
país.

Ulysses se tornou um gigante para controlar o PMDB, que era um cavalo xucro,
sem controle. [ e	oo .°D.'o cor, ão,

Voltando a Minas Gerais, no período em que Hélio Garcia era governador,
aconteceram as eleições para Presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, no final de 1984. Nós fechamos acordo outra vez com Dalton
Canabrava. Ele tinha como adversário Felipe Nery, meu amigo e companheiro,
muito querido. Reunimo-nos com ele e ponderamos que o Hélio Garcia
não queria o Dalton Canabrava e a divisão do nosso grupo daria margem
ao governo de ganhar a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Ele tinha como candidato o excelente médico e ex-prefeito
de Governador Valadares, Raimundo Rezende, posteriormente o brilhante
deputado Luiz Alberto Rodrigues, muito competente. Propusemos a Felipe
Nery apoiar Dalton Canabrava e nós o elegeríamos líder da bancada do
PMDB. Ele aceitou e nós cumprimos o prometido (cargo que ocupei depois
dele) e elegemos o Dalton, nosso amigo, a quem eu respeitava e admirava
até sua morte. Ele prometeu ao deputado Manoel Conegundes e a mim que
tiraria o Dalmír de Jesus da Diretoria Geral da Assembleia Legislativa, mas não
resistiu à pressão da mesa da Assembleia, capitaneada por José Bodeco (José
Bonifácio), Primeiro Secretário. Dalton nos chamou e pediu desculpas por não
ter cumprido o compromisso. Continuamos amigos e foi minha dobradinha
na campanha de deputado federal. Ele tinha, inclusive, convidado o Salomão
Souza Lima, de família tradicional de Santa Luzia, para ser o Diretor Geral.
Em um almoço, no qual estava também o irmão, Antônio Alberto Canabrava,
Diretor Geral do DER/MG, pediu desculpas ao Salomão por não poder cumprir
o convite. Na política, nem tudo o que a gente quer fazer consegue. Eu mesmo
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perdi várias paradas. Luiz Alberto Rodrigues não disputou e Dalton não teve
adversário.

Nas eleições de 1986, dos 40 deputados estaduais do PMDB, só uns cinco não
queriam o Itamar Franco como candidato a governador, mas o Hélio Garcia,
que era o todo poderoso do Estado, não definia por nenhum candidato.
Só afirmava que apoiaria o escolhido. O deputado Hugo Gontijo (que era
amigo de Itamar Franco) e eu fomos até o escritório político de Itamar, no
prédio do antigo Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE), na Praça Carlos
Chagas. Havia rumores que ele estava insatisfeito e indo para o PFL. Fomos
a pé e lá chegando, estava na sala o Flávio Regis, filho do Coronel Xíxico
Cambraia, dizendo que o problema do dinheiro para a campanha no PFL
estava equacionado. Nós ponderamos com Itamar que ele ganharia fácil a
Convenção. Só o convidamos para fazer conosco, uma visita de poucos
minutos aos gabinetes dos deputados do PMDB na Assembleia, que ele veria
o quanto era querido politicamente por eles que o queriam como candidato.
Foi uma dificuldade e nós tentamos contornar o problema, dizendo que
faríamos a sondagem, mas os palpiteiros da oposição não largavam o Itamar
por nada. Desaconselharam no a ir até à Assembleia visitar os deputados do
PMDB. Ele foi influenciado pelas pessoas que lá estavam monitorando-o todo
o dia. Diziam que ele era imbatível dentro do PFL. Ele resolveu sair do PMDB
e Newton Cardoso se desincompatibilizou da Prefeitura de Contagem para ser
candidato a governador, O PMDB tinha três pré-candidatos: Newton Cardoso,
Carlos Cotta e Leopoldo Bessone.

No dia em que Hélio foi indicar os candidatos de sua preferência, ele chegou
ao salão nobre do Palácio da Liberdade totalmente bêbado, pôs a mão no
ombro do Joaquim de Meio Freire e falou que havia pensado bem e por que
não homenagear o Partido, colocando o seu Presidente como candidato a
governador (deputado Joaquim de Meio Freire), o qual foi pego de surpresa.
E por que não homenagear a Assembleia, colocando seu Presidente Dalton
Canabrava como vice? Mal acabou de falar, começaram as reações. A maior
foi do Carlos Cotta que se considerava o candidato oficial e fez birra, deu
chilique, sapateou e disse que não aceitaria a indicação de Joaquim de Meio
Freire. Formou-se uma crise que foi para a imprensa e tomou conta do PMDB
mineiro. Carlos Cotta aparecia raivoso na televisão, dizendo que não aceitaria
o Joaquim de Meio Freire.

Eu estava na sede do PMDB, quando Joaquim de Meio Freire, assentado
no salão nobre, disse para poucos jornalistas que estavam lá em busca de
notícias, que iria, naquele momento, ao Palácio das Mangabeiras comunicar

ao governador Hélio Garcia a sua renúncia ao convite, pela crise que estava
desenrolando. Fiz-lhe vários apelos para que não fizesse aquilo, mas ele se
levantou e foi. Peguei o meu carro e subi atrás dele. Lá, o Hélio recebeu a
renúncia.

Newton Cardoso convidou Júnia Marise para sair como sua vice. Hélio Garcia
ficou inativo e nós, da bancada, fomos todos ao Palácio das Mangabeiras
e fizemos-lhe um apelo para que indicasse o nome que quisesse e nós
garantiríamos a escolha, inclusive, poderia voltar o Meio Freire, um homem
correto. Penso que ele achava que poderia causar uma divisão no PMDB, o
que não aconteceria. Ele ganharia fácil a convenção e a eleição e ficou conosco
algumas horas. Deixou-nos falando e subiu até o heliporto, atrás do Palácio.
Viajou, nos deixando com a broxa na mão.

Realinhou-se tudo. Newton, que tinha renunciado à Prefeitura no mês de
abril, foi para a Convenção. Pimenta da Veiga era o adversário escolhido para
enfrentá-lo. Acertei com o Pimenta para passar na minha casa às sete horas da
manhã. Ficaria só uns cinco minutos, tomaria um cafezinho, e pediria o apoio
dos cerca de 30 delegados que tinham me prometido votar nele. Minha casa
estava no caminho para a sua vitória na Convenção.

Ele não foi e deixou os delegados esperando. Meia hora depois, ligou pedindo
desculpas e explicou que não poderia ir. Não foi o Newton quem ganhou a
Convenção, e, sim, o "salto alto" do João Pimenta da Veiga que perdeu. Paulo
Ferraz, que tinha muito mais delegados, uns 120, me disse que largou de
apoiar o Pimenta e apoiou o Newton Cardoso, pelo desprezo do Pimenta que
o tinha deixado falando sozinho.

Hélio Garcia não falava nada. Havia rumores que ele estava tentando trocar a
Júnia Marise, mas não conseguia. Itamar estava muito à frente nas pesquisas,
mas o Hélio era profissional em ganhar eleição quando estava no poder. Ele
assinou convénios com a maioria dos Prefeitos que, em troca, apoiavam seus
candidatos. Pagou a primeira e a segunda parcela e deixou a terceira para
depois das eleições.

Seus candidatos começavam por baixo, iam subindo devagar, até ganhar a
eleição. Além do próprio Newton, foi assim com Sérgio Ferrara e Maurício
Campos, cujas pesquisas, no início da campanha, lhe davam uma frente alta:
Maurício Campos tinha 75% e o Sérgio Ferrara apenas 25%. Mesmo assim,
Maurício perdeu a eleição para Sérgio Ferrara.

Hélio controlou toda a campanha do Newton. Um bom exemplo: eu estava na
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cidade de São Francisco, quando ele não deixou o Newton falar no comício.
Quando os oradores falavam, ele pedia rapidez. Na hora de chamar o Newton,
ele pegou o microfone e disse que iria falar por ele. Agradeceu a todos, pediu-
lhes para votarem nele e despediu-se da plateia. O discurso do Hélio não durou
nem cinco minutos. Newton ganhou com uma frente alta em São Francisco.

No período de transição de Newton Cardoso, ele me chamou. Estava
despachando na sede do BDMG. Ele me disse: "Fiz um compromisso com
Joaquim de Melo Freire, de fazer o Neif Jabour Presidente da Assembleia.
Dizem que você tem muita força na bancada. Você podia me ajudar a elegê-
lo". Eu ponderei que o Sílvio Mitre já estava em campanha, mas Newton não
abriu mão do Neif. Voltando para a Assembleia, relatei ao Sílvio toda a nossa
conversa. Disse que o Newton não abriria mão do Neif. Sílvio desistiu e o Neif
foi eleito sem oposição. Avisei a todos que o governador recém-eleito queria
Neif, que tinha dificuldades na bancada. José Laviola foi eleito o Primeiro
Secretário.

Nesta mesma época, início de 1987, aconteceria a eleição para líder da bancada
do PMDB. Um amigo saiu candidato e se adiantou, pedindo assinaturas. Eu
lhe disse que, com as assinaturas, estava constrangendo os colegas. Ele, que
se achava eleito, concordou comigo e propôs que decidíssemos em votação
secreta. Eu ganhei com uma grande diferença. Justificável. Ele estava chegando
e eu já tinha quatro anos de casa, estava no meu segundo mandato. O grupo
que o apoiava não esqueceu esta derrota. Meus vice-líderes foram Sebastião
Helvécio, lrani Barbosa, Maria Elvira, Dirceu Pereira e Mendes Barros.

No período em que eu era líder, ocorreram muitos fatos importantes, entre
eles, o de escolhermos o relator da Constituinte Mineira, que foi José Bonifácio
Mourão. Ele era o melhor. Tornamo-nos muito amigos e ele me convidava
sempre para eventos de sua família. Íamos sempre ao gabinete um do outro.
Fez um trabalho brilhante na Constituinte e ouviu todos os segmentos da
sociedade, e só mais tarde nos afastamos por causa do PSDB. Eu o ajudei a
ser líder na Assembleia. Votamos também a indicação feita pelo governador
Newton Cardoso, para o Tribunal de Contas, dos senhores João Alberto Murta
Lages e Regis Moura e Castro o que me deu muito trabalho. Durante 30 dias,
eles ficavam assentados o dia todo na minha saia. Isto porque a oposição fazia
uma campanha sistemática contra tudo o que o governador Newton Cardoso
propunha. Eu tinha um bom relacionamento com Milton Sales, líder do PFL. Eu
percebia que ele me admirava, e eu gostava dele até sua morte. Era candidato
a deputado e, já com um defeito físico na perna, muito abatido, barba por
fazer, sem nenhuma vaidade, mas com a pureza que sempre teve, levou seu

filho ao meu escritório, pedindo para eu orientá-lo na política. O menino,
Antônio Milton Sales, era muito bom, puxou o pai. Foi prefeito de Carmo da
Mata e, se Deus quiser, será deputado. Tem raízes muito boas. Milton Sales me
disse também que, depois de uma oposição prolongada aos dois nomes, "nós,
da oposição, vamos votar favoráveis pelo João Bosco, que foi meu colega na
UDN, e por você ' "Pelo Newton, nunca, concluiu". João Pedro Gustin, líder do
PSDB, acatou meu pedido porque conversou com o Milton Sales, que com ele
comandava a oposição. João Pedro Gustin era e é um homem de bem. Tem o
mesmo caráter correto de Milton Sales. Foi por conhecê-lo bem que o convidei
para filiar-se ao PMDB.

A greve dos professores, que durou cerca de 100 dias, era comandada peia
União dos Trabalhadores do Ensino (UTE), que tinha Roberto Carvalho (depois
chegou a ser vice-prefeito de Belo Horizonte) e Euier Ribeiro como líderes do
movimento.

As galerias da Assembleia ficavam lotadas todos os dias, e de lá os professores
jogavam dinheiro nos deputados, dizendo que o governador Newton Cardoso
tinha nos comprado. Um dia, houve uma reação do deputado João Rosa, que
queria subir nas galerias para brigar. Os grevistas tinham jogado dinheiro nele.

Nós ficamos cerca de 70 dias sem ninguém do PMDB ocupar o microfone para
se defender ou defender o governador. A pressão era muito grande e a imprensa
toda estava contra nós. Só os deputados da oposição usavam da palavra, nos
criticando e ao governador. Para eles e para a imprensa, nós éramos lacaios do
Newton Cardoso. Um dia, não aguentando mais as acusações, tive coragem
de pedir a palavra como líder do PMDB. Neste momento, todas as pessoas das
galerias ficaram de mãos dadas e deram as costas para mim. Falei o que devia
faiar, inclusive, que a greve era política. Acabei de falar, Felipe Nery, então
atual líder do governo, também ocupou o microfone defendendo o governo.
Outros deputados do PMDB também criaram coragem e foram ao microfone
para acusar os grevistas. Esvaziamos a greve e eia terminou.

Houve um fato pitoresco que aconteceu nesta greve: O Coronel da Polícia
Militar, Egg Araújo de Rezende, era a favor da greve e não gostava do PMDB.
Durante o período que não tinha sessão, ele ficava no plenário criticando o
PMDB, ao lado de vários deputados. De repente, caiu no chão desmaiado.
Ninguém descobriu quem foi o autor do murro. Dias depois, o deputado João
Batista Rosa (o "Rosinha' que já tinha sido prefeito de Pouso Alegre) me
procurou na liderança. Notei um inchaço no dorso (costas) da sua mão direita e
perguntei o motivo. 0 João respondeu: "Eu estava naquele bolo de deputados
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que conversava com o Coronel Egg e ele criticando os deputados do PMDB.
Não aguentei e dei um murro de baixo para cima, com toda força, no queixo
dele e ele caiu desmaiado' Isto foi manchete, mas ninguém descobriu que
tinha sido o Rosinha.

Outra dele e do deputado José Laviola, que era Primeiro Secretário da Mesa
Diretora: Rosinha era professor de Direito Constitucional na Faculdade de Pouso
Alegre e queria também ser relator na Constituinte Mineira. Um dia, entrou na
minha sala e disse: "Vou quebrar a cara do Laviola. Ele está trabalhando para o
José Bonifácio (José Bodeco) ser o relator da Constituinte Mineira". Acalmei-o,
porque sabia que ele faria mesmo o que disse, pois era muito destemido.
Falei com ele: "Fique calmo, eu vou conversar com o Laviola". Chegando na
Primeira Secretaria, relatei o fato ao Laviola, que me pediu silêncio e abriu uma
porta em uma parede de lambri, que era desconhecida para mim. Uma parede
falsa, com mais ou menos um metro e meio de largura e uns seis metros
em toda a extensão da sala, com duas cadeiras e só aquela entrada. Era
um "confessionário" onde aconteciam conversas particulares de deputados,
principalmente pedidos de empréstimos e antecipação de salários. Pediu-me
que assentasse e falou baixinho no meu ouvido: "Eu juro por Deus que não
estou trabalhando para o José Bodeco". Fez também uma jura impublicável,
aí eu vi que ele estava, sim, trabalhando para o José Bodeco, mas com este
gesto do Rosinha ele parou.

José Laviola era muito trabalhador. Dizia que era PL (Palácio da Liberdade).
Tenho algumas passagens interessantes dele. Filiou-se ao PMDB e, naquele
ano, não tinha vaga garantida para disputar a eleição a deputado. Houve uma
chapa dissidente e ele não tinha delegados na Convenção, porque vinha do
PDS. Chegou perto de mim, relatou esse fato e me pediu alguns votos. Fiquei
preocupado com ele e lhe dei quatro delegados. Na apuração, ele teve 20
votos e eu 16. Era muito objetivo. Outra passagem foi quando o chamei, como
Presidente do Partido, e lhe disse: "Todos os seus prefeitos são do PFL. Você
tem que resolver isso. Não aceitaremos mais esta situação " Em menos de um
mês ele compôs todos os prefeitos com seus adversários, que eram do PMDB,
e me trouxe as filiações aceitas pelos diretórios municipais do PMDB.

Um dia, eu estava despachando com Newton no Palácio dos Despachos,
juntamente com ele, que carregava uma pasta lotada de folhas de papel. Fez
uma encenação, jogou tudo em cima da mesa do Newton, e disse: "Isso tudo
é despacho do senhor que não foi atendido. Esses secretários não respeitam
os despachos do senhor". O Newton respondeu: "Eu autorizo 5v/o " (ambos
eram bons negociantes). O Laviola respondeu: "Eu quero pelo menos 50%'

Newton disse que autorizaria 25%. Ele retrucou que queria 35% e o Newton
autorizou. Laviola ganhou, pois em todas as audiências com o governador
eram centenas de despachos e quase todos eram atendidos. Ele guardava
os poucos não atendidos para formar aquele bolo de autorizações. Eu não
conseguia nem 25 v/o das liberações que ele conseguia, mas ele sempre repetia:
"Meu Partido é o PL" (Palácio da Liberdade).

No ano de 1987,fui abordado por funcionários muito graduados da Assembleia.
Encontraram comigo no corredor do salão do espaço Político-Cultural Gustavo
Capanema, onde se fazem diversas exposições culturais. Eles estavam ali para
me convidar para um jantar no sítio do Dalmir, na estrada de Nova Lima,
para conversarmos. Convidaram apenas o Dalmir e eu, como deputado. Eu,
que sou intempestivo e tinha certeza que ia ganhar a Presidência da Casa,
agradeci e disse que não iria, porque se eu ganhasse a Presidência, demitiria o
Dalmir. Comecei a perder a eleição naquela hora, aliás, perdi a eleição ali, na
minha intempestividade. Eu tinha e tenho até hoje, uma boa convivência com
o Dalmir, não gostava da sua conduta administrativa e do relacionamento com
mesas diretoras e pessoas das Mesas da Assembleia. Depois disto, comecei
a me preocupar com a posição do Newton Cardoso, pois se ele lançasse um
candidato ia me atrapalhar muito.

Eu estava certo. Pedi ao Geraldo Santana para saber do Newton Cardoso
se ele ia mesmo lançar candidato. Ele me respondeu que sim e, dias depois,
Newton lança meu amigo Felipe Nery. Isto me tirou, no mínimo, dois terços
dos votos. Eu estava entre dois poderes, o da casa e o do governo Newton
Cardoso. Continuava caminhando para perder a escolha do candidato a
Presidente da Assembleia. Um deputado, já falecido, muito meu amigo, que ia
votar em mim, me chamou num canto, no restaurante Chez Bastião, que era
muito frequentado por deputados e políticos, e disse, chorando, que eles iam
emprestar-lhe 300 mil, no valor do dinheiro daquela época. Lamentava não
poder votar em mim, porque tinha de marcar o voto para sair o empréstimo.
Eu sabia que ele estava sempre devendo, era descontrolado. Na véspera da
escolha do candidato, dois vice-líderes meus, um em quem eu depositava
muita confiança, procuraram-me e foram francos. A primeira, a deputada
Maria Elvira, informou: "Mudei de ideia e vou votar no outro candidato'
Eu sabia o que os membros da mesa, que o Newton Cardoso tinha pedido
para elegê-los, estavam fazendo. No mesmo dia, me procurou o outro vice-
líder, que me atormentou e pressionou tanto quando eu estava na liderança,
que eu tive que fazê-lo vice-líder. Ele queria os três cargos extras que o vice-
líder tinha naquela época. Tratava-me muito bem (puro fingimento). Era o
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deputado e conhecido radialista Dirceu Pereira. Também me comunicou que
não votaria mais em mim. Graças a Deus ele se elegeu deputado só uma vez.
Fiquei preocupado, anos depois, quando ele se elegeu prefeito de Ribeirão das
Neves, e tinha razão em me preocupar.

Paulo Petersen tinha compromissado de me apoiar, mas fez a ressalva que,
se o governador Newton Cardoso lançasse candidato, ele teria de apoiá-lo.
Entendi, pois tinha sido esse o nosso acordo. Um dia, cheguei no gabinete de
um deputado que tinha prometido votar comigo. Ao abrir a porta, estavam
lá, confabulando, toda a cúpula do candidato da casa. O deputado ficou
sem graça. Pedi desculpas e, como ainda não tinha entrado na sala, fechei
a porta e saí. Isso também me aconteceu em Pirapora, onde eu era liderança
política. Uniram todos com o poder contra mim e me derrotaram. Continuei
caminhando para perder a indicação, mas continuei trabalhando.

Todos eles, Maria Elvira, Dirceu Pereira e também o deputado que me chamou,
chorando, no canto do Chez, votaram e trabalharam para o Kemil.

Na eleição para a escolha do candidato, o resultado foi o seguinte: Kemil
Kumaira, 13 votos, Felipe Nery, 13 votos, Armando Costa, 12 votos.

Kemil Kumaira era o indicado, e o meu amigo Felipe Nery me perguntou se
eu apoiaria o seu nome no plenário, pois ainda podia ser candidato avulso.
Embora eu gostasse muito dele, disse que não, porque tinha prometido acatar
o resultado. As lideranças do PFL e PSD me propuseram ir para o plenário
com seu apoio. Agradeci, encaminhei, trabalhei e garanti a eleição do Kemil
no plenário. Ele sabia disto e me agradeceu. Era o candidato do grupo
indesejável. Não se comprometeu. Foi o escolhido porque eles não tinham
uma boa imagem, não podiam se candidatar. Foi uma eleição ganha pelo
poder da Casa. Dalmir de Jesus me vencia mais uma vez.

Ele não se comprometeu, mas começava ali a formação do famoso "Grupo de
Mando' na Assembleia. Eu me indignei duas vezes: primeiro, em Pirapora e
depois, na Assembleia. Em ambas as vezes eu tinha razão, não capitulei, mas o
uso descabido do poder para ganhar uma disputa sempre me deixa indignado.

com o nome, devido ao seu caráter. Ele aceitou, lançou-se candidato e nós o
ajudamos com os votos que pudemos. Foi eleito líder, é meu amigo até hoje.

Quando ele saiu da liderança nós ajudamos, mais uma vez, o Bonifácio Mourão
a assumir a liderança do Partido.
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O deputado Sebastião Helvécio, também médico, era amigo, meu vice-
líder e companheiro de propostas. Nós nos admirávamos mutuamente. Ele
me chamava e chama até hoje de "chefe". Terminado meu primeiro ano de
liderança, eu não queria ser mais líder. Fui á sala de Sebastião Helvécio e o
convidei para me substituir na liderança do PMDB. Já tínhamos conversado
sobre isso com a nossa turma, que era a mais ética da casa. Tinham concordado
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sugestão do Ulysses ou deles. Continuei trabalhando para o Nelson Jobim.
Ulysses saiu do páreo e abriu mão da presidência da Câmara para o Ibsen
Pinheiro. Seu vice, Genebaldo Corrêa, foi feito líder por esse grupo.

A E,\ CUL L OP, 1 ATi\í F	' c i E HC

Fui eleito deputado federal em 1990 e em janeiro de 1991 tomei
posse. Participei da oposição ao governo Coilor, e discordei do grande Ulysses
Guimarães ser o Presidente de tudo. Ia haver eleição lá na Câmara e eu con-
sultei Leopoldo Bessone, antes de tomar posse, sobre quem era um bom can-
didato a Presidente. Respondeu-me que era o Nelson Jobim. Liguei, de Belo
Horizonte, para Jobim e me identifiquei como novo companheiro na Câmara.
Ao chegar lá, começamos a trabalhar o nome dele para Presidente.

Fui chamado para uma conversa em que estavam o Ibsen Pinheiro, líder do
PMDB na Câmara Federal, e os deputados Cid Carvalho, Henrique Eduardo
Alves, Luiz Henrique da Silveira e Genebaldo Corrêa, vice-líder do PMDB.
Destes, eu destaco Luís Henrique da Silveira que tinha sido prefeito de Joinvile
por três mandatos, deputado federal por dois mandatos e depois governador
reeleito de Santa Catarina. Foi também Presidente do PMDB Nacional, quando
eu era Presidente do PMDB Mineiro e Quércia foi candidato a presidente,
perdendo a eleição. Foi no mandato dele como Presidente que nós criamos
os Encontros de Presidentes de Diretórios Estaduais, com a presença do
Presidente Nacional. Eram eventos realizados em capitais diferentes, de dois
em dois meses. Tiveram amplo sucesso, mas os outros substitutos acabaram
com isto. Democratizariam as decisões e os grupos no PMDB "e todos os
Partidos" que não quisessem democracia interna. A maioria deles só queria
manipular os Partidos.

A única falha do Luiz Henrique da Silveira foi negociar sozinho, como Presidente
do PMDB, o apoio a Fernando Henrique, com o Presidente do PSDB Pimenta
da Veiga, erro que nos atrelou a esse Partido por muitos anos.

Voltando à reunião, eles me perguntaram o que nós, calouros, achávamos do
Ulysses Guimarães ser Presidente do poder (Câmara) e Presidente do PMDB.
Eu, que admirava muito o Ulysses, bem mais do que o Tancredo Neves, disse
que ele precisava passar uma parte do poder. Mas todos eles eram homens
de confiança de Ulysses Guimarães. Não sei, até hoje, se essa conversa foi

Ulysses foi coerente o tempo todo. Nós estivemos juntos, e ele, calado, sem
dizer nada, mas chamando os deputados ao seu gabinete para orientá-los na
disputa da liderança do PMDB entre o também correto e ético Odacir Klein e
o já conhecido como um dos 'anões do orçamento' Genebaldo Corrêa. Ibsen
Pinheiro defendia a eleição de Genebaldo Corrêa, seu primeiro vice-líder, que
ganhou a disputa. Se Odacir Klein tivesse ganhado a liderança, não haveria
a "CPI dos Anões do Orçamento". Aliás, muita gente que também estava
envolvida ficou de fora. Falaram em 26 que foram perdoados e também tinham
praticado atos duvidosos, inclusive, alguns mineiros. Conheço todos. Isto
sangrou o Congresso e a classe política. Penso o mesmo sobre a Assembleia
de Minas. Se Dalmir de Jesus, que atendia a todos os pleitos, tivesse saído
antes, talvez aquele escândalo dos super salários não tivesse acontecido e os
deputados estaduais não estariam respondendo a processos por ação popular
de devolução do dinheiro, no Tribunal de Justiça até hoje.

A "CPI dos Anões" tinha este nome porque a grande maioria dos envolvidos
era deputado de estatura pequena, que manipulava o orçamento da União.
Direcionavam o dinheiro para empresas que, posteriormente, acertavam com
eles. Era de impressionar a alegria e a desenvoltura deles nas reuniões da
comissão do orçamento. Nas comissões mais importantes, geralmente os
anões eram presidente e relator. O chefe era o deputado João Alves, da Bahia,
que, ao depor na CPI, argumentou ter ganhado 10 vezes o primeiro prêmio da
Loteria Federal, para justificar o património que tinha. Homem de sorte.

Durante a "CPI dos Anões' fui dizer ao Ibsen Pinheiro que ele errou por ser
amigo deles. Nós também erramos, e pró dúvida, voto pró-réu. Por isto,
eu não votei a cassação dele. Pelo inquérito, ele não recebeu dinheiro de
nenhuma empreiteira ou qualquer dinheiro escuso. Ele foi cassado pelo PSDB,
e uma parte pequena do PMDB que não gostava dele, Partidos de esquerda
e, principalmente, pelas viúvas do CoIlor, à direita, localizadas em muitos
Partidos e bancadas setorizadas, principalmente, a ruralista.

Voltando ao impeachment do CoIlor, ele tinha vários erros. Primeiro, a sua
administração era pífia; segundo, foi eleito pela Rede Globo, O todo poderoso
Dr. Roberto Marinho queria o Quércia como candidato e ele estaria eleito.
A sua imagem era positiva naquela época. Mas o Quércia abriu mão para
Ulysses, a quem respeitava. Roberto Marinho teria dito ao Quércia que no
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Ulysses ele não votaria, e criou o ColIor. Era o governador de Alagoas em
situação de má administração, com índice baixo na pesquisa. O marketing da
Globo foi: ;cc Jej,j'. A Globo dominava a audiência
pública total. Era soberana e decidia as eleições. ColIor ganhou do Lula no
último debate, com perguntas que inibiram o candidato. Também fizeram uma
campanha para que Brizola não fosse para o segundo turno. Seria mais difícil
o Collor ganhar de Brizola. No primeiro turno, trabalharam a sociedade em
seu imaginário coletivo, até que o Lula passou o Brizola e foi para o segundo
turno. Eles achavam que era mais fácil ganhar do Lula, que tinha uma imagem
radical, ligada ao comunismo e com acusações de ser comunista. Era fácil
perceber claramente, nos programas políticos, que as pessoas chamadas para
debater eram sempre adversárias do Lula e do P1, como são até hoje.

Uma vez eleito, ColIor resolveu ser independente da Globo. Dizia que PC Farias
é quem decidia as compras e licitações. As denúncias de roubo e corrupção
no Brasil eram mais difíceis que em outros governos, porque era socializado.
Além da Globo, que ficou contra o ColIor, o PMDB, o PT (pequeno), o PSDB
e todos os Partidos de esquerda trabalharam pela cassação. A principal
figura foi o Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara. Começaram os rumores de
corrupção de PC e ColIor com a Globo já contra. Ela, que influenciara todos os
formadores de opinião a votar no Collor, agora influenciava a sua cassação.
Tirando aquele dia em que ele pediu que todo mundo fosse para a rua de
camisa branca, eu não me recordo de campanhas e atos praticados por CoIlor
para evitar sua cassação. Nunca ouvi falar neste tipo de esquema em outros
governos, onde a corrupção era generalizada. Parece que no governo ColIor só
o PC tinha fama de arrecadador.

Neste primeiro mandato como deputado federal, ainda no governo ColIor, fui
Presidente da CPI da Fome, e a deputada do PDT carioca, Cidinha Campos,
amiga do Brizola, foi a relatora. Tinha um órgão do governo, a Central de
Medicamentos (CEME), que comprava todos os medicamentos e na CPI,
comparando o preço da compra de alimentos nutritivos pelos Estados e pela
CEME, constatamos uma diferença brutal. Pedimos que ela fosse extinta e
que a verba fosse repassada diretamente para os Estados comprarem os
medicamentos, descentralizando as decisões. ColIor extinguiu a CEME e
descentralizou a compra, passando para os Estados. Foi um dos atos mais
importantes do seu governo. Essa decisão persiste até hoje. Era uma fortuna.

Houve também uma iniciativa que, até hoje, continua emperrada e que é muito
necessitada pelo Brasil: a criação de uma comissão para discutir as Reformas
Política e Partidária. Dois mineiros do PMDB foram indicados pelo Genebaldo

Corrêa para essa comissão. Eu criticava muito a conduta dos anões e Genebaldo
sempre queria me agradar. Percebendo que eu gostava deste assunto, indicou-
me, junto com Israel Pinheiro, para participar dessa comissão. O trabalho
aconteceu de 1991 a 1993. Fizemos um trabalho brilhante e já tínhamos muito
material catalogado. Na reunião das lideranças, na sala da liderança do PFL,
o líder era o deputado Inocêncio de Oliveira, que foi contra o projeto e vetou
o encaminhamento ao Plenário, com o apoio de Miro Teixeira, líder do PDT.
Miro alegou que, com aquele projeto, os pequenos Partidos éticos, como PSB,
PC do B e PPS iriam ser julgados iguais às siglas de aluguel. Por isto, ele era
contra. Era a famosa "CY.. Bat'e.r: tão necessária para a evolução
do processo democrático.

Só para relembrar: no governo de Itamar Franco, aconteceram as eleições
municipais de 1992. Tarcísio Delgado quase ganhou no primeiro turno.
Custódio de Matos pelo PSDB. Itamar não gostava de Tarcísio e mandou
Hargreaves, Marcelo Siqueira, Tales, Ruth Hargreaves, Dr. Saulo e toda sua
tropa descer em Juiz de Fora e falar em nome dele no segundo turno. Mudou,
assim, um resultado quase impossível. Isto é o poder.

Participei, na Câmara, de três indicações, como Presidente e Coordenador
da Bancada. Uma no governo Itamar Franco, que encaminhou a mim pedido
de indicação de uma lista tríplice para o DNER. Consultei os deputados e o
deputado José Geraldo indicou o nome do Dr. Marcelo Feldspato, e eu me
lembrei do Antônio Alberto Canabrava (Tonhão), que aceitou. Logo depois,
ele me ligou e me pediu para não colocar o seu nome na lista. Itamar teria
dito a um amigo que, se seu nome fosse incluído na lista, ele não o escolheria.
Tonhão me disse que o Itamar disse a esse seu amigo que ele tinha trabalhado
contra ele na eleição do Newton Cardoso. Sugeriu colocar o nome do Dr.
Mascarenhas na lista. Eu sabia que Tonhão e Dalton eram muito amigos de
José Aparecido. O José Aparecido consultou o Itamar. A sugestão do nome
do Dr. Mascarenhas deve ter sido mesmo do José Aparecido (eles eram
conterrâneos e as famílias muito amigas) e do Tonhão. Fiz a lista e assinei com
tranquilidade. O Dr. Mascarenhas, ex-diretor do DER e Diretor Geral do DNER
foi, é e sempre será de um excepcional caráter. Foi nomeado e ficou apenas
seis meses. Não gostou e pediu demissão.

A outra foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Pediram-me para
indicar um diretor administrativo para a ELETROBRAS. Liguei para o Newton
Cardoso, que sabia e sabe o perfil de gente que gosto e me sugeriu o Gamaliel
Herval, que considero do mesmo perfil do Mascarenhas. Gamaliel foi e será
sempre homem de caráter.
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CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 1989 - NO TRADICIONAL CAFÉ PÉROLA", NA PRAÇA 7 EM BELO
HORIZONTE - ULY5SE5 GUIMARAES, WALDIR PIRES E SERGIO FERRARA

\

	 ÊTr
m
CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 1989- ULYSSES GUIMAÍ1AES, NEWTON CARDOSO, ORESTES QUERCIA
E AO FUNDO CORONEL SEBASTIÃO

EM EVENTO NA FAZENDA RIO ANCHO NA FOTO: JOAQUIM MELO FREIRE, ARMANDO COSTA,
NEWTON CARDOSO E FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES, PRESIDENTE DO BANCO BMG
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No PALÁCIO oos DEPACHOS HEMITERIO JOSE DA SILVA (PREF. DE FELIXLANDIA), LuIz ROGERIO
(PREF. DE VAZANTE), DEPUTADO DALTON CANABRAVA, ARMANDO COSTA, O ENTÃO GOVERNADOR
NEWTON CARDOSO, CHICO GAMELEIRA (PREF. DE BURITIZEIRO), SEVERINO GONÇALVES DA SILVA (PREF.
DE SÃO FRANCISCO)
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A terceira indicação foi de Tarcísio Delgado, no primeiro mandato de Fernando
Henrique. Odacir Klein foi nomeado para o Ministério dos Transportes. Era
meu amigo, bom caráter e competente deputado. Lutamos com ele na disputa
da liderança contra Genebaldo Corrêa. Seu gabinete era no oitavo andar.
Entrei na sala e falei: "Odacir, o Diretor Presidente do DNER deve ser mineiro.
Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do pais. Eu indico o Tarcísio
Delgado". O Odacir me respondeu: "O Tarcísio foi meu colega de Câmara
e é uma pessoa muito honrada. Vou indicá-lo ao Presidente". Nesta hora,
entrou o governador de Goiás, Íris Resende, que me conhecia, ouviu o fim da
conversa, e brincou, dizendo:	víxc	 .......
Ele acabou conseguindo uma diretoria no DNER. Tarcísio Delgado é do mesmo
nível dos outros dois que indiquei. Foi e sempre será um homem de bem.
Nesta indicação, tive um mal-estar com o meu amigo Aloísio Vasconcelos, que
estava trabalhando para ser o Diretor Presidente do DNER, e eu não sabia.

Participei também da eleição de Tarcísio Delgado pela liderança do PMDB na
Câmara Federal em 1992, e fui, sem dúvida, o seu maior eleitor.

Apoiei o início de governo de Fernando Henrique Cardoso, que me deferia com
telegramas, agradecendo o voto em algum projeto importante para o governo.
Comecei a discordar dele na emenda da reeleição. Achava que encaminhar
uma emenda propondo reeleição para os atuais dirigentes no poder era golpe
e praticado anteriormente, mas não foi decisão dele somente. Ele sofreu
pressão dos países do primeiro mundo, capitaneados pelos EUA, para sua
reeleição, visando terminar o processo neoliberal.

Eles queriam modificar a legislação brasileira, tornando-nos um país sem
barreiras, sem proteção aduaneira. Era o neoliberalismo planejado por
Margareth Thatcher e Ronald Reagan, a globalização, a liberação dos
mercados dos países do terceiro mundo para os países dominantes do primeiro
mundo, tornando o mundo quase um estado único. Tinham de ser diminutos.
FHC vendeu muita coisa, mas eles queriam mais: comprar a Petrobrás, Furnas,
Banco do Brasil e BNDS. A reação foi grande.

Eles queriam ter mais mercado. Fernando Henrique Cardoso escancarou o
Brasil. A rápida queda de proteção aduaneira quebrou as nossas indústrias,
todas atrasadas (nós não tínhamos como competir). Com a abertura,
não competiam e foram compradas por pouco mais que nada. O setor de
telecomunicações, por exemplo, é, hoje, todo multinacional. A indústria de
autopeças quebrou, a metade de empresas poderosas como a COFAP, Metal
Leve e outras foram vendidas por quase nada. Compraram o Brasil com títulos

podres brasileiros, da dívida agrária (TDA). Os milhares de milhares de títulos
que valiam 30% do valor de face, como os títulos da dívida agrária, foram
comprados pelos intermediadores e usados na compra das empresas públicas
brasileiras e esses títulos entraram com o valor de face de l00%.

Entretanto, os países que fizeram isto com o Brasil pressionaram Fernando
Henrique Cardoso para escancarar ainda mais o país. Foi uma carnificina. Antes
disto, o PIB brasileiro devia ter, em sua composição, mais ou menos 65% de
capital nacional. Hoje, metade do PIB deve ser composto por multinacionais.
Como FHC não deu conta de fazer tudo em quatro anos, surgiu a ideia da
reeleição e a ética foi para o "brejo". No Congresso Nacional, ele tinha uma
média de 80 votos no início. Em poucos meses já tinha cerca de 400. Passou
a reeleição. Nós não tínhamos como competir. A nossa remessa de lucros
era de oito bilhões de dólares/ano no governo Itamar Franco. Passou para 33
bilhões ao ano no fim do governo FHC (1994). No ano de 2011, gastamos 13
bilhões em viagens internacionais. Embora vendidas, as indústrias brasileiras
ainda não eram competitivas. O objetivo era obrigar-nos a importar mais.
As exportações subiam em escala aritmética e as importações em escala
geométrica. FHC passou rapidamente os impostos de cerca de 24% para 34%
do PIB. Pouca diferença de hoje. Agora, na crise econômica da Europa e EUA,
os americanos encheram o mercado de dólar sem lastro, fazendo a sua moeda
cair no mercado. Passaram a ser competitivos. Eles fizeram errado e nós é que
fizemos certo. Entretanto, com o dólar baixo, não competimos. A Europa fez
a mesma coisa.
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CAPÍTULO VI	 1

O GOVERNO DE MINAS GERAIS - TANCREDO, HÉLIO
GARCIA E EDUARDO AZEREDO

Em 1986, fui escolhido, em uma disputa, líder da Bancada do PMDB
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu era, sem nenhuma dúvida, o
deputado mais influente da casa. Era o momento da 'Constituinte Mineira'.
Influenciei na escolha do deputado Bonifácio Mourão como relator da Consti-
tuição, por ser professor de Direito Constitucional, o mais preparado, o melhor.

Algumas das reuniões eram feitas no Salão da Liderança do PMDB, o "Salão
Azul", oval, todo acarpetado, muito grande, com mesa central oval, de
alvenaria, que comportava mais ou menos 50 pessoas. Cada cadeira fixa
possuía um microfone correspondente.

Compareciam, com frequência, às reuniões da constituinte, o Dr. Lúcio
Assunção, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, Rubens
Lessa, representando do Sindicato das Empresas de Transportes (SETRANSP),
Ricardo Vicentin, representando os produtores de semielaborados (ferrosilício),
defendendo os interesses de suas respectivas entidades, e vários outros líderes
empresariais e trabalhadores. No meio deles, havia um homem que eu não
sabia quem era e o que representava.

O tempo passou e, em 1993, Joaquim de Meio Freire resolveu não ser mais
candidato à Presidência do PMDB. Eu, que já era membro da Executiva, em
um cargo de pouca influência, candidatei-me então a Presidente. Foi uma
dificuldade montar uma chapa. O Partido não tinha arquivo e somente cerca
de 250 diretórios. Não tínhamos renda para fazer um bom trabalho.

Lembro-me das dificuldades em fazer contatos com os convencionais, pois
nem os seus telefones tínhamos. Em algumas cidades, era preciso faiar com
até cinco pessoas para identificar e cadastrar o endereço do delegado da
Convenção Estadual. Era uma tarefa difícil administrar e soerguer o PMDB,
maculado com a fama de Partido de corruptos e ladrões, logo após a
campanha dos Diários Associados contra o ex-governador Newton Cardoso.
Sem dinheiro e com dívidas da campanha de Álvaro Antônio, Joaquim de Meio
Freire foi um herói.

O Partido, naquela época, era muito dependente do governador do PMDB de
plantão, que influenciava na escolha do Diretório e da Executiva. O Partido
não tinha dinheiro para se manter.

Uma noite, estava em casa, poucos dias antes da Convenção Estadual, por
volta das seis horas da tarde, quando o telefone tocou. Atendi e ouvi a voz
do Presidente do PMDB, deputado federal Joaquim de Meio Freire, que me
perguntou se eu poderia chegar, naquele momento, até a sede do Partido. Eu
lhe pedi 30 minutos, tomei um banho rápido, e desci para lá, sem sOer qual
o motivo.

Bati na porta da Presidência e entrei. Lá estavam assentados o Joaquim de
Meio Freire, o deputado estadual José Laviola, o ex-prefeito Sérgio Ferrara
e, em pé, um senhor vestindo um paletó esporte, diferente da calça, gravata,
muito elegante. Lembrei-me de ter visto aquele senhor, mas não sabia onde.

Então Joaquim falou: "Armando, este é o Dr. José Alencar, Presidente da
Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), muito conceituado, um líder
classista". Lembrei-me das raras vezes em que eu participara da Constituinte
Mineira. Foi lá que o vi. Cumprimentamo-nos. O Presidente do PMDB
continuou: "Há muito tempo, venho convidando essa pessoa importante para
filiar-se ao PMDB e hoje ele deu a resposta definitiva e afirmativa. Como você
será Presidente dentro de poucos dias, achei que deveria chamá-lo".

Alencar tomou a palavra: "Presidente Armando Costa, tenho conversado com
meu amigo Joaquim de Melo Freire, há muito tempo. Hoje aceitei o seu convite
e disse que, na minha posição, precisava ocupar um cargo de destaque no
Partido, para justificar a minha filiação. Tenho simpatia e apreço pelo PMDB. É
o Partido do meu coração". Á minha pergunta sobre que posição ele almejava
na Executiva do PMDB, ele me respondeu prontamente: "A primeira vice-
presidência". Observei, nos olhos dos presentes, um gesto de aprovação. Pensei
comigo: "pescamos um peixe grande". Não sabia de seu patrimônio, de sua
liderança empresarial, de seu empreendedorismo e da boa administração na
FIEMG e do profundo respeito à coisa pública, mas me parecia um homem ideal
para se filiar ao PMDB. Respondi-lhe que ia conversar com os companheiros
do PMDB. Foi uma discussão difícil, mas no final, eles concordaram que José
Alencar fosse para a Segunda Vice~ Presidência, a despeito de todo esforço que
fiz para que ele fosse para a Primeira. A restrição ao nome do José Alencar
para a ocupação da Primeira Vice não era de ordem pessoal, mas devia-se ao
compromisso que já haviam assumido com outro deputado. Ponderei a todos
que José Alencar, pelo que senti na primeira conversa, na noite anterior, só
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aceitaria a Primeira Vice. Ao levar a ele a decisão das lideranças do PMDB, ele
agradeceu, disse que permaneceria filiado ao PMDB, mas que não participaria
da Executiva. Sua atitude firme fez com que a cúpula do Partido recuasse e
José Alencar foi eleito Primeiro Vice-Presidente em fevereiro de 1993. Ficou
nesse cargo nove anos, como meu primeiro vice-presidente. Entramos e
saímos juntos.

Só mais tarde eu o conheci bem e parte de sua família. Tornamo-nos amigos
a ponto de ele me chamar para almoçar com ele na sede do conglomerado
COTEMINAS, toda vez que eu estivesse em Belo Horizonte. Tinha um
cozinheiro perfeito, o Augusto, considerado um amigo, que selecionava os
queijos canastra no Mercado Central, o badejo, a famosa carne de panela.
Lembro-me da mesa de sobremesas, ao canto, e as bebidas que servia:
refrigerantes, sucos e vinhos. Assentavam-se na mesa conosco, algumas
vezes, o Toninho (irmão), Ronaldo Ornellas (cunhado), Norton (funcionário de
sua extrema confiança) e Adriano Silva, assessor de confiança. Quando havia
outras pessoas ou entidades, almoçávamos no refeitório anexo. Seu escritório
funcionava no 12° andar, onde ele tinha D. Ângela (que o acompanhava há
anos) e sua sobrinha Dolores, que me disse poucos dias depois do falecimento
do Zé, na Avenida Bandeirante, onde eu caminhava (encontrei com ela e uma
senhora), que tinha um segredo para me revelar: ela e dona Ângela tinham
ordem de, todas as vezes que o Norton ou eu chegássemos ao seu escritório,
não precisávamos ser anunciados. Mandassem entrar direto. Apenas nós dois.
Seu escritório era muito grande, com uma sala em L para encontros, e, no
fundo da primeira sala, sua mesa de trabalho, em frente à porta de entrada.
Todas as paredes do escritório eram cobertas de títulos e diplomas com o
mesmo tipo de moldura em todos, bem posicionados de forma que quase não
se via as paredes.

A Executiva Estadual eleita em 07/02/1993 tinha a seguinte composição:
Presidente: Armando Costa; 1° Vice-Presidente: José Alencar; 2° Vice-
Presidente: Sérgio Ferrara; Secretário Geral: José Renato; 1° Secretário: Zaire
Resende; Tesoureiro: Tarcísio Henriques; 1° Vogal: Guilherme TelI; 2° Vogal:
João Batista de Oliveira; 1° Suplente: Hélio Melo,- 2° Suplente: Antônio
Silva; 3 0 Suplente: Antônio Andrade; 4° Suplente: Maria José Chiodi; Líder:
Mauri Torres. Começamos um relacionamento de trabalho. Pensávamos
igual e, gradualmente, víamos o respeito que as lideranças tinham por ele.
O crescimento de seu prestígio era visível, por vários motivos: simplicidade,
frequência nos Encontros Regionais, franqueza, seu discurso e o brilhante
trabalho na FIEMG, refletindo em todo o Estado.

Criamos as Coordenadorias Regionais por percebermos a impossibilidade de
administrarmos 833 municípios a partir da sede em Belo Horizonte. Tinham
um estatuto simples: um Presidente, um Tesoureiro e um Secretário, com certa
autonomia regional. Havia cerca de 35 Coordenadorias em cidades-polo e
tinham como missão realizar Encontros Regionais itinerantes nas cidades que
compunham as Coordenadorias. O Presidente era eleito pelos Presidentes de
Diretórios das cidades componentes da Coordenadoria e pelos Presidentes
das Comissões Provisórias, que se reuniam e tinham independência para a
escolha. Apenas era sugerido que fosse uma pessoa capaz, competente, que
tivesse alguma condição financeira para eventuais gastos com telefones ou
viagens a outros municípios e peemedebista de coração. Nestas eleições, eram
aconselhados a fazerem escolhas, independente das posições de deputados ou
outro tipo de influência. A coisa deu tão certo que várias cidades-polo pediram
para ser coordenação regional. Hoje, temos mais de 50 Coordenadorias
Regionais. As coordenadorias foram a melhor coisa que nós fizemos no
PMDB. Elas democratizaram o Partido, politizaram-no e deram uma grande
autoestima aos filiados, entretanto devo reconhecer que 54 coordenadorias
era muito. Se fossem adensadas em número bem menor, ficaria mais fácil de
trabalhar.

A casa sede do Partido em BH, que não era própria, foi toda arrumada. Uma
moldura de madeira escura e grande foi retirada da fachada, o que clareou
muito o segundo andar, aparecendo, atrás daquela moldura, uma parede com
resto de pastilhas que foram retiradas. Apareceu um gesso branco e bonito,
que foi lixado e pintado de branco. Todo o telhado foi recolocado e com isto as
infiltrações foram corrigidas, bem como portas e armários danificados. Foram
retirados três caminhões de entulho, e tudo o que ficou foi reformado.

Conseguimos aumentar a arrecadação partidária. Conversamos com a
bancada estadual, que, de uma contribuição irrisória, passou a contribuir
com um salário mínimo. Os deputados federais já contribuíam com 10% do
salário bruto, que era dividido entre os diretórios nacional e estadual. José
Alencar e Newton Cardoso contribuíam com um salário bem maior: cinco
salários mínimos mensais cada um. Incorporamos mais contribuintes, como os
prefeitos. No inicio de 1994, começaram a aparecer rumores de que o Zé seria
candidato a governador do Estado. O Partido ainda não estava preparado.
Estávamos reeducando deputados e lideranças municipais a não subirem em
palanques de adversários contra companheiros. Estávamos também saneando
as dívidas de campanhas passadas, como a do Álvaro Antônio a prefeito de
Belo Horizonte. Joaquim de Meio Freire pagou muitos e eu liquidei o resto.
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Um dia, o José Alencar perguntou-me o que eu achava de ele convidar
alguns amigos para assessorá-lo na campanha a governador. Citou o Rogério
Colombini, José Francisco Sales e o Fabiano Leal (Tibibi). Respondi que
considerava Rogério Colombini muito inteligente, formulador incansável, bem
como José Francisco e o José Fabiano tinham a mesma disposição. Formavam
um trio perfeito em minha opinião.

No início de 1994, em um sábado, às 10 horas da manhã, fizemos o Primeiro
Encontro Regional, na cidade de Sete Lagoas. Estavam presentes Newton
Cardoso, José Alencar e Tarcísio Delgado, pré-candidatos a governador.
Todos os três usaram da palavra. José Alencar fez um discurso diferente,
disse claramente, com voz forte e pausada: "Sou um homem realizado. Tenho
um filho brilhante (Josué) e posso dedicar o meu tempo ao povo mineiro e
brasileiro, em gratidão por tudo o que a vida me deu". Aproveitou para contar
a sua história. Disse que vinha de uma família pobre de Itamuri (Distrito de
Muriaé). Eram 15 irmãos e, aos 15 anos, após andar com sua família em lugares
diversos, seu pai o emancipou para trabalhar em Caratinga, como empregado
de uma pessoa amiga, o Sr. José Bonfim, dono da Casa Bonfim. Foi morar em
uma pensão, dormindo em um quartinho debaixo de uma escada. Dois anos
depois tomou 15 contos de reis emprestados com seu irmão Geraldo, para
abrir a loja de tecidos, a "Queimadeira' que vendia tecidos com os preços
mais baixos da cidade. O discurso agradou a todos. Logo depois, o médico e
vereador Baiú, filho do lendário João Herculino, ex-prefeito de Sete Lagoas,
amigo pessoal de João Goulart, deputado federal cassado pela ditadura por ir
à tribuna da Câmara vestido de preto e criticar a ditadura (ao morrer era dono
da CEURB, uma grande Universidade em Brasília), disse, na frente dos três pré-
candidatos do PMDB: "Eu admiro muito o Tarcísio Delgado, nacionalista, ético,
crítico da ditadura, deputado estadual e federal por vários mandatos e ex-
prefeito de Juiz de Fora, mas vou votar no José Alencar, também nacionalista,
ético, humanista e brilhante empresário que presidiu a FIEMG com muito
sucesso". No mesmo sábado, à tarde, na Câmara Municipal de Abaeté,
lotada de peemedebistas da região, José Alencar, com voz forte e pausada,
fez o mesmo discurso, contando a estória de sua vida. Itamar de Oliveira,
"Brasinha", político de Bom Despacho, "curral de Newton Cardoso", disse a
mesma coisa. Ao final da reunião, Newton pegou seu helicóptero e foi para
a sua fazenda Rio Rancho, ali perto. Nós viajamos à noite para Diamantina.

No outro dia, (domingo) às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal da cidade,
um velho casarão atrás da Igreja Matriz, na praça principal de Diamantina,
com todas as lideranças do PMDB Regional presentes, compus a mesa e dei a

palavra para Tarcísio Delgado e José Alencar, que proferiram o mesmo discurso
com pequenas variações. O saudoso iravai Pires, prefeito de Diamantina e
tradicional peemedebista, fez elogios a Tarcísio, mas também declarou o seu
apoio a José Alencar, discorrendo sobre as virtudes do candidato. Após o
encontro, almoçamos e nos deslocamos para Curvelo.

Em Curvelo, também na Câmara Municipal, convidamos as lideranças para
participarem da mesa na quarta e última reunião do fim de semana. Newton
Cardoso não compareceu aos dois encontros em Diamantina e Curvelo. Dei
a palavra a Tarcísio Delgado, por quem eu já tinha simpatia, tradicional e
histórico peemedebista. Era meu candidato, embora fosse discreto na disputa,
por ser Presidente e tinha de ser neutro. Depois do Tarcísio, falou José Alencar,
que fez o mesmo discurso brilhante e chamou a atenção de todos. O deputado
Dalton Canabrava (ex-líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais e ex-presidente da Assembleia Legislativa - seu gabinete
era o refúgio preferido dos perseguidos pela ditadura), destemido como todo
curvelano, dirigiu a palavra a Tarcísio Delgado, seu vice-líder na Assembleia.
Todavia, pediu desculpas e disse: "Tarcísio Delgado, meu amigo, meu vice-
líder, ético e radicalmente contra a ditadura. Lamento, mas dessa vez a região
e eu vamos votar neste brilhante José Alencar, que se coloca à disposição do
PMDB, de Minas e do país. Curvelo e região vão votar em José Alencar".

Com Newton Cardoso ia, às vezes, o Saint'Clair, Gamaliel Herval, Weber
Americano, Caio Brandão e outros. O Tarcísio ia de carro próprio ou carona.
Nesses Encontros, José Alencar conversava com todos, gostava de contar seus
"causos", comia bem e era "bom de golo". Bebia com moderação, mas bebia
de tudo: vinho, uísque, cachaça e cerveja. Nunca ficava bêbado. Era alegre,
animado e com muita disposição. Às vezes, contava uma piada, sempre de
salão, piadas decentes.

Inicialmente, eu pensei que estava tudo combinado, mas isso aconteceu em
cerca de 40 Encontros Regionais do PMDB que fizemos pelo Estado afora.
Ainda tinha os Encontros que fizemos nas zonas rurais de Belo Horizonte.
José Alencar fez cerca de 30 Encontros por conta própria. Fortaleceu-se cada
vez mais. Sempre assessorado por José Francisco, Rogério Colombini, Fabiano
Leal, Norton e Adriano Silva.

Eu torcia, discretamente, para Tarcísio Delgado, sério, honesto e competente.
Conscientizei-me que o Zé era um grande candidato, o melhor entre todos. Só
não ganhou a eleição de 1994 para governador porque o PMDB estava com
a imagem muito negativa, pela inexperiência do Zé em política eleitoral, além
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dos gastos excessivos das campanhas de Eduardo Azeredo e de Hélio Costa.
Eram várias vezes maiores do que o gasto da campanha do Zé Alencar. Eles
concentravam os dois esquemas de poder em Minas e ainda houve o uso da
máquina do Estado por Hélio Garcia em favor de Eduardo Azeredo. O poder do
Estado, quando usado, influencia as decisões. Tenho experiência nisto contra
mim e sempre perdi. Indignei-me, e José Alencar também se indignava.

Nas reuniões da Executiva, sempre votamos com o mesmo pensamento, e
não me lembro de termos votado diferente, entretanto mostrava firmeza nas
suas posições a respeito de coisa pública. Nacionalista, um homem poderoso,
que sempre reconhecia seu lugar na hierarquia do Diretório, respeitando
minhas decisões. Nós pensávamos igual. Corriam rumores de que ele teria
ido ao Mangabeiras visitar o governador Hélio Garcia, que teria dito que
se ele ganhasse a Convenção do PMDB, o apoiaria, talvez, acreditando na
impossibilidade de ele derrotar o Newton Cardoso. Já eu, sabia que a derrota
de Newton seria possível, pois ele tinha uma imagem negativa, devido à alta
rejeição pela campanha, verdadeira ou não, dos Diários Associados.

Newton Cardoso renunciou à pré-candidatura na véspera da Convenção,
e apoiou Tarcísio Delgado. Foi uma Convenção animada, com o plenário
e galerias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais cheios. Faixas,
botons, diversos oradores. O discurso do Zé Alencar seguiu o mesmo. E ao
apurarmos o resultado, ele foi o vencedor. Ganhou por 100 votos à frente de
Tarcísio Delgado. Logo após a Convenção, José Alencar fez um discurso de
agradecimento, em um palanque montado na Praça da Assembleia Legislativa.
Depois, subiu para o Palácio das Mangabeiras. Hélio Garcia disse que não teria
condições de cumprir o acordo. Alencar era um homem experiente na vida
empresarial, inexperiente, porém na vida política. Teria de aprender muito com
o tempo, e aprendeu bem, tornando-se um "craque".

Hélio era calado, dava poucas audiências e delegava muito a seus assessores
e secretários. Alguns eram mais influentes com ele, enquanto outros passaram
quatro anos sem despachar com ele. Na campanha Newton Cardoso contra
Itamar Franco, Itamar era imbatível, era meu ícone. Hugo Gontijo, que era
seu amigo, e eu fizemos de tudo para ele não sair do PMDB. Ele tomou o
rumo errado e foi derrotado por Newton Cardoso, graças à condução da
campanha por Hélio Garcia. Ele foi o autor da vitória do Newton Cardoso,
quase impossível.

Com a resposta de Hélio Garcia ao bom e inexperiente José Alencar, eu sabia
no que daria: "Eduardo Azeredo era tímido e sem nenhum carisma, mas tinha

o Hélio Garcia por trás da sua campanha '

O Hélio fazia convénio com cerca de 400 prefeituras, no prazo da lei, em três
parcelas, e liberava só duas no período eleitoral. Além do carisma, era assim
que ele ganhava eleições.

José Alencar achou que, ganhando a Convenção, estaria tudo resolvido,
mas este era o início do processo. Foi procurado por várias lideranças,
principalmente deputados pedindo ajuda para campanha. Ele protelou, não
recebeu ajuda financeira de ninguém, e também não pediu, exceto de uma
empresa da qual ele era acionista, que doou R$100.000,00, sem ele pedir.
Fez uma campanha média, tudo com seu dinheiro. Andei com ele pelo Estado
afora. O Partido ainda não estava preparado, politizado, organizado e fiel
aos seus candidatos. O Diretório e a Executiva tinham só um ano de vida
para organizar tamanha bagunça. Além disso, um grupo do Partido ficou
com Eduardo Azeredo, apoiado por Hélio Garcia, que tinha muita influência
no PMDB. E era o maior grupo. Outro grupo ficou com Hélio Costa. Ambos
gastaram muito mais do que José Alencar. O grupo mais responsável e ético
ficou com José Alencar. candidato oficial do PMDB. Nós estávamos lá.

Nós ficamos com ele do início ao fim. Sua família, toda unida, trabalhou
como pôde. D. Mariza com seu grupo de mulheres, a irmã do José Alencar,
Dorinha, sempre com um sorriso no rosto, era responsável pela distribuição de
material como panfletos, camisetas, santinhos, adesivos, outdoors, cartazes,
para todo o Estado. Também estavam na linha de frente o Rogério Colombini,
Fabiano Leal, José Francisco, Norton, Adriano, Ronaldo e o Toninho. Cada um
cumprindo, com empenho, sua função na campanha. Uma coisa que sempre
admirei no Zé Alencar era a unidade de sua família, e também por nunca tomar
uma decisão como essa, de ser candidato a governador, sem ouvir a família e
os companheiros políticos.

Seu publicitário era o Daniel da Silva Freitas, dono da empresa de propaganda
DNA, também seu sobrinho, que fez um trabalho brilhante. Ele era íntimo do
tio e sabia como orientar a campanha, conhecia os princípios éticos do José
Alencar, que gostava muito dele.

Foi um Deus nos acuda conseguir candidato a vice. Convidamos o deputado
José Laviola, que escorregou. Ele nunca ficaria contra o PL (Palácio da
Liberdade). Depois de muitas tentativas, desistimos. O José Alencar convidou
Alfredo Campos para ser seu vice. Tarcísio Delgado aceitou candidatar-se ao
Senado.
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José Alencar acertou os gastos em Minas com Orestes Quércia, candidato pelo
PMDB à Presidência da República. Muito rejeitado, embora homem de Partido.
José Alencar foi fiel a Quércia. Perdemos as eleições, mas o Partido cresceu em
Minas. José Alencar teve 13% dos votos no primeiro turno e Tarcísio também
foi bem votado. O resultado foi melhor em relação a quatro anos antes,
quando nosso candidato foi Ronan Tito (bom candidato) que teve apenas 4v/o
dos votos válidos.

Naquela época, Ronan Tito era líder do PMDB no Senado, respeitado, o
adversário era o Hélio Garcia, que tinha saído do PMDB, e fundado o PRS
(Partido das Reformas Sociais), O PMDB tinha cerca de 40 deputados, mas
só eu apoiei o Ronan Tito. Outros que apoiaram foram o Zaire Rezende,
de Uberlândia, Eduardo Afonso (atual presidente do PMDB de Uberlândia),
Tadeu Leite (Prefeito de Montes Claros) e o Itamar de Oliveira. Participaram
também da campanha o atual desembargador Nelson Messias, Paulo Lott,
Orestes Gonçalves, Airton Guimarães e Galeno. O candidato a vice era Luís
Carlos Gamboje. O candidato a senador era o ético Joaquim de Meio Freire e o
governador era Newton Cardoso, repito, muito desgastado pela "campanha"
dos Diários Associados contra ele. Ninguém queria votar nos candidatos do
PMDB. Nós sabemos as causas dessa campanha fraca. A corrupção foi apenas
um mote para a campanha que deu certo e nos maculou por muito tempo.
Hélio Garcia pintou tão pouco nessa eleição que lançou o Kemil Kumaira
no PMDB contra Ronan Tito. Se Kemil ganhasse a convenção de Ronan
Tito, ele renunciaria e o PMDB apoiaria oficialmente o Hélio Garcia, porque
extraoficialmente quase todos já apoiavam.

A semente de um PMDB competitivo, com autoestima reforçada, começou ali
na derrota de José Alencar, em 1994. Nós estávamos reeducando o Partido,
mas era muito pouco tempo para uma reeducação em fidelidade partidária.
Quase todos, desde vereadores até os mais altos cargos trabalhavam para
candidatos de outros Partidos. Alguns deputados trabalhavam quase só com
outros Partidos. Mas a coisa foi mudando, e conversas, exigências e punições
foram aplicadas. A reeducação foi feita basicamente durante Encontros
Regionais. Sugeríamos a quem quisesse trair o Partido que saísse antes e
exigíamos fidelidade. Houve deputados que foram vaiados em palanques
adversários e a coisa foi mudando.

Continuamos trabalhando no Partido, para torná-lo mais forte e mais
competitivo. O número de diretórios aumentou. Nos Encontros Regionais,
exigíamos reuniões mensais dos Diretórios Municipais, com a pauta pré-
fixada, para sanar divergências, adensar, politizar, adquirir autoestima,

comportamento ético, filiações de qualidade, formação de militância e
organização administrativa. Dizíamos que era preciso ter os melhores quadros
partidários de cada cidade, valorizar as bases. Quem fosse aos comícios
podia perceber que o palanque do PMDB era o melhor. Advertíamos que não
filiassem corruptos, ou quem fosse de carreira incerta, habituados a pular de
galho em galho.

José Alencar era muito conhecido pela campanha, pelo trabalho que
fez na FIEMG e pelos Encontros que fez para a Convenção. Ele realmente
ia aos Encontros, parecia um jovem, com tanto dinamismo, e com isso o
Partido crescia, as bases se valorizavam. A estes Encontros Regionais iam os
deputados da região, o Assessor de Imprensa do PMDB, Ricardo Camargos,
um cinegrafista (com material de filmagem) e o motorista, Rogerinho. Às
vezes, o José Alencar e, às vezes, Newton Cardoso. Esses Encontros eram uma
festa: conhecíamo-nos melhor e pregávamos uma integração regional, uns
ajudando os outros, sugeríamos o recadastramento nas cidades onde existiam
filiados em excesso. Foram essas Coordenadorias Regionais, que me tinham
como referência e que gostavam das palavras sinceras do Zé e do seu jeito de
ser, que deram visibilidade ao seu nome, elegeram-no para o Senado, mas isso
é outra história, que aconteceu anos depois.

Em 1996, lançamos 467 candidatos às prefeituras mineiras e elegemos 205
prefeitos do PMDB. O PSDB, que estava no poder com Eduardo Azeredo, fez
209 prefeitos. E olha que este esquema já estava no poder há muito tempo.

Na eleição de 1996, pedi aos candidatos a prefeito do PMDB de duas cidades
para fiscalizarem dois deputados estaduais que sempre votavam contra
as decisões da Executiva. A Assembleia Legislativa era composta de 13
deputados do PMDB. Sete deles, inclusive o líder, fiéis ao governador Eduardo
Azeredo, e seis fiéis ao Partido. Prática rotineira do PSDB para ele e seus
coligados. Aliciaram os dois que subiram em palanques adversários, onde
tínhamos candidatos. Foram gravadas fitas e me encaminharam as gravações.
Eu mandei dizer a eles que saíssem do PMDB antes que nós os expulsássemos.
Um saiu logo. O outro perguntou ao deputado Anderson Adauto:
OSrá Qtfl	 íazei !ssc. O Anderson disse-lhe que eu
iria, sim, expulsá-lo. Ele falou:	.	 .
Ele pediu sua saída, inverteu-se a situação, e ficamos com seis deputados
contra cinco ligados ao governador Eduardo Azeredo. Pedi ao Anderson para
convocar a bancada, destituir o líder e assumir a liderança. Rompemos com o
governo estadual. Começava ali a vitória do PMDB e de Itamar.
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Newton Cardoso foi candidato a prefeito de Contagem, porque queria ser
candidato a governador, e eu o aconselhei nesta disputa, para, talvez, diminuir
sua rejeição. Saneou e limpou a cidade. Fez uma obra meritória. Com  menos
da metade do mandado, em abril de 1996, renunciou, para ser candidato a
governador, entrando em seu lugar seu vice, Paulo Mattos, sugestão minha
em uma conversa com o Newton. O Paulo era filho do famoso ex-prefeito
Chicão de Matos, pai político de Newton Cardoso. Nessa eleição de 1996,
o fato novo e marcante para nós foi uma visita que Paulo Lott, um político
filiado ao PMDB, muito ligado ao Dr. Célio de Castro (PSB), então vice-prefeito
de BH, fez à sede do Partido. O Paulo trabalhava na Prefeitura no governo
Patrus Ananias.

Nós trabalhávamos toda a Executiva e o Partido, para termos candidato
próprio em Belo Horizonte. Era o desejo da Executiva e das lideranças da
capital. O candidato mais cotado no PMDB era a Deputada Maria Elvira, que
unificava todo o Partido. Nova, dinâmica, ela pensou nesta candidatura por
um certo tempo.

E em uma reunião da Executiva, para receber sua resposta, se ela seria ou não
candidata, ela fez suas ponderações e desistiu. Nós todos lamentamos, não
tínhamos outro nome, estávamos trabalhando o nome dela há muito tempo.
Então apareceu Paulo Lott, do PMDB, que participava da administração
Patrus Ananias. Veio saber se eu receberia um grupo pertencente a Partidos
de esquerda, que queria lançar o vice-prefeito Célio de Castro a prefeito.
Eles discordavam da candidatura de Virgílio Guimarães, do PT. Marquei uma
data com eles e nos encontramos. Estavam lá o Paulo Lott, Renato Pereira
(Presidente do PSB-BH), Paulo Elisiário (Presidente do PPS/MG), Juarez Amorim
(Presidente do PPS-BH) e Antônio Faria, ex-deputado estadual, que foi meu
colega na ALMG.

O PMDB tinha melhorado a sua situação no interior do Estado, mas em Belo
Horizonte nossa imagem não era boa. As esquerdas não aceitavam conversar
conosco.

Era o primeiro contato com as esquerdas de BH, que sempre se recusaram a
conversar conosco. Essa decisão era boa para o PMDB. Eles me disseram que
Célio de Castro seria candidato pelo PSB, com apoio do PPS (antigo Partidão),
mas só aceitaria a missão se tivesse o apoio do PMDB, pois tínhamos tempo
de televisão, grande estrutura e podíamos viabilizar recursos. Eu gostava
do Célio de Castro, colega médico, colega na Câmara Federal, referência de
comportamento ético e de competência em Clínica Médica. Era muito querido

pelos estudantes de medicina e pelos médicos. Também era ex-peemedebista.
Por isto, me comprometi a defender a sua candidatura na Executiva. Consultei
José Alencar, que achou ótimo e trabalhou Rogério Colombini e José Francisco,
que tinham entrado na Executiva e o Anderson Adauto. Saraiva Felipe, médico
como Célio de Castro, disse-me, antes do encontro com este grupo, que
deveríamos votar em Célio. Porém, por motivos alheios à nossa vontade, ele
teve um compromisso e não compareceu ao encontro.

Este grupo: José Alencar, Anderson Adauto, José Francisco, Rogério Colombini
e eu nos reunimos com o Célio de Castro e nos comprometemos com ele. Ficou
combinado que o PMDB indicaria o candidato a vice na sua chapa. Também
participou da reunião, o deputado estadual Antônio Andrade, tesoureiro de
nossa Executiva.

Newton Cardoso, Maria Elvira, Márcio Cunha, Geraldo Félix e outros queriam
a Júnia Marise por afinidade e também porque ela estava muito bem nas
pesquisas. Estava em segundo lugar, com 27%, e o Célio, naquele momento,
só tinha 5%

No dia da reunião da Executiva, para decidir sobre o assunto, marquei o
encontro na minha sala, porque sabia que haveria tumulto se fosse no Salão
Nobre. Ele, de fato, ficou cheio de gente comandada por Maria Elvira, Geraldo
Félix e Marcos Lima. Lá de cima ouvíamos o tumulto no Salão Nobre. Eles
ameaçavam quebrar a porta e invadir a sala de reuniões da Presidência.

Abri a reunião explicando o motivo dela, dando a palavra aos Convencionais.
José Alencar foi o primeiro a falar e elogiou muito Célio de Castro e pediu
o apoio dos outros companheiros àquela candidatura, que era boa para o
PMDB e para BH. Vários convencionais usaram da palavra e, ao terminarem
de se manifestar, coloquei em votação. Dos 12 presentes, oito ficaram com o
Célio de Castro, três contra e um voto em abstenção. Proclamei o resultado
e demos conhecimento à imprensa, que estava no andar de baixo esperando
o resultado. Percebi alegria nos jornalistas. Os convencionais tinham sofrido
muita pressão, que foi o motivo dos três votos contra e um voto de abstenção.
José Alencar e Célio de Castro, que já eram amigos, tornaram-se mais amigos.

A Executiva, que escolheu a coligação PSB/PMDB, que teve Célio de Castro e
Marcos Sant'Anna como prefeito e vice, tinha sido eleita em 28/05/95, votou
da seguinte forma:

1- Presidente: Armando Costa -favorável
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2- 1° Vice-Presidente: José Alencar -favorável.

3-2° Vice- Presidente: Saraiva Felipe - não compareceu por motivo
justo.

4-3° Vice-Presidente: Fernando Dinz - não compareceu por motivo
justo.

5- Secretário Geral: Anderson Adauto - favorável.

6- 1° Secretário: Dr. Jorge Eduardo Vieira de Oliveira - contra.

7-1° Tesoureiro: Deputado Antônio Andrade - abstenção.

8- 2° Tesoureiro: Geraldo Félix - contra.

9- Vogal: Hélio de Campos Meio - contra.

10- Vogal: Rogério Colombini - favorável.

11- Vogal: Geraldo Godói —favorável.

12-Vogal: Afonso Vítor - favorável.

13- Suplente: Carlos Pereira - não compareceu.

14- Suplente: José Francisco Sales Lopes - favorável.

15- Suplente: Walter Francisco Moura -favorável.

16- Suplente: Raul Pinto - não compareceu.

O apoio a Célio de Castro tinha muita importância: era o melhor, nos introduzia
em Belo Horizonte e diminuía nossa rejeição em uma cidade difícil como era
a capital mineira. Nós estávamos fracos de quadros aqui. A turma do vale do
Arruda tinha saído toda do PMDB (Ziza Valadares, Júnia Marise, Paulo Ferraz,
João Pinto Ribeiro, Antônio Genaro, Mário de Oliveira e, mais tarde, Álvaro
Antônio).

Pensamos no candidato a vice-prefeito, e foi lembrado o nome de Maria Elvira,
embora ela tivesse feito campanha no PMDB a favor de Júnia Marise. Estava
se destacando na política municipal e, por isto, ficamos de conversar com
ela. Segundo a opinião de José Alencar, deveria ser em um encontro fora do
PMDB ou do Salão de Reuniões da Assembleia, muito abertos e visados pela
rnprensa. Ofereceu seu escritório na COTEMINAS. Lá chegando, nos sentamos

no conjunto de couro que havia na entrada. A Deputada Maria Elvira chegou
logo depois e, ao ser convidada pelo Zé, para compor a chapa de Célio de
Castro como vice-prefeita, recusou, dizendo que só seria vice na chapa de
Amilcar Martins. José Alencar retrucou dizendo:

Ela respondeu que se fosse eleita não tomaria posse, porque gostava de seu
trabalho na Câmara Federal. Pela segunda vez o José Alencar retrucou que
ela não teria o seu voto: "Acho que quem ganhar tem de tomar posse na vice-
prefeitura' Assim terminou a possibilidade de a deputada Maria Elvira ser
candidata a vice. Eu não falei nada. O José Alencar falou por nós dois e por
todo o Partido, pois pensávamos igual sobre o assunto.

O tempo urgia, até que um dos companheiros falou no nome do Dr. Aloísio
Vasconcelos, ex-deputado federal, com vasta experiência de governo e
executivo de sucesso. O José Alencar informou que o Aloísio estava na
multinacional Siemens e que conhecia o Presidente da empresa no Brasil. Pediu
então a D. Ângela que ligasse para ele. Foi uma conversa animada. O José
Alencar explicou o que desejávamos e o Presidente da Siemens respondeu:
"Eu não só o libero, como pago o salário dele durante a campanha. Recebo-o
de volta, caso perca a eleição ou no fim do mandato, caso vença. Atualmente,
ele está fazendo um curso na Alemanha". Deu-nos o telefone de onde o
acharíamos naquela hora, mas ia ligar antes de nós para ele. Ao ligarmos, o
Aloísio agradeceu muito, disse que estava bem na empresa e que seu irmão
Ronaldo Vasconcelos era candidato a vice na chapa de Amíicar Martins, o
que dificultava sua candidatura. Lembrei-me então que há quatro anos havia
entrado, em minha sala, um grupo de vários empresários da construção
pesada, alegando que queriam na Câmara Federal um representante filiado
ao PMDB. Ali estava parte do PIB mineiro. Eu perguntei quem era o candidato,
e eles me responderam que era o Marcos Sant'Anna, na época Presidente
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Eu o conhecia bem,
tínhamos um encontro no Chez Bastião, todo final de semana. Participavam
dele: Remo Sales, Marcos de Souza Castilho, Marcos Sant'Anna, José Francisco
Sales, Rogério Colombini, Dálzio, Fabiano Leal (Tibibi) e eu. Normalmente
acontecia nas noites de quinta-feira. Liguei para Célio de Castro e ele aprovou
o nome sem nenhuma restrição, assim como José Alencar. Fui diretamente
para o lugar do encontro. Marcos Sant'Anna ainda não tinha chegado. Apesar
de seu escritório ser ao lado, ele sempre chegava por último. Relatei aos
que já estavam, o objetivo de convidar o Marcos para ser o vice do Célio de
Castro e todos aprovaram. Pedi segredo, e logo ele apareceu. Conversamos
assuntos diversos, e eu o perguntei se iria caminhar na Avenida Bandeirantes,
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no dia seguinte. Ele confirmou, e marcamos um encontro lá. No dia seguinte,
nos encontramos cedo, e depois de muita conversa fiz a proposta. Mas ele
não aceitou. Ficou nervoso. Disse a ele que Célio, José Alencar e a Executiva
haviam aprovado seu nome, e ele continuou recusando.

Tinha marcado uma segunda reunião, sem seu conhecimento, com o mesmo
grupo de amigos, mais dele do que meus. Relatei a eles a negativa de Marcos
Sant'Anna, e eles me pediram um prazo. Na noite de terça-feira, recebo um
telefonema, em Brasília, de Marcos Castilho. Deu-me a notícia de que ele
finalmente havia aceitado a proposta, e que chegaria na quarta-feira. Às 10
horas, iria me ligar. Pontualmente, recebi uma ligação de sua secretária no
dia seguinte, marcando um encontro entre nós, no meu gabinete, na Câmara
Federal. Eu disse a ela que iria ao seu escritório, já que ele era muito ocupado.
Às 11 horas fui ao seu encontro, conversamos generalidades, sem abordar
o assunto. Convidou-me para almoçar com ele. Durante o almoço me fez
o comunicado. Tinha pensado bem, e aceitaria compor a chapa com Célio
de Castro. Imediatamente comuniquei a José Alencar, que ficou de avisar a
Executiva. Eu avisei o Célio.

O PMDB deu todo o apoio a esta coligação. Era governo do PSDB e, na época,
Eduardo Azeredo ainda controlava parte do PMDB. Mas isso iria acabar.

Como já disse, o PMDB disputara as eleições em 1996, com 476 candidatos
a prefeito e centenas de vice-prefeitos, a maioria em coligações de centro-
esquerda. Conseguimos eleger Newton Cardoso (Contagem), Tarcísio Delgado
(Juiz de Fora), Bonifácio Mourão (Governador Valadares), Milton Lima
(Araguari), José de Assis Costa (Caratinga), José Francisco (Itajubá), Públio
Chaves (ltuiutaba), Hesse (Alfenas), Antônio Silva (Varginha) e tantos outros
bravos companheiros. Fizemos 205 prefeitos, e o PSDB 209. Fizemos muito
porque o PSDB já tinha, como costume, aliciar candidatos de outros Partidos, e
nós conseguimos empatar o número de prefeitos eleitos. Os deputados já não
subiam mais em palanques de adversários como faziam no passado.

Ajudamos Célio em Belo Horizonte, e viabilizamos os recursos para a
campanha. O ponto central da campanha era o PMDB. Dali, saíam as
(arreatas, caminhadas e Encontros. Demos o tempo de televisão que ele usou
magistralmente, e toda segunda-feira acontecia um encontro da cúpula da
campanha, também no PMDB, para avaliar a semana que passara e programar
a semana seguinte. A empresa publicitária, que fez com grande eficiência a
campanha, era do Simão Lacerda. E o "Doutor BH" pegou. Célio de Castro era
o queridinho das crianças e também dos pais.

José Alencar, Rogério Colombini, José Francisco e eu e, gradualmente, os
peemedebistas que eram oposição, fomos nos incorporando à campanha. O
Newton Cardoso deu ajuda financeira. Célio (ex-presidente do Sindicato dos
Médicos) dominava os debates nas entidades de classe e principalmente na
televisão, com tranquilidade e segurança, sem nunca se exaltar, enquanto
Amílcar de Castro perdia o controle emocional. O curioso era o resultado
das pesquisas. Nós tínhamos um instituto sério de pesquisa, o OPM, de
propriedade de Sérgio Vasconcelos. As suas pesquisas eram detalhistas,
sérias e muito bem feitas. Enquanto davam um resultado positivo para Célio
de Castro, os institutos tradicionais marcavam resultados iguais entre si, e
totalmente diferentes da OPM. Os deles eram publicados, viravam manchetes,
os nossos não saíam nos jornais e TVs. A 30 dias da eleição, já sabíamos que
Célio venceria o primeiro turno. Já estava na frente, mas os outros institutos de
pesquisa o puxavam para baixo, dando a impressão de que eram combinados.
Lembro-me que a primeira pesquisa que fizemos, de 5% para Célio de Castro,
perguntamos também aos seus eleitores o que achavam dele. Mais de 90%
diziam que ele era ótimo ou muito bom. Não eram eleitores e, sim, cabos
eleitorais.

Célio era preparado, tinha bom senso, tranquilo e competente, ótimo médico
e, sobretudo, referência entre os universitários. As crianças cantavam seu
jingle, "Doutor BH' feito pelo compositor Serginho BH. Mexeu com o povo.
Célio foi um excelente prefeito. Fomos para o segundo turno nas quatro
cidades que tinham a disputa, Belo Horizonte, Juiz de Fora, com Tarcísio
Delgado, Contagem, com Newton Cardoso, e Uberlândia, com Zaire Resende.
Ganhamos três e só perdemos em Uberlândia.

Ainda assim, o Zaire Resende só perdeu em Uberlândia, no segundo turno,
por pequena diferença, prejudicado por um infarto no intervalo entre os dois
turnos, que o impediu de trabalhar. Veio a eleger-se no ano 2000.

Célio deu cinco Secretarias para o PMDB, a SLU e várias diretorias em outras
secretarias e administrações regionais. Todos os que trabalharam na campanha
eram qualificados e foram contratados de acordo com sua capacidade. Um
fato pitoresco: minhas audiências com Célio de Castro eram sempre no final
do expediente por volta das 19 horas. Eu era avisado pela sua secretária, Rita
Margarete, a hora de descer para a Prefeitura. Conversávamos no salão nobre,
em uma mesa de botequim, branca, com cadeiras de plástico. Num destes
encontros, quando acabávamos de conversar, Rita Margarete anunciou que
a deputada Maria Elvira tinha acabado de chegar e estava na recepção. Eu
estava de saída e, ao me levantar, ela entrou e falou: "Fique aí. Não tenho
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nada de particular" Em um momento da conversa ela perguntou ao Célio:
"O que você faz para ter essa cara de Guru Indiano?" Ela estava agitada. O
Célio respondeu: 12 anos de terapia, Maria Elvira". Ela disse: "Eu faço há
19 anos e não resolveu nada". Entrei na conversa e falei: "Também quero
fazer". Célio pegou um papelzinho e escreveu o nome de três médicos, com os
telefones. Três meses depois, fazendo uma faxina na minha mesa do gabinete,
em Brasília, encontrei o papel, liguei para o primeiro da lista e fui atendido na
hora. Era o Dr. Francisco Paes Barreto, conceituado analista. Identifiquei-me e
falei da indicação do Célio de Castro e que poderia marcar a terapia toda sexta-
feira ou segunda-feira, que era quando voltava e ia para Brasília. Ultimamente,
como político, várias mazelas me acompanhavam. Na primeira consulta, ele
me perguntou: "O que o traz aqui?". Eu respondi: "As pessoas fazem as coisas
erradas, principalmente políticos, e eu é quem sofro. Fico agressivo, e não dou
a devida atenção à família. Quando criança, eu era alegre e brincalhão; como
médico também. Agora, estou deprimido". Ele me disse: "Você não pode se
sentir assim. Se fazem coisas erradas, quem tem de sofrer são eles". Ao fim de
nossa conversa, me receitou um antidepressivo. Fiz 12 anos de psicoterapia.
Com o tempo, aprendi a não ficar agitado, não guardar mágoas, aceitar as
derrotas, mas me indignar com a injustiça. Estou sereno. De oito anos para
cá fui diagnosticado com a Doença de Parkinson, uma doença, prima-irmã da
depressão. É comum deprimidos terem Parkinson. É uma doença degenerativa,
de evolução gradual, com morte de neurônios de parte do cérebro, afetando
a voz e a marcha e descontrole dos membros. Felizmente, há avanços na cura,
existem muitas pesquisas pelo mundo. Meu médico é o Dr. Francisco Cardoso,
o melhor especialista em doença de Parkinson na América Latina, um dos
melhores do mundo. Às vezes, eu brinco com ele que estou melhorando.
Excetuando as brincadeiras, estou bem, faço caminhada todos os dias, leio
meus jornais, escuto músicas e viajo muito, meus hobbies favoritos. Também
faço pilates. Aliás, mantenho o dia todo ocupado.

Voltando ao nosso trabalho no PMDB, o José Alencar, todo o Partido e eu
estávamos felizes com o que tínhamos feito. Principalmente as filiações de
qualidade, democratização de decisões e valorizações das bases.

A Executiva mineira tinha uma missão: colocar Itamar como Presidente da
República e Newton Cardoso como governador. Zé Alencar, que também
gostava de Itamar Franco, tinha a mesma ideia. A campanha da candidatura
própria era mais forte em Minas, e mais da metade dos convencionais votou
a favor dessa ideia. Fiz um discurso considerado muito bom e crítico aos
que queriam continuar atrelados ao PSDB e FHC, defendendo a candidatura

própria e de Itamar Franco. Em Minas, com exceção de pequena maioria dos
deputados federais, que tinha compromisso com FHC, a maioria votou pela
candidatura própria. Estava, na noite anterior à Convenção, no restaurante
Piantella, em Brasília, de um mineiro de Governador Valadares, que fez uma
festa quando viu José Alencar. Estávamos com Mauro Santayana, considerado
por mim o melhor jornalista do Brasil, quando uma pessoa informou que
Newton Cardoso não viria à Convenção. Liguei para ele em Belo Horizonte,
e ele confirmou. Eu disse: "Newton, se o Itamar for candidato, ele o puxa
em Minas. Se não for, ele vai querer candidatar-se a governador, o que vai
atrapalhá-lo". Não consegui demovê-lo a vir à Convenção. Até hoje não sei
o motivo dessa ausência. Talvez a pedido do FHC ou do Serjão, ambos eram
muito amigos do Newton. Eu saía muito com Newton Cardoso para jantar e
várias vezes encontramos com o Serjão e senhora. Era uma festa. Algumas
vezes, eles sentavam em nossa mesa e, outras vezes, sentávamo-nos à mesa
deles. Era muito educado.

A derrota da candidatura própria era evidente. Fizemos de tudo, mas os donos
do Partido nos Estados tinham fechado com FHC e traziam, de cada Estado,
de 20 a 50 delegados escolhidos a dedo. Estados como Goiás, Mato Grosso,
Pará, Maranhão, todo o nordeste e outros estados. Eu pensava: "Como um
Partido renuncia à candidatura própria se tem um candidato viável?". Mas os
mimos oferecidos pelo Governo FHC eram impressionantes. As escolhas dos
Delegados à Convenção Nacional, em muitos estados, não era democrática,
e ainda continua não sendo. Começaram os movimentos para a escolha
do governador de Minas Gerais. Newton Cardoso gabava-se de ter 700
convencionais em cerca de 1.000. José Alencar e eu sabíamos que não era
verdade, mas Itamar não quis disputar, fugiu para o Hotel Glória, no Rio
de Janeiro, e para seu apartamento, em Juiz de Fora. Começamos a fazer
Encontros com Newton Cardoso. Durante estes encontros na COTEMINAS,
acompanhados de jantar, vinho Brunelo de Montalcino (sugerido por Newton),
o Aloísio era chamado ao telefone celular e dizia o nome de um líder nosso em
alguma região do Estado. Lembro-me de ele dizer "Rieira", o líder do PMDB, em
Itajubá, pai do atual prefeito Rodrigo Rieira, amigo do Aloísio, mas de minha
total confiança. Ele falou alto no telefone: 15 delegados?". E se voltava para
o Newton: "Mais 15 delegados". Em outra oportunidade, foi o Osvaldo Costa,
que era Presidente do PMDB de Poços de Caldas e Coordenador Regional,
também de minha total confiança. O Aluísio repetia: "Osvaldo, mais quantos
delegados?". Era sempre assim, alguém, combinado, ligava para ele e Aloísio
complementava o resto. O curioso é que todas as lideranças que ele citava
que tinham ligado para ele, eram de minha total confiança. Estas reuniões
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começavam às nove horas e iam até uma hora da madrugada. Um dia, eles
tinham saído e o José Alencar desabafou:

Do jeito que a coisa vai, se
estas reuniões demorarem mais alguns dias, não sobra nenhum convencional
para o Itamar".

Até que um dia, após a meia noite, todos cansados, eu disse para o Newton:
"Você pode ser candidato a deputado estadual, federal, senador e vice-
governador, mas para governador você não tem nenhuma chance". Nós nunca
tínhamos falado ainda de ele ser o vice. Os seus olhos brilharam e em 10 minutos
ele nos deixava. O José Alencar comentou: "Você viu os olhos do Newton?".
Eu falei: "Vi. Ele vai acertar com o Itamar". Na mesma noite, Newton Cardoso
localizou o Itamar no Rio de Janeiro, no Hotel Glória e marcaram um encontro
para o outro dia cedo, às oito horas da manhã. Chamou o Gamaliel Herval para
ir com ele. Itamar foi buscá-los no aeroporto, foram para o Hotel do Aeroporto,
pertinho, e lá se fez um acordo e um documento acertando o Newton como
candidato a vice-governador na chapa de Itamar, algumas Secretarias e outros
cargos menores e o compromisso de Itamar apoiar Newton daí a quatro anos.
Quem redigiu foi o meu amigo Gamaliel Herval, e Itamar assinou.

Às 18 horas, do mesmo dia, em casa, recebi um telefonema do Gemido Faria,
velho assessor de Itamar Franco, falando: "Presidente Armando Costa, o
presidente Itamar Franco e o governador Newton Cardoso o convidam para
uma reunião na casa do Newton (quis me dar o endereço e eu falei que já
sabia). Só uma recomendação: é para o senhor ir sozinho. Não leve ninguém
com você e nem avise ninguém". Pensei comigo: "Os dois querem conversar
comigo em particular". Não pude levar e nem avisar José Alencar, Anderson
Adauto, Rogério Colombini, José Francisco, Paulo Petersen e várias outras
pessoas. Às 20 horas, cheguei à casa do Newton Cardoso. Fui recebido por ele
e o Itamar. Disseram-me que tinham feito acordo e que Newton Cardoso seria
o vice-governador. Parabenizei-os e pensei: "Em menos de 24 horas fizeram
tudo". A surpresa foi que eu estava sozinho e os dois com todo o seu pessoal
presente. Depois de certo tempo, propuseram montar a equipe de campanha.
Protestei, e eles disseram: "Você é o único aqui que discorda, é a única voz
destoante". Eles tinham me passado a perna, mesmo assim consegui colocar
dois companheiros corretos na equipe: Rogério Colombini e Moacir Moreno.

Foi marcado, dias depois, um encontro com Itamar Franco, José Alencar,
Newton Cardoso, Anderson Adauto e eu, às 13 horas, na COTEMINAS, para
termos mais privacidade, pois a sede do PMDB era muito aberta. Nós queríamos
acertar a campanha e, logo depois, almoçaríamos. O Zé não permitia que nós

saíssemos sem almoçar.

No dia do encontro com Itamar, às nove horas da manhã, eu estava em minha
sala na sede do PMDB, na Avenida Afonso Pena, quando chegaram José
Alencar, Newton Cardoso e Anderson Adauto. Íamos acertar a conversa com
o Itamar, quando meu celular tocou. Ao atender, reconheci logo a voz que me
disse: "Armando, é o Hélio Garcia. Estou saindo de casa agora para ir ao PTB
anunciar a minha candidatura a Senador". Parabenizei-o e disse que ele era
muito querido pelo PMDB, que nós não tínhamos candidato e víamos, com
simpatia, sua candidatura. Informei-lhe que se encontravam na sala, comigo,
José Alencar, Anderson Adauto e o Newton Cardoso. Ele disse que queria falar
com eles. Passei o telefone. O Hélio conversou com os três, que lhe disseram
a mesma coisa.

Ao terminar as conversas, José Alencar falou: "É melhor descermos para a
COTEM/NAS porque o Itamar pode chegar mais cedo' Ao sairmos da sede
do PMDB, a imprensa mineira e nacional estava toda lá, nos esperando.
Perguntaram como o Partido seria conduzido neste caso. Eles passaram
a palavra para mim, como Presidente. Eu disse que tínhamos recebido um
telefonema do Hélio Garcia nos comunicando oficialmente a sua candidatura
e que ele estava indo ao PTB para isto. Informei à imprensa que ainda não
tínhamos candidato e víamos a candidatura dele com simpatia, afinal, ele tinha
muitos amigos no PMDB. Informei também que ele tinha conversado com o Zé
Alencar, com o Newton e o Anderson Adauto. Fomos para a COTEM INAS. Lá
chegando, o Zé recomendou ao porteiro que ele iria, pessoalmente, receber
o Itamar na portaria, e que o avisasse quando ele chegasse. Subimos e
Anderson Adauto pediu ao José Alencar para arranjar uma bebida. Augusto
trouxe um "Buchanans", um queijo canastra e salgadinhos. O Ivan Viana, que
era ligadíssimo ao Itamar, ligou para o Adriano, que foi buscar o Itamar no
Othon Hotel. Ivan Viana e também o jornalista Geraldo Elísio romperam com
Itamar quando ele era governador, por ingratidão do mesmo.

O porteiro avisa a chegada do Itamar Franco. Alguns jornalistas, que estavam
na entrada da COTEMINA5, perguntaram-lhe o que ele achava do Hélio
Garcia ser candidato a Senador. Suprapartidário, ele não gostou. Subiu em
um elevador e José Alencar desceu no outro. Chegou nervoso, com o topete
empinado, levou o dedo no nariz do Newton Cardoso e falou: "Newton ou
você ou José Alencar vão sair candidato a Senador. Se vocês não quiseram
Saio eu e você e o José Alencar componham a chapa de governador e vice". Eu
quis argumentar com ele, mas o Newton, atrás do Itamar, fez sinal para que eu
ficasse calado Neste momento, Jose Alencar entrou na sa a e Itamar Franco
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repetiu o que disse ao Newton. José Alencar respondeu: "Oh Itamar, entreguei
hoje de manhã os documentos para ser candidato a deputado federal. O
Armando insistiu comigo, disse que meus votos poderiam eleger de um a dois
deputados federais extras para o PMDB, mas se você quiser, eu anuncio agora
que sou candidato a senador. Temos até segunda-feira para dar oportunidade
de um diálogo com o Hélio Garcia". Depois foi à portaria e anunciou tudo para
a imprensa. No final de semana, ninguém procurou ninguém.

Na segunda-feira, às nove horas da manhã, quando cheguei à sala do Itamar,
no Comitê Central da Campanha, já estavam lá o próprio Itamar, Newton
Cardoso, José Alencar, Rogério Colombini e alguns outros candidatos. Alencar
chamou-me em um canto da sala, só nós dois, e disse: "Presidente, eu
conversei com minha família (ele era muito família) e eles concordaram que
eu seja candidato a Senador, se você concordar". Eu respondi, de pronto: "Zé,
você não tem nenhuma chance. Está ficando louco?. Hélio Garcia está com
58%, a Júnia Marise com 27% e você só tem 3%". Ele voltou a repetir: "Se você
concordar' Eu disse: Não tenho que concordar. A decisão de ser candidato
é sua' Todavia, pensava comigo: "Ele não merece perder mais uma eleição.
Na primeira para governador, em 1994, entendia-se, porque ele era iniciante
na política, não conhecia os meandros das coisas que ganhavam uma eleição
e o PMDB ainda não estava l00% preparado. Nós tínhamos só um ano de
trabalho, estávamos de 30% a 40% preparados. Agora, o Partido estava com
muita autoestima, era uma honra dizer que era peemedebista e usar o boton
do PMDB na camisa. Era mais do que uma honra. Os melhores quadros, em
quase todas as cidades, eram nossos. As Coordenadorias Regionais, criadas
por mim, estavam lubrificadas e bem comandadas. Todos eram gratos ao José
Alencar, por ser a pessoa que mais me ajudou a fazê-los, politizá-los, torná-los
competitivos, com militância, autoestima e, além disso, a determinação deles,
de se reunirem de dois em dois meses, determinada por mim, tinha unificado
o Partido nas bases. Eles entendiam que a missão deles era ganhar as eleições
e servir à sociedade".

Uma semana depois, estávamos reunidos no hotel "Floresta Mágica' no alto
de um morro em Santa Luzia, coberto por uma floresta, local quieto, próprio
para reuniões. Não sei quem teve a ideia. Tinham convidado os coordenadores,
nisto, eu participei. Não faltou nenhum coordenador. A equipe do José Alencar
tinha bolado, durante a semana, um kit para cada coordenadoria, de acordo
com o número de eleitores da cidade. Decidiram pelo aluguel de carros para
transporte de panfleteiros, e fazer som de rua, de preferência Kombi. Tantos
panfleteiros para cada cidade, santinhos, cartazes, outdoor, muito bons, em

placas de acrílico, camisetas e tudo o que fosse necessário. Nisto tudo tinha,
de um lado, a propaganda de José Alencar, Itamar Franco e Newton Cardoso
e, do outro lado, a dos candidatos a Deputado Estadual e Federal. Não tinha
nenhuma peça sem o nome dos dois candidatos a governador e a vice. A
equipe tinha um jingle que dizia que

Dentro de poucos dias, a propaganda já estava nas ruas. E o jingle
era o preferido de todos. Tornou-se tão popular que Itamar o usou no segundo
turno. Ele dizia que

O publicitário era o Almir Sales. A campanha agradou e cresceu rapidamente.
O Zé tinha de ganhar no primeiro turno, não tinha eleição de segundo turno
para Senador. Itamar e Newton Cardoso, não sei por que, ainda não tinham
arrecadado, deixando os gastos do primeiro turno quase todos por conta de
José Alencar.

As coisas andaram tão depressa que sugeri ao José Alencar indicar um
suplente de senador do Triângulo Mineiro e outro do Sul de Minas. Eram
regiões populosas e com as quais ele não tinha ligações. Ele morava na região
Metropolitana de Belo Horizonte, a Zona da Mata era a sua região e no Norte
de Minas ele tinha implantado suas fábricas. Ele concordou e pediu-me que
indicasse os nomes. Telefonei para o Sebastião Rieira, nosso coordenador
em Itajubá, respeitado, conhecido por todo o PMDB do Sul de Minas, e ele
concordou em ser o segundo suplente.

Telefonei para o ex-deputado federal Zaire Rezende, que era da maior cidade
do triângulo, Uberlândia, e ele indicou seu ex-chefe de gabinete na Câmara
Federal, Eduardo Afonso. O Anderson Adauto me ligou de Uberaba e eu lhe
disse que o tempo de registro de chapa era curto, e só tinha consultado o
Zaire Rezende, também ex-prefeito, ex-deputado de Uberlândia, maior chefe
e líder do PMDB no Triângulo Mineiro. Ele me perguntou: "Se eu convencer o
Zaire e o Eduardo Afonso, poderiam indicar o Aelron de Freitas?". Eu conhecia
o Aelton, estive em Iturama quando ele era prefeito, fui muito bem recebido.
Anderson Adauto foi a Uberlândia, convenceu o Zaire Rezende e o Eduardo
Afonso, O Aelton de Freitas acabou sendo o candidato a primeiro suplente do
José Alencar, Com a ida de Zé para a vice-presidência da República, Aelton
exerceu o mandato por seis anos como Senador e já se elegeu por duas vezes
deputado federal. Deve isso a mim, ao Zaire Rezende, ao Anderson Adauto
e, principalmente, a José Alencar que o aceitou como seu primeiro suplente.

A campanha foi muito bem feita por Almir Sales, da "Setembro Propaganda'
velho ganhador de eleições como a do Fernando Colior de Meio, Tancredo
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Neves e vários governadores mineiros. José Alencar discutia tudo e o Almir
Sales, que conhecia o seu caráter, fez peças publicitárias brilhantes, que
refletia isto.

Os pronunciamentos do Zé na televisão, similares, pela tranquilidade, aos
de Célio de Castro (ex-prefeito de Belo Horizonte), os trabalhos feitos pelas
Coordenadorias Regionais e Diretórios Municipais e o bom nome de José
Alencar, ajudaram-no a crescer rápido nas pesquisas, encostando-se em Hélio
Garcia. Até os deputados arredios à candidatura de José Alencar, vendo o seu
crescimento, começaram a visitar o escritório e se comprometerem com sua
candidatura. Um bom sinal. Hélio Garcia, velha raposa política, profissional,
vendo que perderia a eleição para o empresário dinâmico e nacionalista,
renunciou e grande parte de seu eleitorado foi para o lado do José Alencar.
Oficialmente, Eduardo Azeredo e o esquema apoiaram Júnia Marise e jogaram
pesado.

José Alencar ganhou a eleição para o Senado. O resultado foi este: José
Alencar: 2.902.158 votos (49% do eleitorado), Júnia Marise 2.493.240 votos
(41% do eleitorado) e Mohamed Rachid: 207.321 votos, e outros, em menor
votação.

Alguns dias depois do resultado do primeiro turno, pela manhã, estávamos
na sala do Itamar Franco, várias pessoas, inclusive, José Alencar e Newton
Cardoso. O Newton Cardoso, em tom de brincadeira, falou para o José
Alencar: "Você é muito rico e poderia ajudar financeiramente no segundo
turno' O Zé, que já tinha pagado quase tudo no primeiro turno, não gostou,
falou um palavrão, meteu o pé na porta e saiu. Ele tinha pagado os comícios,
o transporte em seu avião, os hotéis, feito as propagandas, a panfletagem,
porque a propaganda do Newton e Itamar só chegaram no final do primeiro
turno. Não tinha sido pouca coisa.

Fiquei na terceira suplência como Deputado Federal. Não tive dinheiro e nem
tempo de fazer campanha. Dediquei-me de corpo e alma ao PMDB. Sem
condição de comandar o segundo turno, chamei o Anderson Adauto um
"animal político", cheio de defeitos, mas trabalhador. Perfeccionista, ele se
mudou para dentro do Comitê Central, fez uma série de compromissos e o
segundo turno não trouxe surpresas. Itamar Franco e Newton Cardoso foram
vitoriosos com resultado: Itamar Franco 4.808.652 votos, Eduardo Azeredo:
3.537.458 votos.

Começou a formação do governo: Hargreaves foi para a Casa Civil, Murilio

Hingel, para a Educação, Maria Lúcia Cardoso, para a Secretaria de Trabalho e
Ação Social e Alexandre Dupeyrat ficou como Assessor Especial. Aí, resolvemos,
Anderson Adauto, José Alencar e eu, ir à TV Minas, na Avenida Nossa Senhora
do Carmo, onde o Itamar Franco estava despachando provisoriamente e
compondo o Governo. O Newton Cardoso, que estava com ele quando
chegamos, saiu da sala e nos deixou a sós. O nosso assunto era indicar o
Anderson Adauto para a Presidência da Assembleia Legislativa. Itamar foi logo
discordando e disse que o Presidente seria o Alberto Pinto Coelho. Eu pensei
comigo: "O José Aparecido (que tinha uma influência muito grande sobre o
Itamar) já passou por aqui". (Era muito habilidoso e era o protetor do Alberto
Pinto Coelho). Nós discordamos disto. Anderson Adauto tinha trabalhado
muito no segundo turno. Itamar Franco começou uma discussão com o José
Alencar muito desagradável, e eu os vi rompendo definitivamente ali. Alencar
não recuou. Itamar Franco entrou em uma sala para atender um telefonema,
e o Anderson Adauto e eu tiramos o José Alencar da sala e o diálogo foi
conosco. Ele aceitou o Anderson Adauto. Depois de muita ponderação nossa,
o problema era arranjar um cargo para o Alberto Pinto Coelho, que acabou
líder do governo. Ajudei o Anderson Adauto e ele tinha se comprometido
comigo a demitir o Dalmir da Direção Geral e cumpriu.

Poucos dias depois, recebo, na sede do PMDB, os deputados Antônio Júlio e
Antônio Andrade. Vieram com a alegação de que o Deputado Antônio Júlio
também queria ser o Presidente da Assembleia e ganharia de Anderson Adauto
no plenário. Eu ponderei com Antônio Júlio, que o Anderson tinha ido para o
Comitê Central da campanha, assumira compromissos que, no caso de uma
derrota nossa no segundo turno, o deixariam numa situação difícil. Ele não se
conformou, falou muitas coisas, disse que derrotaria o Anderson Adauto no
plenário e saiu nervoso, xingando e batendo a porta com força. Cinco minutos
depois voltava o deputado Antônio Andrade, que era o tesoureiro da nossa
Executiva, sempre meu amigo. Eu era votado em Vazante antes de ele ser
prefeito, quando o prefeito da época era o Luiz Rogério. Disse-me que tinha
um jovem engenheiro, muito dinâmico de uma família tradicional que morava
em Belo Horizonte. Perguntou o que eu achava de nós o convidarmos para ser
candidato a prefeito pelo PMDB. Foi aí que nós nos conhecemos. Ele entrou
na minha sala, assentou, me pediu desculpas pelo deputado Antônio Júlio
ter ficado nervoso e me perguntou: "Você garante o segundo mandato de
Presidente nesta legislatura para ele?" Ele sabia que eu sou de palavra, mas
era muita responsabilidade. Pedi um prazo para conversar com o Anderson
Adauto e outros deputados estaduais de relacionamentos antigos. Anderson
Adauto prometeu que Antônio seria seu substituto e cumpriu, embora na
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época outros deputados do PMDB quisessem o cargo.

Um dia, eu estava na antessala do Itamar Franco, na EMATER, no prédio da
então sede da equipe de transição, e o Senador José Alencar saiu da sala do
Itamar Franco, tenso, e me disse: "Vá com calma, vai dar certo' Eu era o
próximo da fila para falar com o Itamar. Ainda não tinha pedido nada. Depois
dos cumprimentos, o governador me perguntou: "Você quer ser Secretário de
Saúde?" Respondi com outra pergunta: "O senhor está me convidando?' Ele
respondeu: "Estou' "Então, eu aceito' eu disse. Percebi que o José Alencar
tinha interferido favorável a esta decisão, que poderia ser outra se ele não
tivesse me protegido e indicado, O Zé nunca comentou sobre isso comigo. Ele
era muito justo e não procurava gratidão.

Um dia, Itamar Franco me chamou na EMATER. Lá estavam Dr. Saulo, que era
um homem bom e foi vice-prefeito do Itamar Franco (tinha o mesmo prestígio
do Hargreaves), Dr. João Batista Magro, Dr. Francisco Rubió e a Dra. Sônia
Suignard, que seguiam orientação do Dr. Saulo.

Eles saíram e Itamar me indicou Francisco Rubió para Previdência do Estado
e João Batista Magro para a FUNED. Sobre a Dra. Sônia não falou nada.
Sugeriu que eu examinasse a Dra. Ana Bárbara Proetti, dizendo: "Se for boa,
eu a indico para o HEMOMINAS". Consultei o Dr. Romeu lbrahim e outros
hematologistas, e me disseram que era uma ótima hematologista. Localizei-a,
ela esteve em minha casa com seu marido, e aceitou o cargo.

Itamar voltou a me chamar e mudou as indicações. Dr. João Batista Magro
para a FHEMIG, Dr. Francisco Rubió para a FUNED e a Dra. Sônia para uma
diretoria da FHEMIG. E ela optou pela diretoria hospitalar. Comandava todos
os hospitais da FHEMIG. Falei sobre a Dra. Ana Bárbara e ele me disse
que faria todos os atos na posse. Todos foram convidados. Tive um ótimo
relacionamento com todos.

Apresentaram-me um trabalho que tinham feito na área da saúde, na equipe
de transição e eu, que não conhecia nada de Saúde Pública, e nem tinha
experiência administrativa, exceto em Partido político, precisava ter gente de
experiência ao meu lado. Foi-me indicado pelo ex-deputado Ronaldo Perin, o
Dr. Hélio Areias, que foi nosso Secretário-Adjunto, provando, com o tempo,
que, além de médico, era um excelente conhecedor de Saúde Pública, o "melhor
do Estado' ficando meu amigo. Ele me indicou o saudoso Dr. Cícero Plínio
Bittencourt, que foi Superintendente Operacional de Saúde, mostrando sua
capacidade e experiência incrível. Era respeitado por todos e conhecia todos os

meandros da Secretaria. Juntos, nós três montamos a equipe do órgão central.
Muitos técnicos aposentados, desiludidos, encostados discordavam do uso da
Secretaria por secretários anteriores para fazer política pessoal nas eleições.

REUNIÃO DO PMDB EM JUIZ DE FORA; EM ORDEM JOSE ALENCAR, ARMANDO LOTA, ITAMAR TRANCO,

TARCISIO DELGADOE JOÃO NOVAES

ARoAr)o COCO, JOCE FRANCIS O SAI ES, JOSE ALENCAR, CEDO MOREIRA E ROGERIO COLOMBINI
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DISCURSO QUE FARIA NA PASSAGEM DO CARGO - NÃO ACEITO
POR ITAMAR

EM 1996 INAUGURAÇÃO DOS RETRATOS DE TANCREDO, ULYSSES e TEOTONIO VILELA, NA SEDE
DO PMDB. NA FOTO: ARMANDO COSTA, JOSÉ DE ALENCAR, SRA. IRIS RESENDE, ESPOSA DO
GOVERNADOR IRIS RESENDE, DEPUTADO JOSÉ HENRIQUE ROSA, OSVALDO MORICARD, ASSESSOR
DE ULYSSES GUIMARAES, VEREADOR MARCIO CUNHA, TARCISIO DELGADO, MANOEL CONEGUNDES,
NEWTON CARDOSO, PEDRO SIMMON E PAES DE ANDRADE.

TOTJ'5 roTrCd o Gro. Justificável, pois eu
era o Presidente do PMDB. Era muita gente e grande parte das lideranças do
PMDB. Fiquei muito feliz e satisfeito com a presença de tantos amigos ali. Fiz
um discurso, de agradecimento a todos e ao governador Itamar Franco.

Pouco mais de 13 meses depois, após 16 anos de mandatos parlamentares,
vi-me colocado na posição de Secretário de Estado da Saúde. Era, para mim,
um novo desafio que, no primeiro momento, me pareceu imbatível tal a
complexidade desta Casa e a fragilidade da estrutura administrativa que me
foi entregue. Contudo, acostumado a enfrentar as vicissitudes como homem
do interior, nascido e criado nas barrancas do Velho Chico, temperado pelas
lutas políticas em defesa das liberdades democráticas e incentivado pelo
propósito de perseguir a conquista de dias melhores para o nosso povo,
encarei com tenacidade o trabalho que se me antepunha. Arregacei as mangas
e me dediquei, com afinco, às novas tarefas.

Instalamos uma fórmula própria de trabalhar. Sua estrutura administrativa era
de uma fragilidade imensurável. Encaramos toda a equipe, com tenacidade,
no trabalho que se antepunha e dedicamos, com afinco, às novas tarefas. A
Secretaria da Saúde, há muito tempo, era usada pelo 'Secretário de Plantão'
como um cabo eleitoral, trampolim para eleger-se, geralmente, a deputado
federal. Isso porque o trabalho e os recursos eram liberados com compromisso
de votar no chefe. Para acabar com isto, tive o cuidado de me cercar de pessoas
sérias e competentes. Tenho orgulho de dizer que conseguimos organizar uma
das melhores equipes da saúde da história da Secretaria de Saúde.

Agreguei técnicos abnegados e desprendidos, alguns encostados por
desilusão com a política de saúde, outros aposentados e outros que tinham
saído no PDV. Honrou-me e gratificou-me, sobremaneira, a companhia de
tão valorosos profissionais, muitos meus amigos até hoje. Não pedia ficha de
filiação partidária para trabalhar comigo. A área da saúde não pode vincular-
se assim e, sim, pela competência, que não tem Partido.
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Reconstituímos o Grupo de Direção Superior (GDS), que compreendia o
Secretário, o Secretário Adjunto, Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica,
Superintendentes da Secretaria Saúde, Assessoria de Comunicação Social,
Diretoria Metropolitana de Saúde, dirigentes da FUNED e da FHEMIG, do
Hemominas e da Escola de Saúde. Reuníamo-nos todas as terças-feiras,
de nove às 13 horas. Ali se discutia a situação de cada setor e as soluções
plausíveis. Era uma reunião onde todos tinham a total liberdade de trazer
os problemas de sua área e decidíamos juntos, democraticamente. Aprendi
rapidamente os meandros da Secretaria de Saúde.

Reorganizamos administrativamente e, com os nossos profissionais, demos
a ela nova estrutura organizacional, mais dinâmica e mais operacional.
Enviei aos órgãos de Governo um novo esquema de Reforma Administrativa.
Infelizmente, ela continuou adormecida em uma gaveta até a minha saída
da Secretaria, dentro da inércia que tomou conta de setores do Governo,
preocupados em conseguir o único objetivo político pessoal do dirigente
maior: fazer com que o governador Itamar Franco voltasse à Presidência da
República. Ao despacharmos, ele só queria discutir política, obcecado com o
apoio hipotético que teria do Partido dos Trabalhadores, para Presidência da
Republica. Eu lhe dizia sempre: "Itamar, o PT não vai apoiá-lo. Eles têm o Lula
como candidato' Mas ele não acreditava.

Com o orçamento diminuído em relação ao ano anterior, com as verbas de
custeio cortadas drasticamente, com dívidas que pareciam difíceis de serem
honradas, sem crédito junto aos fornecedores e sem saldo financeiro para
iniciar as atividades, conseguimos recuperar o bom nome da Secretaria de
Saúde, reabilitando seu crédito, pagando os fornecedores e fazendo até
milagres para ajustar as necessidades do povo mineiro ao escasso orçamento
colocado à nossa disposição pela Secretaria de Estado da Fazenda, embora
tivessem boa vontade para comigo, me liberando recursos extras.

O pagamento do pessoal terceirizado atingia cifras mensais superiores a dois
milhões de reais. Foi organizado um plano de contenção de gastos, contratos
com as conservadoras foram renegociados e conseguimos reduzir em cerca de
25% as despesas. Na composição do quadro de dirigentes administrativos,
procuramos privilegiar o pessoal da casa. Poucas pessoas foram trazidas de
fora. Com todas as dificuldades encontradas, foi possível, contudo, realizar um
grande trabalho, fruto da decisão de nossos denodados companheiros, que
passo a enumerar para conhecimento de todos.

A atenção básica foi a preocupação primeira. Estimulamos as estratégias

representadas pelo Programa de Saúde da Família (PSF) e de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) e regularizamos as equipes que estavam
constituídas em contraposição às normas do Ministério da Saúde.
Descredenciamos mais de duzentas equipes do PSF por irregularidades na
sua composição, mas criamos cerca de 300 outras. Expandimos a cobertura
à população e aumentamos o número de municípios que aderiram àquelas
estratégias. Este programa era comandado pela Dra. Maria Risoneide, uma
técnica da melhor qualidade, aposentada como professora universitária e
Diretora da Escola de Saúde, com o título de Mestre e Doutora, associada ao
PSF e ao PACS. Estimulamos o Programa de Vigilância Nutricional (SISVAN),
com a preocupação de diminuir os índices de desnutrição e mortalidade infantil,
criando uma geração sem deficiências intelectuais. Recebemos, com cerca de
33 municípios atingidos, e deixamos, por ação direta, mais de 721 municípios
recebendo os recursos federais do Plano de Combate à Carência Nutricional,
Desta forma, monitoramos cerca de 500 mil crianças, na faixa de zero a cinco
anos, identificando cerca de lB% delas em condição de risco nutricional. Era
dirigente deste programa a competente Maria Beatriz Monteiro Castro Lisboa,
excelente técnica, com quem me dei muito bem, pelo seu dinamismo.

Retomamos o programa de combate ao câncer de colo de útero e iniciamos
o tratamento através da cirurgia de Alta Frequência, de nível ambulatorial.
Cerca de 50.000 mulheres passaram a ser submetidas, mensalmente, ao
exame de Citologia Vaginal. Houve a varredura epidemiológica em todo o
Estado, refazendo o cadastro das mulheres antes examinadas, avançando no
propósito de poupar vidas. Coordenava este setor o Dr. Sérgio Martins Bicalho,
grande médico.

O programa de tuberculose estava abandonado. Conseguimos recrutar um
profissional do mais elevado gabarito para coordená-lo. Evidentemente que,
com o trabalho desenvolvido através de sua busca ativa de casos, o número
de tuberculose aumentou. Isso possibilitou o ingresso deles no processo de
tratamento vigiado e, posso garantir, nos seis meses seguintes à nossa saída,
a nova Administração da Secretaria obteve excelentes resultados. O abandono
do tratamento era de 15% e nós conseguimos abaixá-lo para 8%. O resultado
da cura melhorou em cerca de 90%. Para isto, capacitamos mais de 3.000
profissionais na área da tuberculose, facilitando assim a busca, o diagnóstico
e o tratamento. Era coordenador deste programa Dr. Waldir Teixeira do Prado,
doutor especialista em tuberculose.

O mesmo se deu com o Programa de Hanseníase. Minas Gerais permaneceu,
por muitos anos, como o estado com o maior número de casos de hanseníase
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em registro ativo, chegando a 40.000 casos, com uma prevalência de 27,1%
para 10.000 habitantes. Nós conseguimos reduzir, no final de 1999, para
3,4% para 10.000 habitantes. Com as atividades empreendidas, esperava-se
o controle daquele mal no território mineiro nos próximos 10 anos, se não
houvesse dissolução de continuidade no trabalho aqui desenvolvido. Quem
coordenava era a médica hansenóloga, Dra. Maria Aparecida Faria Grossi,
excelente técnica.

Incrementamos as Redes Estaduais de Referência de Urgência e Emergência e
de Atenção à Gestante de Alto Risco. Todos os projetos paralisados até então e
adormecidos nos meandros do Ministério da Saúde, foram, por nós, agilizados
com os recursos, sendo totalmente alocados e quase que l00% liberados. Isto
nos permitiu expandir a oferta de leitos de UTI neonatal em todo o Estado
de Minas e, em especial, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por
iniciativa nossa, a Secretaria destinou R$1.200.000,00 ao Hospital das Clínicas
da UFMG, para a instalação de oito leitos de UTI neonatal e, da mesma forma,
liberamos recursos para a Maternidade Odete Valadares, criando nada menos
que 16 leitos da mesma especialidade, cuja inauguração estava prevista para
dias depois da minha saída, se não houve alteração na data.

Implantamos o Programa de Assistência Farmacêutica, com a adesão de 851
municípios dos 853 do Estado de Minas Gerais. Antes, os medicamentos da
Farmácia Básica chegavam apenas aos municípios com população inferior a
20.000 habitantes. Hoje, praticamente toda a população mineira está servida
de medicamentos básicos, com mais de 40 itens, fornecidos pela FUNED.
Para atender à demanda, duplicamos a produção da fábrica com a criação
de mais um turno de trabalho. Conseguimos, com o Ministério da Saúde
(Ministro José Serra), recursos para fazer SO% da construção e implantação de
uma nova fábrica de remédios. A outra metade seria do Estado, cujas obras
dependiam da elaboração de nova planta. A Petrobrás me procurou, através
de dois diretores da REGAP, cinco anos antes de vencer o contrato de aluguel
do terreno da FUNED em frente à Avenida Amazonas, onde tinham um posto
de combustível. Não aceitei a renovação por 15 anos e, cinco anos mais tarde,
construiu-se ali a fábrica de medicamentos. Lembro-me que os diretores da
REGAP, embora precisassem do terreno, parabenizaram minha atitude. Ainda
na pauta de medicamentos, ampliamos os recursos para o fornecimento de
medicamentos excepcionais para pacientes portadores de enfermidades
raras, regularizando a entrega do produto aos seus usuários. No ano de
1999, distribuímos 780 toneladas de medicamentos. Tínhamos um valor de
R$10.566.448,00 da Farmácia Básica; os medicamentos fornecidos para

9.600 pacientes cadastrados no valor de R$21.534.625,00; em medicamentos
especiais, nós fornecemos R$63.379.043,00.

Implantamos o Programa de Qualidade de Sangue, através da Fundação
HEMOMINAS, tendo como meta o fornecimento de sangue de boa qualidade
e em quantidade adequada a todos os mineiros. Neste sentido, foi realizada
a manutenção e modernização do nível tecnológico das atividades de
hemoterapia e hematologia, compatibilizando a possibilidade de cobertura
com o uso eficiente de recursos humanos, materiais e financeiros. Do mesmo
modo, houve a expansão da Rede HEMOMINAS, objetivando a abertura de
serviços hemoterápicos em região ainda sem assistência da instituição, pela
implantação de novas unidades em Ponte Nova, Diamantina e Teófilo Otoni. A
Superintendente da HEMOMINAS era a Dra. Ana Bárbara Proetti, que fez um
trabalho brilhante. Depois da minha saída, ainda foi instalada a Regional de
Governador Valadares.

Hemo.:iL.:

Ao assumira Secretaria, estava em efervescência o acidente ocorrido no Instituto
de Doenças Renais, em Caruaru, Pernambuco, em 1996 e que transformou a
história e a prática clínica da hemodiálise. A contaminação da água utilizada
para hemodiálise com microcistina, uma toxina de cianobactéria, causando a
morte de 65 pacientes, trouxe várias lições á comunidade médica e à sociedade
civil. A cidade de Caruaru, situada a 135 quilômetros de Recife, apresenta um
clima semi-árido, com água escassa e com fornecimento irregular na cidade.
Estas condições provocaram a utilização de água transportada por caminhão
pipa e sem tratamento adequado. Dessa forma, a água que abasteceu o
reservatório da clínica estava contaminada com toxina de cianobactéria. A
maioria dos pacientes apresentou toxemia. Posteriormente, cerca de 50%
desses evoluíram com coagulopatia, acometimento do sistema nervoso central
e insuficiência hepática, seguida por óbito.

O quadro clínico não era característico de nenhum contaminante conhecido
anteriormente em unidades de hemodiálise. As hipóteses investigadas,
embora sem confirmação, foram as seguintes: leptospirose, intoxicação por
cloro, metais pesados, contaminação por agrotóxicos ou resíduos de outras
substâncias químicas, infecção por bactérias e vírus. Em seguida, foi concluído
que a água proveniente dos açudes e enviada à clínica estava contaminada.
A microcistina LR, uma toxina liberada por cianobactéria, foi identificada (no
filtro de carvão usado no serviço de hemodiálise de Caruaru) no dialisador, no
plasma e no fígado dos pacientes acometidos.
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O Ministério da Saúde adotou providências imediatas, baixando normas,
juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
determinando que as antigas máquinas de hemodiálise de tanque existentes,
fossem substituídas por modernas máquinas de proporção, dotadas de sistema
de filtração da água pelo sistema de osmose reversa. Para isso, instituiu prazo
para que os serviços da rede privada adotassem as providências e liberou
recursos a fundo perdido para que os serviços da rede pública adquirissem o
novo sistema.

A Vigilância Sanitária da Secretaria teve de ficar atenta para que o problema
não se reproduzisse em Minas Gerais. O Ministério Público também estava
vigilante para o problema e solicitou da Secretaria que realizasse vistoria em
todos os serviços de hemodiálise em Belo Horizonte. Aí surgiu o primeiro e
grande problema na área. O Hospital Felício Rocho, um dos mais tradicionais
e conceituados do Estado, tinha, em seu serviço de hemodiálise, a rede de
circulação de água com tubos de ferro galvanizados, antigos, que acumulavam
ferrugem e passíveis de reter resíduos que poderiam contaminar a água.
Feita a notificação pela Vigilância Sanitária, com prazo para correção da
inconformidade, o hospital não atendeu à determinação, o que resultou na
interdição do setor de hemodiálise.

O Diretor Clínico do Hospital Felício Rocho, Dr. Clementino Pereira Mendonça
de Procópio, era também o Superintendente de Planejamento da Secretaria,
o que aumentou o mal-estar vivenciado. Lembro-me que, em uma tarde, foi
realizada uma reunião em meu gabinete, na qual estavam presentes toda a
minha equipe técnica, membros do Ministério Público e diretores do Hospital
Felício Rocho, durante a qual o hospital solicitava o levantamento da interdição.
A direção do hospital se fazia acompanhar de um advogado amalucado e
desrespeitoso, que havia sido anteriormente membro do Ministério Público
e que, vencido em seus fracos argumentos, disse que a Secretaria adotava
o critério de tudo para os amigos, os rigores da Lei para os indiferentes e a
calúnia, se necessário, para os inimigos. Mandei que o mesmo, de imediato,
se retirasse de minha sala por sua irreverência, desrespeito à autoridade e má
educação.

Mantivemos a interdição, obrigando o hospital a trocar sua rede de circulação
de água no serviço de hemodiálise, possibilitando seu funcionamento.
Enquanto isto, seus pacientes foram distribuídos em outros serviços da capital.
O entrevero resultou no pedido de demissão do Dr. Clementíno, que esperava
que a Secretaria adotasse um critério de tolerância, o que não seria admissível.
Outros hospitais tiveram também suas dificuldades, que foram superadas ao

longo do tempo. Porém, encontramos um problema existente no serviço de
hemodiálise do Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otoni. O serviço havia sido
interditado pela Vigilância Sanitária por não ter instalado o sistema de osmose
reversa, que custava cerca de R$20.000,00 na ocasião, importância da qual
o hospital não dispunha. A administração anterior à minha na Secretaria, ao
interditar o serviço, transferiu os pacientes para Caratinga e João Monlevade,
custeando as despesas de hospedagem dos mesmos naquelas cidades,
ao custo mensal de R$37.000,00. Equacionamos o problema, transferindo,
através de convênio, recurso financeiro da ordem de R520.000,00 ao Hospital
Santa Rosália, com o qual adquiriu e instalou o sistema de osmose reversa,
possibilitando a reabertura do serviço de hemodiálise, proporcionando
economia ao sistema e resolvendo um grave problema social, que era o
deslocamento dos pacientes de sua cidade de domicílio, Era Superintendente
da Vigilância Sanitária o Dr. Júlio César Campos, que veio do governo passado
no mesmo cargo, e eu o mantive, pela sua competência.

Demos início ao Programa de Atenção Domiciliar Terapêutica, com um
Seminário Estadual, que reuniu participantes de mais de 400 municípios,
contando com a presença de técnicos de outros estados, que nos narraram
suas experiências. O programa estava em fase experimental na rede FHEMIG
e se encontrava em curso em diversas cidades mineiras.

Promovemos a recuperação e a expansão da rede da FHEMIG, realizando
obras na Maternidade Odete Valadares, no Hospital Eduardo de Menezes,
no Hospital Alberto Cavalcante e no Hospital João Penido, da cidade de
Juiz de Fora. A obra de maior vulto foi a construção do Pronto Socorro de
Venda Nova, que perdurava há mais de 10 anos. Foi, por nós, retomada, e a
conclusão estava prevista para breve. Honramos a contraproposta do Estado
junto ao programa de Reforço à Reorganização do SUS (REFORSUS), que havia
sido diminuída, uma vez que a administração anterior, do PSDB, se manteve
inadimplente em relação ao mesmo. Encontramos dificuldades de Minas Gerais
em dar contrapartida, pois o governador Itamar Franco alegou que o Hospital,
depois de inaugurado, daria prejuízo, protelando a liberação da obra. Após
muita ponderação junto ao governador, conseguimos colocar no orçamento
da FHEMIG, daquela época, R$10.000.000,00 para investimento em hospitais
da rede pública.

Concluímos a recuperação do prédio da Avenida Afonso Pena, 2.300, para
onde se transferiu a direção da Secretaria de Saúde. Este prédio era de
propriedade da Previdência Social e há mais de 10 anos vinha sendo solicitada
a sua devolução. Além disso, deixei em caixa, R$27.000.000,00, para custeio
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e investimento do nível central e das Diretorias Regionais da Saúde (hoje
Gerência Regional). Informatizamos todos os serviços da Secretaria, trabalho
que durou um ano. Para se ter uma ideia, qualquer ofício saído do Gabinete
era feito em máquinas de datilografia, sem arquivar as cópias com seu
devido número. Tomamos a decisão que, enquanto não informatizássemos
a Secretaria, tínhamos de numerar as correspondências e colocar em arquivo
que montamos a cópia com o número do oficio, para qualquer eventualidade.
No novo prédio da Avenida Afonso Pena, deixei sendo implantada a rede de
fibra ótica, com todos os serviços interligados, inclusive com internet. Com  o
processo de informatização e da constituição do banco de dados, iniciamos
a organização do Sistema de Implantação em Saúde e o disponibilizamos na
internet.

Críamos, naquela gestão, o serviço de avaliação, a partir do qual viabilizamos
o conhecimento bem detalhado da situação da saúde em todos os municípios
do Estado. Isto dará condições de elaborar planejamentos e programações
segundo a realidade e permitirá a reversão do modelo de política do SUS.

Viabilizamos a habilitação do Estado, inicialmente em gestão avançada, que
possibilitou á Secretaria de Saúde ser aprovada, pela comissão intergestores
tripartite, sua habilitação na gestão Plena do Sistema. Como item de exigência
para esta modalidade de habilitação, colocamos em pleno funcionamento
o Fundo Estadual de Saúde, até então uma figura de retórica, de existência
apenas no papel.

Deixamos ainda diversos projetos já elaborados e formulados, dependendo da
liberação de recursos por parte do tesouro de Estado.

Dependendo de tal providência, se encontra concluído o Projeto de Resgate
de Urgência ao longo de 2.500 quilômetros de rodovias importantes deste
Estado, por onde trafegam cerca de ]O% de todo o movimento rodoviário,
cobrindo cerca de 300 cidades e, aproximadamente, 9.000.000 de habitantes.
Da mesma forma, estava concluído o projeto para a implantação de 11 centrais
de regulação, nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros,
Pouso Alegre, Uberlândia e Governador Valadares.

Igualmente, deixei terminados os projetos para implantação de seis Núcleos
Regionais de Transplante de Órgãos e seis laboratórios de imunogenéticas, nas
cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros,
Pouso Alegre e Uberlândia.

Uma atividade significativa foi a capacitação e treinamento de pessoal.

Não tenho receio de dizer que, em um ano apenas, promovemos cursos de
desenvolvimento de pessoal em maior número que qualquer outro governo em
seus quatro anos de administração.

Desse modo, treinamos e capacitamos nada menos que 14.250 servidores em
um ano, tanto, quer seja no nível central, quer no nível regional, bem como das
Secretarias Municipais de Saúde.

Demos grande importância ao controle social. Valorizamos o Conselho
Estadual de Saúde, dando-lhe plena liberdade de ação e concedendo-lhe todo
o apoio logístico necessário, reconhecendo seu papel relevante no processo
de condução do SUS. Instituímos cursos de treinamento de conselheiros, tanto
no nível estadual, como no nível municipal. E convocamos a Conferência
Municipal de Saúde, marcada para o final do mês de junho de 2000.

Determinei a realização de conferências regionais organizadas pelas Diretorias
Regionais, fato inédito neste Estado. 11 delas foram realizadas ainda comigo
na Secretaria Estadual de Saúde: Varginha, Pouso Alegre, Ponte Nova, Patos de
Minas, Alfenas, Governador Valadares, Coronel Fabriciano e Itabira. Deixamos
também marcadas as datas para a realização das demais. O resultado foi
excelente, quer pelas conclusões tiradas, quer pela expressiva presença
dos representantes dos municípios que compõem a área de jurisdição das
regionais. Em sua grande maioria, houve presença de 100% dos delegados
municipais e posso afirmar que incentivamos a realização das Conferências
Municipais e que nunca antes ocorreu tão elevado número de eventos desta
natureza. 100% dos municípios realizaram conferências preparatórias para os
conferenciais regionais e para a Conferência Estadual.

Através do colegiado de Diretores Regionais de Saúde, promovemos a
modernização de nossas Diretorias Regionais de Saúde (DRS). Sua atual
estrutura procura repetir o mesmo formato do nível central, facilitando o
processo de integração e comunicação entre diversas áreas técnicas.

Determinei a realização de auditorias diversas em áreas sensíveis desta
Secretaria. Elas foram realizadas na garagem central, nos contratos
dos servidores terceirizados (esta através da Secretaria da Fazenda), na
oftalmologia social, na Fundação HEMOMINAS, no MG Transplantes, nas 25
diretorias regionais de saúde e, por último, na Coordenação de Assistência
Farmacêutica, cuja conclusão não cheguei a conhecer, porque fui demitido
antes. Devo dizer ainda que meu gabinete era aberto a todos os Partidos
políticos, deputados ou prefeitos, não discriminando, nenhum Partido e
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liberando recursos diversos para várias cidades.

Belo Horizonte, 21 de Março de 2000

Foi com enorme surpresa, desencanto e frustração que fiquei sabendo de sua
exoneração. Por estar viajando nofim de semana, não acompanhei o desenrolar
dos fatos, somente tomando conhecimento pelo Dr. Cícero, ontem à tarde. Por
ser testemunha do seu esforço, lisura e preocupação constante no trato da
coisa pública, solicitando-me, inúmeras vezes, auditorias e fiscalização quase
que permanente da administração, quis, neste momento de enorme injustiça
que lhe fizeram, manifestar minha solidariedade e o meu reconhecimento pelo
seu belo e frutífero trabalho à frente da Secretaria.

Triste ironia do destino, que justamente acusações à administração de uma
instituição, da qual você não participou da indicação dos seus responsáveis,
mas solidarizou-se na sua defesa, tenha sido o mote da sua demissão.

Pode ficar tranquilo, meu Secretário, que sua postura, durante esses 13 meses
de sua administração, é um exemplo a ser seguido por todos que quiseram ter,
dos Técnicos da Saúde, o maior respeito e admiração. Mais que um chefe, você
foi um exemplo de amigo e companheiro.

Na política, você sabe muito bem, as surpresas desagradáveis vêm de onde
menos se espera.

Ao me despedir, quero agradecer o tratamento fraternal e leal que sempre me
distinguiu, e me colocar à sua disposição a qualquer momento.

Continuarei lutando, no espaço que me derem, para dar continuidade, na
minha área, aos projetos e propostas da sua administração.

Um abraço do amigo,

Catas corno essas gratificam a ciente v ncipaimente quanoo patem de
oessoas honradas corno o Doutor Virgilio Bustarnante Reneo.

Devo dizer que não poderíamos fazer nada se não tivéssemos o apoio e
orientação das DRS, dos superintendentes, das coordenadorias, na Secretaria
de Saúde e nas fundações: FUNED, FHEMIG, HEMOMINAS, além dos
abnegados e experientes Hélio Arêas, Dr. Cícero Plínio Bittencourt e tantos
outros.

Trabalhamos junto com a Comissão de Saúde da AMG, para que este Estado
tivesse o seu primeiro "Código de Saúde' com o trabalho exaustivo com a
assessoria efetiva de nossos técnicos. Junto com os da Comissão de Saúde,
elaboramos a Lei de Diretrizes Orçamentária, no que se refere ao setor de
saúde. Nesta comissão, estava sempre o deputado Adelmo Leão Carneiro, que
seria o meu substituto e com quem eu tinha um bom relacionamento.

Lembrei-me que tinha, na Secretaria da Saúde, um estoque muito grande
de remédios vencidos e a vencer em breve (compras feitas por ministros
passados), alguns sem nenhuma necessidade aparente. Consultamos a
Secretaria do Meio Ambiente para nos desfazer daqueles medicamentos
vencidos. Eram várias toneladas, não poderiam simplesmente ser jogados
no lixo. Fizemos um convênio com a Siderúrgica Belgo Mineira, de Sabará,
para incinerar aqueles medicamentos. Uma equipe gastou 40 dias fazendo o
serviço, pois tivemos de separar as tampas, as bulas, os vidros e os metais das
tampas de alguns frascos. Os líquidos ou os comprimidos foram incinerados e
os medicamentos não vencidos foram distribuídos às centrais das cidades para
serem utilizados nos postos de saúde. A maioria venceria em três meses, e os
gestores anteriores não viram isto.

No ano de 2000, as chuvas torrenciais que caíram no Sul de Minas provocaram
calamidades públicas. O Rio Sapucaí e outros rios inundaram várias cidades
como Itajubá (metade da cidade ficou debaixo da água), Careaçu, São
Lourenço e uma parte de Pouso Alegre. O Rio Sapucaí também invadiu a
Rodovia Fernão Dias, que ficou com três metros de água acima do asfalto. O
governo transferiu sua sede para Pouso Alegre. Só se chegava a Pouso Alegre
de avião, ou dando uma volta muito grande, nas cidades como Itajubá, São
Lourenço, Careaçu e Santa Rita. A Secretaria da Saúde deslocou dezenas de
caminhões de medicamentos, material de curativos, vacinas e antidiarréicos.
Para várias cidades os medicamentos eram transportados de canoas ou
helicóptero. Fizemos o melhor trabalho de todos os setores do Governo.

Um dia, recebo um telefonema do Ministro José Serra, ameaçando fechar o
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF) da Secretaria em 24
horas, se não prestássemos conta de vários convênios das Administrações
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Guerra e Saraiva e também do CARDIOMINAS. Chamei o Dr. Virgílio
Bustamante Rennó, que era Coordenador de Auditoria Assistencial da
Secretaria de Saúde, e ele pediu, no mínimo, 30 dias para prestar contas dos
convênios, que, na verdade, já estavam sendo feitos. Trabalharam em todos os
finais de semana durante 40 dias. Eles não recebiam nada, pois a Secretaria
não tinha meio legal para pagá-los. Eu pagava as refeições do meu bolso,
que eram feitas em um simples self-service próximo à Secretaria. Era difícil
localizar, nos bancos, os cheques que, muitas vezes, comprovavam os dados
necessários, mas tínhamos as cópias dos cheques e folhas de notas fiscais.
Esse pessoal fez um belo bom trabalho. Vestiam a camisa da Secretaria e
merecem todo o respeito. Conseguimos terminar no prazo, inclusive, o do
CARDIOMINAS. Aliás, só não conseguimos achar algumas notas e cheques do
CARDIOMINAS, no valor de R$1.700,00. Tudo foi entregue ao Ministério da
Saúde em Minas Gerais e dentro de poucos dias o Ministério nos comunicou
que todos os convênios foram aprovados.

Também colocamos no orçamento de Pirapora e Coração de Jesus uma
verba suplementar para aquelas cidades fazerem cirurgias de catarata, com
especialistas de Belo Horizonte. Fizeram milhares de cirurgias.

Sa. aoee . aja.ann	.. LeCu

Somos companheiros de lutas democráticas de longa data. Há entre mim e
Vossa Excelência muitos pontos de identidade de pensamento e de conduta.
Participamos, cada qual em seu lugar e em sua hora, dos movimentos de
defesa das liberdades democráticas em nosso país. Trabalhamos juntos para
que este Estado tivesse o seu primeiro Código de Saúde, trabalho exaustivo,
que contou com a assessoria efetiva de nossos técnicos. Juntos, elaboramos
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que se refere ao setor saúde. Estivemos
permanentemente em harmonia com a Comissão de Saúde da Assembleia
Legislativa, da qual Vossa Excelência era membro. Lá estive por diversas
vezes, e em outras tantas lá estiveram nossos técnicos, com a preocupação
de informar, esclarecer e responder a questionamento daquele órgão. Por
isso, considero que esta transmissão de cargo representa uma mudança de
eventuais dirigentes, mas não uma mudança de princípios, especialmente
aqueles marcados pela ética.

Tenho a satisfação de dizer que lhe entrego esta Casa com realizações efetivas,
e de muitas delas sua administração colherá seus frutos. Isto não é importante
neste momento de transição, desde que a população seja a usufrutuária das
benesses delas advindas. Passo-lhe uma máquina administrativa calcada, tanto

quanto possível, dentro dos conceitos modernos de administração gerencial,
sem se abster dos preceitos obrigatórios da administração burocrática,
determinados pelas normas legais emanadas do poder maior.

Por fim, ao me despedir, uma palavra final aos meus amigos, aos meus
familiares e àqueles que sempre confiaram e acreditaram em mim. Saio
desta Secretaria com a consciência tranquila de que cumpri, com lealdade
e honradez, o mister que me foi confiado. Saio com minhas mãos limpas da
mesma forma como aqui entrei. Cultuo a memória de meus pais, seguindo
o exemplo de dignidade deles em todos os atos de minha vida. Chegado
à faixa etária dos 60 anos, não me preocupei em amealhar riqueza, além
do respeito daqueles que comigo convivem. Conservo o mesmo padrão de
vida modesto que sempre levei. No meu modesto patrimônio material tenho
apenas um apartamento, onde resido com minha família, fruto de herança
de meus pais. Não sou responsável, quer por ação, quer por omissão, por
qualquer ato de improbidade que, eventualmente, tenha havido nas fundações
subordinadas a esta Secretaria, em especial a FHEMIG. Não indiquei nenhum
de seus dirigentes máximos. Todos eles foram da escolha direta do Palácio da
Liberdade, como agentes de confiança pessoal do atual governador do Estado.
Se houve respingos indesejáveis de algum procedimento indigno ou carente de
seriedade, certamente eles caíram naquele Palácio e jamais em meu Gabinete.

Muito obrigado!

Deoutado Federal Armando Costa

P!c.P Es	do PT.1De7.MG

Esta prestação de contas como está aqui, eu quis fazê-la na transmissão do
cargo, e, sem nenhuma agressão, liguei para o Secretário, deputado Adelmo
Carneiro Leão, que me substituiu. Ele me disse que iria consultar o governador
Itamar Franco e me informou posteriormente que ele não aceitou a transmissão
do cargo, coisa rotineira, demonstrando o seu procedimento intransigente.
Mais um ato grosseiro, sem explicação, feito contra quem mais lutou por sua
candidatura. Aliás, se eu não fosse Presidente do PMDB e o José Alencar
vice-presidente, ele não seria candidato. Ele pensava que eu seria ingrato,
sem nenhum compromisso com o respeito humano e usando uma crise que
não deu em nada para me demitir, no roteiro surrealista, planejado, próprio
daqueles que não respeitam a dignidade humana e outras condutas piores.

Enquanto tentávamos colocar a Secretaria de Saúde em ordem, o senador
José Alencar, que me substituía na Presidência do PMDB, fazia um trabalho
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meritório, pois eu estava de licença. Faltavam mais três anos para as eleições e
Paes de Andrade, atualmente Senador da República, e Itamar Franco queriam
a Convenção do Diretório Nacional urgente. Precisavam de oito assinaturas
de Presidentes de Diretórios Estaduais e faltavam duas. José Alencar se
negou a assinar a convocação, alegando que estava no Congresso tendo uma
conversa em paz. Ele conversava com o Jader Barbalho, que era Presidente
do PMDB Nacional, e prometia convocar o Diretório Nacional para decidir por
candidatura própria. Eu era a favor da convocação, porque sabia que Fernando
Henrique Cardoso manipulava o PMDB e não deixaria Itamar sair candidato.
Eu estava de férias, em Porto Seguro, quando Newton Cardoso e Itamar me
ligaram expuseram o assunto e disseram que iriam mandar um avião me
buscar para eu tomar posse no PMDB e assinar o famoso papel. À uma hora
da madrugada, acenderam-se as luzes do aeroporto e desceu um jato e, em
poucos minutos, eu estava a caminho de Belo Horizonte. Logo que cheguei,
Itamar me perguntou se eu assinaria aquela convocação. Eu disse que sim. Não
houve pressão. Ele me demitiu, tomei posse no PMDB, e assinei a Convocação.
A oitava assinatura seria a do deputado Eunício de Oliveira, Presidente do
PMDB do Ceará, genro de Paes de Andrade, e atual Senador da República, que
se negou a assinar. José Alencar não gostou de eu ter assinado a convocação
e não tomou posse novamente na presidência do PMDB quando voltei para a
Secretaria da Saúde. Saraiva Felipe tornou-se Presidente por um período. Fui
conversar com o José Alencar e expliquei porque que era a favor. Voltamos
à boa relação de antes, e o tempo comprovou as minhas palavras. O PMDB
rejeitou a candidatura própria e ficou com o Fernando Henrique Cardoso. Mas
as relações Itamar e José Alencar já não estavam boas.

Eu errei não comunicando ao Zé.
PLENARIO DA SLikLRA DC	ADO DA SAÚDE, NA MINHA POSSE
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CAPÍTULO VIII

DISCURSO DE POSSE NO PMDB EM 27 DE MARÇO 2000

No meu discurso de retorno à Presidência do PMDB, em 27 de Março
de 2000, após seis dias de minha demissão da Secretaria da Saúde, narrei to-
dos os acontecimentos que levaram à minha demissão. Cerca de 50 dias antes
eu abri a porta do gabinete do Itamar Franco e ele me disse rispidamente: "Dá
licença! Estou conversando com José Aparecido". Estranhei aquela agressivi-
dade, porque ele me tratava bem, me chamava de Armando e exigia que eu
o chamasse de Itamar. Nesta mesma época, dias antes desta ríspida atitude
(cerca de 55 dias antes da minha demissão) a Presidente do P1 Estadual, De-
putada Maria do Carmo Lara, esteve com o Itamar, em audiência, e ele per-
guntou se o P1 estava bem representado no Governo de Minas Gerais. Tinham
o Tilden Santiago no Governo, na Secretaria do Meio Ambiente. Ela respondeu
ao Itamar que Tilden era de uma facção minoritária, chamada 'Tribo', no PT. A
corrente majoritária era a "Articulação", que tinha o controle do Diretório Mu-
nicipal de Belo Horizonte e dos Diretórios Estadual e Nacional. Era a corrente
do Lula. O resto da conversa ela não contou à imprensa, mas falou que o PT
possuía, em seus quadros técnicos, as áreas de Ação Social, Educação e Saúde
(isso saiu em todos os veículos, na época).

Na ação Social e Trabalho estava a Deputada Maria Lúcia Cardoso, esposa
do vice- governador Newton Cardoso. Na Secretaria da Educação, um velho
amigo de Itamar, o Dr. Murílio Hingel, que tinha sido Secretário Municipal da
Educação, quando Itamar foi prefeito de Juiz de Fora, e Ministro da Educação,
quando Itamar foi Presidente. A outra Secretaria, portanto, era a da Saúde,
onde eu estava. Maria do Carmo Lara é uma pessoa que admiro muito e tenho
por ela muito respeito, e ela sabe disso.

cerca (;e.c..1:$: .eeres
t	 t(

e Sec ce cc Pa:e,aee:c Yace Cece A conversa tinha como objetivo
analisar a situação da corrente conhecida como Articulação do PT.

Discutiu-se a sua situação em Minas e disseram que a referida corrente

não estava contemplada no Governo de Minas Gerais. Ponderei que o PT
já estava no Governo, na Secretaria do Meio Ambiente, através do ilustre e
ético Secretário Tildem Santiago, e os Adjuntos da Educação, Administração e
Planejamento, além de diretores em quase todas as Secretarias. Eu, inclusive,
nomeei um, por determinação do Itamar, e consultei o Presidente do PT,
Romênio Pereira, qual nome ele indicava. Ele me indicou, por escrito, o Dr.
Carlos Alberto Pereira Gomes (Beto), e eu o nomeei para Diretor da FUNED.

Retrucaram, dizendo que a Secretaria do Meio Ambiente estava em poder de
uma corrente minoritária do PT, de nome "Tribo'

Voltei a ponderar-lhes que era voz corrente a substituição da Dra. Margareth
Spangler na Secretaria de Ciências e Tecnologia e talvez fosse o caso de dá-Ia
à Articulação do P1, o que acharam uma boa ideia. Dias depois, o Anderson
Adauto me informou que a Secretaria de Ciência e Tecnologia não interessava
ao PT.

Passados mais alguns dias, Anderson Adauto e Manoel Costa me falaram, em
um almoço, da necessidade de outra solução para o problema, reafirmando
que não aceitavam a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas sim a Secretaria
da Saúde. Perguntei-lhes: "Então, eles desejam o meu cargo?' Ao que o
Anderson me respondeu com um categórico "O" Sugeriu-me, entretanto,
que lhes oferecesse a Secretaria Adjunta e Superintendências do Órgão Central
e das Fundações.

Eu lhes disse que estava satisfeito com meus assessores, inclusive os do P1,
como a Dra. Angélica, Dr. Helvécio, Dr. Júlio, Dr. Carlos Alberto (Beto), Dra.
Rosa e tantos outros, pois jamais considerei filiação partidária como condição
primária para trabalhar comigo em uma área tão sensível, que mexe com a
saúde. Entendo mesmo que tal fato, além de preconceituoso, importava em
um considerável retrocesso político. Eu sabia que outros secretários da saúde
usavam a secretaria para se elegerem, mas eu não faria isso.

Anderson insistiu, mais uma vez, na necessidade de contemplar a Articulação
para facilitar composições com o PT e deste obter apoio à candidatura do
senhor governador à Presidência da República, em 2002.

Desprovido de maldade, como sempre, não me ocorreu considerar a
preocupação demonstrada por Anderson naquela reunião. Devo dizer que
Anderson Adauto era meu amigo. O deputado Antônio Júlio ficou indiferente
comigo muito tempo, porque eu lhe disse que o Anderson deveria ser o
primeiro Presidente daquela legislatura. Não teve coragem de me dizer, na

118	 ARMANDO COSTA
	 UM MÉDICO NOS BASTIDORES DA POLÍTICA

	 119



hora, que o Itamar tinha prometido a saúde para o PT. Se fosse para uma coisa
maior (apoio do P1 a Itamar para Presidente), eu teria entendido e não seriam
obrigados a me oferecer outro cargo, como o Manoel Costa falou à minha
chefe de gabinete Maria Emília. Só mais tarde, quando estourou a crise da
FHEMIG, é que ele me disse claramente. Ai já era um momento delicado e de
profundo desrespeito do Itamar por quem tinha feito tudo por ele. Ele usou a
crise da FHEMIG para me demitir. Eu recebia ligações, várias vezes ao dia, do
Hargreaves, dando ordens que eram tornadas sem efeito logo depois. Eram
molecagens políticas, tentando me irritar para eu pedir demissão. O Itamar
se negava a me receber, a pessoa que mais fez por ele na campanha. Ouso
dizer que, se não fosse Presidente do PMDB e o José Alencar Vice, ele não
seria governador. Eu acreditava nele há várias décadas.: .	.. .:	.
Desmanchou-se, na minha visão, aquela imagem que tinha dele. Sua obsessão
pelo apoio do PT e pela presidência me fez aguardar o desfecho. Senti que ele
passaria por cima de qualquer pessoa para conseguir aquilo. Ele desrespeitava
todos os princípios que eu tinha.

Em 14 de março de 2000, surgiram, pela imprensa, as primeiras denúncias de
corrupção na FHEMIG. Tendo sido chamado ao Palácio, onde estava presente
toda a cúpula que assessorava o governador, pensei comigo: "Itamar arranjou
ajust,ficat,va para me demitir' A partir desta data, minha vida virou um inferno
astral. Seria bom para ele me demitir no período de crise de honorabilidade.

Exigiu-se então uma carta de demissão do Dr. João Batista Magro. Vários
dos presentes, inclusive eu, ponderamos que o senhor governador não
poderia ser direcionado pela mídia, que se procedesse a uma auditoria para
apurar os fatos, somente então, se culpados houvesse, que fossem demitidos
imediatamente e encaminhadas as conclusões aos órgãos de direito para
providências complementares.

Preocupava-me muito esse fato, porque o Itamar estava com uma obsessão
para voltar à Presidência com o apoio do P1. Eu lhe dizia, sempre: "O PT tem
o Lula, e não vai apoiá-lo." Mas não adiantava.

A partir desta data, embora insistentemente eu tentasse, não conseguia mais
falar com o Itamar. Informava-me sempre o Sr. Hargreaves, que, como todos
sabem, era quem cuidava da agenda do governador, que Itamar estava sempre
acometido de uma gripe.

Falei com o Sr. Hargreaves outras vezes pelo telefone, sendo necessário
esclarecer que eu não tive qualquer participação na demissão dos Diretores

da FHEMIG, Dr. Leonardo de Barros e Dr. Jesus de Almeida Fernandes, tendo
os mesmos se efetivado por determinação direta e exclusiva do senhor
governador, a quem, de fato, é de direito, cabia demitir.

No dia 17 de março de 2000, no inicio da noite, recebi um telefonema do
Sr. Hargreaves pedindo-me carta de demissão dos três diretores da FHEMIG
que ainda se mantinham nos cargos. Outro telefonema, uma hora mais tarde,
tornava sem efeito o primeiro, e pedia um documento que estabelecesse
norma de controle das Fundações. Mais molecagem para me irritar.

Para atendê-lo, e depois de ser informado que teria ampla liberdade para
elaboração do citado documento, cancelei um encontro que teria em Coronel
Fabriciano e, juntamente com a chefia da Secretaria de Saúde, redigi outro
documento, mais simples, porém objetivo, que seria a constituição de uma
Comissão Permanente com autonomia total para, num prazo de 90 dias, avaliar
todos os contratos das Fundações, renegociar todos aqueles com indícios de
superfaturamentos ou rescindi-los, se fosse o caso. A comissão seria composta
por um representante do Tribunal de Contas do Estado, e das secretarias de
Administração, da Fazenda, do Planejamento e da Saúde, indicados por seus
titulares, sem nenhuma remuneração extra.

Seria também, sua função, a verificação e acompanhamento de todo o
processo licitatório, desde a especificação de compras até a homologação do
processo, inclusive, com rigoroso controle do estoque.

Propusemos, ainda, a criação de um órgão semelhante à Secretaria de Controle
Interno da Presidência da República (CISEI), que orientasse as licitações, que
as acompanhasse e que tivesse poder de interferência em qualquer órgão.

No sábado, por volta das 19 horas, recebi um telefonema de uma pessoa
amiga (deputado Antônio Andrade, líder do governo Itamar na ALMG),
informando-me que eu seria demitido e pedindo-me autorização para
trabalhar pela reversão do quadro. Agradeci-lhe e neguei a autorização, sendo
tranquilizado pela minha ex-esposa que disse acreditar piamente no caráter
do senhor governador e que ele seria incapaz de patrocinar e concordar com
ato de tamanha indignidade e absoluta falta de decoro para aquele momento.

Eu o preocupava. Era uma obsessão. Despachou várias pessoas para me
remover, Anderson Adauto porque era e é até hoje um amigo, e Manoel
Costa (daria outro cargo). Ninguém teve coragem de falar claramente. Eles
falavam por metáforas. Eu aceitaria sair, indiferente de outro cargo, se isso
facilitasse suas composições. Estoura uma crise na FHEMIG, aí ele faz um
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carnaval. Eu tinha marcado uma Audiência Pública na Comissão de Saúde
da Assembleia Legislativa, antes da crise, para falar sobre a construção da
fábrica de medicamentos e achei que não deveria adiá-la por causa da crise.
Ele ligou-me várias vezes durante a exposição, cinco vezes pessoalmente ou
via assessora de imprensa (uma loirinha, cabelos curtos, que trabalhava no
Governo e é de Juiz de Fora), atrapalhando minha exposição. Contestava tudo
o que eu falava. Alguém estava avisando-o o tempo todo do que eu falava.
Toda a imprensa estava na sala de audiência, programada por alguém.

No domingo, por volta de 14 horas, depois de concluído o documento, dirigia-
me para a churrascaria Rodeio para almoçar com o meu pessoal da Secretaria
de Saúde, que tinha trabalhado comigo o fim de semana inteiro, quando meu
telefone tocou. Era Anderson Adauto. Perguntou onde eu estava, eu falei e ele
insistiu para que eu fosse almoçar com ele no Vechio Sogno.

Depois de relutar, porque ia almoçar com quem tinha trabalhado de graça,
mais uma vez, com denodo, aceitei as ponderações de minha Chefe de
Gabinete, Maria Emília, que prometeu ir para o Vechio Sogno após o almoço.

No restaurante, encontravam-se os deputados Anderson Adauto e Adelmo
Carneiro Leão, médico e deputado estadual, de Uberaba, o qual me substituiu
na secretaria. Além deles, também estavam lá os deputados Gil Pereira, Dílson
Meio, Rêmolo Aloísio, Alberto Pinto Coelho e Ivo José. Logo depois, chegou
também o Secretário Manoel Costa. Eram todos "Raposas PoIíticas'

Hoje, tenho certeza absoluta que todos sabiam da minha futura demissão, só
não me comunicaram porque nenhum tinha condições para isto, embora não
tivessem nada com isso. Era decisão política do senhor governador Itamar
Franco e era ele quem deveria me chamar e fazer a comunicação.

Para não pensar mal do Anderson Adauto e do Manoel Costa, que demonstravam
ser meus amigos, e que me deviam muitos favores, principalmente em relação
a seus cargos (almoçava sempre com o Manoel Costa, frequentava sempre a
casa do Anderson Adauto, nossas esposas eram amigas e nós viajamos juntos
para o exterior), eu acredito que o Itamar os tenha chamado como meus
amigos e pedido para eles conversarem comigo. Só que me chamavam para
tratar de assunto de uma Secretaria para a corrente "Articulação", no âmbito
do impossível projeto de o PT apoiar o Itamar. Eles tinham um candidato forte,
o Lula. Não abririam mão para ninguém. Mas os dois não tinham coragem de
me dizer nada. Continuavam falando por metáforas: "precisamos arranjar uma
Secretaria para a corrente Articulação". Mais de um mês depois, o Anderson

abriu o jogo, em um encontro nosso, quando perguntei, já sabendo a resposta,
qual Secretaria eles queriam. Ele respondeu: "a Saúde". Perguntei: "E/es
querem o meu cargo?' Ele disse: "Não, eles querem a Secretaria Adjunta,
Superintendências na Secretaria da Saúde e Direções nas Fundações". Eu disse
que estava bem com minha equipe e que trabalhava com pessoas da minha
confiança. Já quase na época do caso da FHEMIG, perguntei por que não me
disseram isso antes, que eu teria outro cargo, pois isto era irrelevante para
mim, se fosse para ajudar o projeto do Itamar, de contar com apoio do PT,
embora eu considerasse isso uma utopia.

Acho que os dois queriam atender o Itamar e me preservar com outro
cargo. Como eu já disse antes, era irrelevante, O José Alencar e eu tínhamos
endurecido a conversa com Itamar, no escritório provisório da transição da
TV Minas, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, quando da escolha do
Anderson para a presidência da Assembleia Legislativa. O Itamar, como já
disse, queria o Alberto Pinto Coelho. Provavelmente, o José Aparecido, muito
influente com o Itamar e protetor do Alberto Pinto Coelho, já tivesse passado
por lá, mas depois de muito argumento e um bate-boca pesado entre Itamar
e José Alencar, foi acertado que seria o Anderson. Não fora isto, eu também
tinha comprado posteriormente outra briga por ele com o Antônio Júlio. Eu
estava na sala da Presidência do PMDB, quando o Antônio Júlio apareceu
com o deputado Antônio Andrade (são muito amigos). Disse-me que queria
ser o primeiro Presidente da Assembleia Legislativa, naquela legislatura. Eu
ponderei com ele o trabalho que Anderson tinha feito no segundo turno.
Ele me respondeu rispidamente que ele ganharia do Anderson no plenário.
Levantou, saiu nervoso, bateu a porta e saiu da sala. Cinco minutos depois,
o deputado Antônio Andrade, que eu considero meu amigo, bateu na porta,
entrou, assentou e pediu desculpas pelo Antônio Júlio e me perguntou: "Você
garante o segundo mandato de Presidente da Assembleia Legislativa para o
Antônio Júlio?". Eu prometi que ia conversar com o Anderson Adauto. Nesta
conversa, o Anderson Adauto garantiu-me e cumpriu. Isto deixou uma sequela
com Antônio Júlio não esquecida. Tanto que acredito que Anderson e Manoel
Costa agiam querendo atender o Itamar, mas tinham a certeza que eu seria
compensado. Só que eles não sabiam que eu não recuo sobre princípios.
Vide os embates passados em Pirapora e pela Presidência da Assembleia,
minha conduta na direção do Partido e a conversa dura que tive com Itamar.
Continuou conversando comigo, até falar que o governador queria minha
demissão e só se conscientizou do erro, quando me levou ao Palácio, depois
de ouvir uma conversa dura, desagradável, com um homem que tinha sido
minha "referência" política por décadas e me decepcionou. rre
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Quando ele, assustado, me disse: "Você ainda não está demitido' eu lhe
respondi:

-
Dei as costas e sai. Acredito que aí o Anderson viu que

errou. Considero-o até hoje, mas pensei que ele me conhecesse melhor. Dias
depois, ele rompeu com o Itamar. Continuei seu amigo.

O meu amigo Manoel Costa tinha razão também de não ter coragem de me
dizer que o Itamar queria a Secretaria da Saúde, pelo motivo exposto. O Itamar
foi bobo, pois ele mesmo deveria ter me chamado e exposto a situação. Eu
iria apenas ponderar com ele, mais uma vez, que o PT tinha o Lula, mas, se
achava mesmo que o PT o apoiaria, eu sairia da Secretaria de Estado de Saúde,
sem mágoas. Aliás, eu deixei de ter mágoas há muito tempo. Não tolerei foi a
forma e o momento em que ele me demitiu. Todo mundo já sabia há uns 20
dias. Eu só tomei conhecimento no ato da demissão, decisão que ele já tinha
tomado há 50 dias. Foi logo após aquela visita da Maria do Carmo Lara, e a
agressão feita a mim, quando abri a porta de seu gabinete e ele me recebeu
rispidamente, dizendo: "Dá licença, porque estou conversando com o José
Aparecido". Ele nunca tinha me agredido antes.

Voltando ao Manoel Costa, ele estava de recepcionista na sala de espera
do gabinete de transição na EMATER, onde o Itamar despachava. Entrei e
conversei com Itamar o que ele queria comigo e, ao levantar para despedir,
perguntei-lhe: "Onde o senhor vai colocar o Manoel Costa?". Ele disse:
"Ele gosta muito da RIJRALMINAS, Vou lhe dar uma diretoria lá". Não era
a Superintendência, que é como chamam a Presidência. Falei: "Itamar, o
Manoel Costa é seu amigo, ele o apoiou na eleição contra o Newton, vai ficar
magoado' O governador me perguntou onde poderia colocá-lo. Eu sabia que
ele não tinha compromisso com o Planejamento e fiz a sugestão. Itamar falou
que ia pensar, mas que era uma boa ideia. Ao sair na porta, coloquei a mão
no ombro do Manoel e falei: "Você vai ser Secretário do Planejamento". Por
isso o Manoel Costa custou a falar sobre o assunto da minha demissão. Aliás,
não comigo, mas com minha Chefe de Gabinete. E olha que nós almoçávamos
juntos quase toda semana.

O Itamar não tinha coragem de me abordar sobre o assunto e errou ao fazê-
lo no momento de crise de honorabilidade na FHEMIG, pois devia a mim e
ao José Alencar o seu mandato. Quando eu lhe disse, em um encontro com
a imprensa, no Hotel Othon Palace, que o PMDB estava à sua disposição,

o Newton reagiu e o Itamar não teve coragem de enfrentá-lo. Então eu lhe
disse: "Itamar, o Newton não me quer na presidência do PMDB, e embora
ele não me queira, nunca teve coragem de me enfrentar. Você vai ganhar a
Convenção' Itamar disse que não queria disputa e fugiu para o Hotel Glória,
no Rio de Janeiro e, depois, para seu apartamento em Juiz de Fora.

O José Alencar gostava dele. Dizia que, quando Itamar era Prefeito de Juiz de
Fora, ele era Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ubá, e tinha
muito apoio do Itamar. Decidimos conversar com o Newton. Nós sabíamos
que ele perderia a eleição. Ele tinha as pesquisas que eu passei para ele. Só
ganhava o Itamar. As pesquisas eram minuciosas e muito bem feitas pela
OPM, do Sérgio Vasconcelos.

José Alencar e eu começamos os encontros com o Newton, toda noite, de 20
horas à uma hora da manhã. O Newton ora levava o Caio Brandão, ora Weber
Americano, ora Saint'Clair, ora Gamaliel Herval, mas o Aloísio Vasconcelos, ele
levava todos os dias. Bebíamos, nos jantares, o vinho Brunelo de Montalcino,
sugestão do Newton Cardoso que tem bom gosto em bebidas e alimentação.
Já almocei e jantei muito com ele e devo dizer que ele sempre pagou. Eu não
tinha salário, que desse para pagar estas mordomias e, hoje, só aposentadoria.

Voltando ao assunto no Vechio Sogno. Conversamos até as cinco da tarde.
Pedi ao Adelmo que me arranjasse alguns técnicos do PT para a área de
planejamento, que a Secretaria estaria precisando.

O meu telefone tocou. Era minha ex-esposa perguntando onde eu estava.
Falei que almocei no Vechio Sogno, com Anderson Adauto e outros, que tinha
bebido muito vinho e estava meio de fogo. Ela foi me buscar e, ao sair, deixei,
na porta do Vechio Sogno, o Manoel Costa conversando com a minha Chefe
de Gabinete, Maria Emília. Chegando em casa, recebi um telefonema dela,
perguntando: "Você está assentado ou em pé?" "Estou assentado' respondi.
A Maria Emília prosseguiu: "O Manoel Costa conversou comigo e disse que
era para você escolher qualquer Secretaria, menos a SES' Perguntei o que ela
respondera e ela disse que eu não aceitaria outro cargo. Eu lhe disse que se
tivesse dito que eu aceitaria outro cargo, nós romperíamos definitivamente.
Ela tinha obrigação de me conhecer.

Ficou claro e visível que o convite para o almoço tinha, por finalidade, expor-
me tal situação, e que todos ali sabiam que eu seria demitido e o Adelmo
seria o Secretário da SES. Faltou ao Secretário Manoel Costa e ao Presidente
Anderson Adauto coragem para falar abertamente, preferindo se valerem da
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minha Chefe de Gabinete. Evidentemente, menos constrangedor.

Está também claríssimo que já, àquela hora, estava selado e consolidado
o acordo do senhor governador com o P1, assegurando-lhe a Secretaria de
Saúde para viabilizar um hipotético apoio daquele Partido à sua candidatura
obsessiva à presidência. Ali, ele perdeu a chance de ser candidato. Os meus
despachos com Itamar eram frequentes. Ele me atendia bem e despachávamos,
mas queria sempre conversar sobre política. Falava do lado de lá do governo
(era o grupo de Newton Cardoso) e conversávamos sobre a Presidência da
República. Queria voltar e eu dizia que ele estava bem a nível nacional, mas
quando ele falava do apoio do P1, eu sempre o alertava que era impossível,
pois o P1 tinha o Lula. Todavia, na sua obsessão, Itamar não enxergava isso.
Seus assessores e bajuladores, provavelmente sem coragem, não o alertavam
sobre essa inviabilidade.

Sua coragem de não enfrentar o problema de frente, como deveria ocorrer,
pois até então se propunha o envolvimento de pessoas de bem com a crise da
FHEMIG, justificava uma decisão de há muito tomada e já decidida.

Na segunda-feira pela manhã, recebi um telefonema do Dr. Hargreaves,
antecipando para as nove horas uma reunião marcada para as 10 horas, com
o senhor governador para levar a minha proposta de controle das fundações.
Ele estava tentando me irritar, mas fiquei tranquilo, pois iria me encontrar com
Itamar.

Lá chegando, procurei demonstrar que desconhecia a maquinação em
andamento. O mesmo Hargreaves me disse que deveríamos conversar antes
de ir ao governador. Estavam presentes os deputados Anderson Adauto,
Alberto Pinto Coelho e o Secretário Manoel Costa, todos raposas políticas.

Apresentei o documento que fora elaborado, fiz a sugestão de criação de um
órgão equivalente ao CISET Federal e disse-lhe que, embora a decisão fosse
da competência do governador, estava sugerindo uma auditoria na FHEMIG.
Percebi que não havia o menor interesse em que fosse ao governador, como
agendado. Eles estavam ali para me pedir a carta de demissão, faltando, mais
uma vez, coragem. Retirei-me para minha residência. Eles faziam tudo para
eu apresentar a minha demissão. Itamar não queria me demitir, ele sabia que
haveria desgaste.

Já em minha casa, cerca de uma hora depois, pela primeira vez, o deputado
Anderson Adauto ligou me dizendo que o governador queria o meu cargo.
Respondi estar tudo certo, passando a aguardar a publicação de minha

demissão. O Anderson insistiu em que eu fosse almoçar com ele. Agradeci
e disse que gostaria de conversar com minha filha de nove anos, muito
inteligente, preparando-a para eventuais comentários que surgissem na
escola, envolvendo a minha honorabilidade. Diante de sua insistência, acabei
por aceitar o seu convite para o almoço, que foi em uma sala reservada para
nós dois no San Diego Flat. Ao final do almoço, o Anderson recebeu um
telefonema. Disse ser do governador, informando que o mesmo desejava falar
comigo. Devo acrescentar que, nesse período de almoço, o vice-governador
Newton Cardoso me ligou dizendo que não tinha participação nenhuma
naquilo. Respondi que sabia e agradeci.

Disse ao Anderson que não iria, sendo que o mesmo entrou no meu carro e
determinou o destino ao motorista da Secretaria. Ele, que servira a todos os
ex-secretários, é muito educado, e tem o apelido de Manoel Beleza, optou pela
ordem do Anderson que se dirigisse ao Palácio das Mangabeiras. Protestei
energicamente, mas finalmente concordei em ir, desde que o Anderson fosse
comigo. Lá chegando, o portão de entrada já estava aberto. Nem precisamos
nos identificar como de rotina.

No Mangabeiras, na sala de entrada, grande, que muitos conhecem, estava
sentado o Dr. Alexandre Dupeyrat e juntamente comigo entrou a tenente
Kênia. O governador surgiu, em seguida, pela escada que dá acesso aos
aposentos superiores. O diálogo foi curto e direto. O governador, que sempre
me tratou com muita intimidade foi formal, burocrático e disse-me:

Respondi-lhe imediatamente, que não precisava dizer mais nada e
que gostaria que ele tivesse me conhecido melhor, pois se isso tivesse ocorrido,
principalmente nas atuais circunstâncias, não me faria tal proposta. Disse-lhe
que aguardaria minha demissão, não sem antes dizer lhe certas coisas do
tipo: . :.. . : . Disse-
me, então sentir-se agredido. Respondi que não, novamente afirmando: "o
senhor não é nem um tostão mais íntegro do que eu. O senhor ofendeu a mim
e a minha família profundamente. O senhor está perdendo amigos que não
deveria perder como o Senador José Alencar e eu. Quero dizer mais: chocou-
me muito em saber, pela rua, que estava demitido". Relatei então o episódio
com a participação do secretário Manoel Costa e Antônio Andrade. Itamar
limitou-se a dizer-me que eu ainda não estava demitido. Respondi-lhe que,
diante da perda de confiança mútua, eu não aceitava mais trabalhar com ele.

5r'o r Governado! 1 concluí, saindo da sala.

E pensei comigo: :)-	 -• o -
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Lira oessoa QuO Qa'

Para mim, o senhor Itamar Franco acabou naquela
hora.

Menos de duas horas depois, com a presença de quase todos os deputados
que apoiavam Itamar, o Palácio anunciava a minha demissão, e o meu
substituto, numa confissão pública de que tudo fora tramado e urdido com
grande antecedência.

Relato todo o episódio com a profusão de detalhes para que a opinião pública
tenha conhecimento de como ocorreu meu afastamento da Secretaria de
Estado da Saúde.

Aceito e considero válida, em política, a negociação de acordos, ressalvadas
a sua transparência e licitude. O que não posso é aceitar a forma desleal
e deselegante como o assunto foi encaminhado e com utilização de
meios condenáveis, causando prejuízos à honorabilidade de pessoas
reconhecidamente íntegras. Entretanto, tenho de reconhecer que Itamar
Franco sempre se mostrou nacionalista. A anulação da venda da CEMIG, por
exemplo, foi a coisa certa a se fazer. Não se justifica uma venda dando ao
comprador minoritário o direito de vetar decisões majoritárias. O plano Real foi
também um plano importantíssimo para o futuro do Brasil. Não conheço atos
ilícitos em seu passado, apenas seu pouco apreço às pessoas que trabalhavam
com ele.

Aceitaria afastar-me da Secretaria de Estado da Saúde, possibilitando o
cumprimento dos compromissos assumidos pelo governador com o PT, pois
jamais alimentei ambições por cargos ou honorários. Mas não posso e não
consigo conviver com a deslealdade ou emprestar a minha concordância com
atitudes, atos e procedimentos deploráveis como a utilização da crise da
FHEMIG para justificar um ato rotineiro da administração pública.

Por todas as informações que hoje possuo, denuncio a farsa que se arquitetou
sob a responsabilidade do governador e que contou com a cumplicidade de
pessoas até então tidas e havidas como incapazes de tamanha leviandade.

Meus amigos, retornei à Presidência do PMDB em momento difícil e delicado,
porquanto, no bojo de uma crise alimentada por interesses mesquinhos que
ainda predominavam na administração pública e na política.

Retornei com altivez e dignidade, respaldado pelas manifestações unânimes
de companheiros do PMDB e de setores mais representativos de toda
sociedade mineira, os quais, contrariando a informação falsa passada ao
senhor governador de que minha demissão e entrega da Secretaria de Estado
da Saúde ao PT não teria maiores repercussões, souberam dar cabal e corajosa
resposta aos que, desprovidos da grandeza que deveria nortear sua efémera
passagem na gestão da coisa pública, substituem-na por procedimentos que
não se coadunam com os anseios e esperanças alimentadas pelo povo mineiro.

Somente por acreditar nestes princípios e confiar que compromissos assumidos
publicamente devem ser respeitados e cumpridos, aceitei o convite do
governador eleito pelo PMDB, para a Secretaria de Estado da Saúde.

Entendia estar ali a oportunidade de servir a MINAS e a um Governo que, para
sua formalização, dera o melhor dos meus esforços. E acrescento, com data de
hoje (fevereiro de 2012), seria uma administração diferente da atual.

Recebeu como prêmio do PSDB, a Presidência do Partido em Minas. Pensamos
entender que a saúde mexe com a vida das pessoas e não pode ser administrada
desse jeito. Tinha, em minha equipe, por competência, assessores de todos
os Partidos, e nunca preocupamos em usá-la para interesse próprio. Atendia
prefeitos, deputados e políticos de todos os Partidos. Secretários que fazem
administrações ridículas e têm votações fantásticas? Há algo esquisito aí.

Na verdade, para viabilizar a candidatura daquele que elegera governador
de Minas, José Alencar e eu desenvolvemos árduo, estafante e febril
trabalho enfrentando oposição de valorosos companheiros do PMDB que a
ela se opunham. Apostavam na instabilidade emocional do candidato que
propúnhamos e no seu conhecido pouco apego aos compromissos firmados
e assumidos. Eles o conheciam bem e me alertaram, mas eu não acreditei.
Tinham razão. Inviabilizada a sua candidatura à Presidência da República,
em circunstâncias que conhecemos, não obstante a posição de vanguarda do
PMDB de Minas, que em momento algum negou-lhe a solidariedade efetiva,
destemida e sem condicionamentos, conseguimos torná-la uma realidade para
o Palácio da Liberdade.

Assim, e por estas razões, aceitei participar do Governo à frente da Secretaria
de Estado da Saúde, por interferência do meu amigo e Senador José Alencar e
a convite do governador. Devo esclarecer que não pedi nada, e só na saída de
José Alencar da sala do Itamar, no edifício da EMATER, percebi o seu trabalho
intenso por meu nome. Ele era um cavalheiro com enorme senso de justiça. Devo
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esclarecer ainda que as indicações para a direção das fundações vinculadas ao
Sistema Estadual da Saúde foram do senhor governador, com a ressalva de
que, no caso único da Fundação HEMOMINAS, o senhor governador indicou
o nome da Dra. Ana Bárbara Proetti e autorizou-me que após certificar de sua
competência e idoneidade, decidisse sobre a sua nomeação.

Entretanto, devo afirmar que tive um ótimo relacionamento com a Dra. Ana
Bárbara, bem como com o Dr. Francisco Rubió (FUNED) e o Dr. João Batista
Magno (FHEMIG) durante o tempo em que trabalhamos juntos, e tenho até
hoje.

As Fundações do Estado gozam de quase absoluta autonomia no Sistema
Administrativo, com orçamentos próprios. São detentoras de estruturas
igualmente próprias, com seus órgãos pertinentes às áreas jurídica, financeira,
de comunicação social, de licitação, auditorias internas, autônomas e
desvinculadas da administração centralizada da Secretaria de Estado da Saúde.

Com tal estrutura, atribuir a terceiros a responsabilidade por eventuais
desacertos ou irregularidades soa, ao mais evidente escapismo, como um
condenável artifício que recorrem os fracos e destituídos daquela coragem
cívica que entendemos ser um dos pressupostos básicos do homem público.

Durante a nossa permanência à frente da Secretaria da Saúde, por estes
curtos 13 meses, jamais recebemos qualquer indicativo de irregularidades nas
Fundações do Sistema Estadual da Saúde. Uma insinuação de irregularidade
no HEMOMINAS, ainda na gestão passada, mereceu, de nossa parte,
providências imediatas, com auditoria na HEMOMINAS, como exigido pela
moralidade no trato da coisa pública.

Orgulho-me de ter pautado a minha administração norteada para o mais
absoluto respeito aos postulados éticos, em coerência com um passado do
qual também me orgulho.

Empenhei-me por erradicar, de vez, a cultura patrimonialista que associa o
bem público ao interesse particular, sempre com predominância desse último.

Explica-se aí a inquietação de setores enquistados na administração e na
política que ainda não perceberam o clamor da sociedade mineira e brasileira,
para uma nova forma de governar. Exigem a

Pautei-me também pela integral solidariedade ao Governo que servia. Outro
atributo do caráter, que também vim perceber não ser comum a todos os

homens.

Preocupou-me, sobremaneira, a estrutura humana da SES, cujos funcionários
se desdobram para superar as dificuldades inerentes a uma estrutura arcaica,
de par com dificuldades e pressões emocionais determinadas por uma política
salarial que não os contempla, como devido e exigido pela própria dignidade
humana.

Nesta oportunidade, expresso a eles os meus agradecimentos pela sua
dedicação e correção, do mais simples ao mais importante funcionário da SES.

Já afirmei que retornei à Presidência do PMDB com altivez e dignidade.
Acrescento que voltei também com a tranquilidade de quem cumpriu o seu
dever e procurou zelar pela preservação da imagem.

O Partido também exige, de todos, uma conduta ilibada, que nos preserve
dos desgastes decorrentes de comportamentos dúbios e inaceitáveis pela
sociedade.

Muitos nos deixam, justamente pela impossibilidade que têm de conviver com
as normas de conduta que procuramos imprimir ao Partido em Minas Gerais,
de seriedade, de obediência aos compromissos assumidos, de não permitir
que projetos pessoais que obcecam e anulam a razão, se sobreponham aos
interesses coletivos. Embora discorde frontalmente do senhor FHC, discordo
também da conduta política do governador Itamar Franco, pondo policiais
com máscara de finja, nos telhados do Palácio da Liberdade, e soldados de
picaretas para desviar as águas do lago de Furnas, se preparando para uma
provável invasão de Minas por tropas federais, nunca anunciada, em crescente
desentendimento com o senhor FHC que era o atual Presidente da República.

Deixou-nos porque lhe é impossível conviver com a pregação peemedebista,
da nossa administração mineira de dignidade, lealdade, de respeito entre
aqueles que se abrigam sob nossa legenda.

De mais este episódio, temos a certeza de que saímos fortalecidos e unidos. O
Partido, ao reagir de forma espontânea e incisiva ao achincalhe a que tentam
expô-lo, mostrou a sua força e a sua pujança, porém muito mais que isso:
demonstrou a sua capacidade de reação, a sua capacidade de indignar-se,
quando o desrespeitam e o insultam.

Transmitiu o seu recado direto e objetivo de que jamais tolerará a traição. Todos
os secretários se calaram. Nada de manifestação de apoio ao governador.
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O único foi Paulino Cícero, que perdeu a oportunidade de ficar calado. Na
Assembleia Legislativa, todos os deputados do PMDB e outros de vários
Partidos me apoiaram. Já o deputado Dalmo Ribeiro, que ia semanalmente à
minha sala pedir favores, apoiou minha demissão e a entrada do Adelmo. Eu
já me acostumei a viver com a ingratidão.

O PMDB é uma instituição nacional que não admite ser vilipendiado, mormente
se tal vilipêndio tem suas raízes na ingratidão e deslealdade.

De passagem, fazemos o alerta para que nos resguardemos contra aqueles
que se julgam donos do Partido. Na minha passagem pela Presidência, lutei
contra o caudilhismo, essa nefasta figura. Minas e seu povo contam outras
histórias, história de luta pela liberdade contra a opressão, contra o elitismo
do império, e mais recentemente, contra a ditadura militar.

2 - O Tempo, dia 18/03/00: Anderson Adauto negou que o Secretário
Armando Costa esteja em situação incômoda. Ele é um homem extremamente
preocupado com o Brasil e é um aliado de primeira hora do governador.

Já o senador José Alencar (PMDB) disse que se estivesse no lugar do
Governador faria uma auditoria severa e puniria os culpados.

3 - O Estado de Minas, de 19103100: Denúncias podem afastar o
Secretário Armando Costa.

4 - Hoje em Dia, dia 19103100: Coluna do Sr. Carlos Lindenberg: O
governador terá que decidir, nessa segunda-feira, entre Armando Costa e João
Batista Magro.

T tÁipiLó]X	1

O QUFQUE DEU INA IMPRFNSA LOGO APOS A DENUNCIA SOBRE A

1 - O Estado de Minas, dia 18103100: O governador anulou a con-
corrência de cartas marcadas, e demitiu dois diretores. O Secretário da Casa
Civil, Hargreaves, criticou os deputados que usam concorrências marcadas.
Deveriam ir à tribuna e denunciar ou, senão, ir ao governador.

5 - Diário da Tarde, dia 20/03100: Analisam fontes governistas: é
muito difícil, politicamente, expor o Secretário, que é Presidente licenciado do
PMDB. Costa é, também, um dos principais esteios da política de Itamar e um
dos representantes da chamada Banda Ética do PMDB.

6 - Estado de São Paulo, dia 21/03/00: O governador de Minas
(sem Partidos) demitiu o secretário Armando Costa, que foi o articulador da
aliança entre Itamar Franco e Newton Cardoso. É o segundo a ser demitido. O
substituto será o deputado estadual Adelmo Leão Carneiro, do PT, cujo Partido
vinha pressionando o Governador a demitir Costa.

7 - Estado de Minas Gerais, dia 21/03100: "Itamar limpa a área
e afasta o Secretário Armando Costa". Segundo Hargreaves, "a decisão de
Itamar Franco foi motivada por questão de "Governo", embora o governador
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tenha muito apreço e reconhecimento pelo ex-secretário Armando.

Adelmo aceitou o convite do governador e disse: Estou assumindo, como
convidado de Itamar, para implementar políticas de construção de programas
e projetos de saúde, visando valorizar o direito da cidadania e para que os
recursos públicos sejam aplicados, maximizando a relação custo-benefício.

O secretário reafirmou críticas que fez anteriormente, de que muitas áreas da
saúde merecem dinamizar os procedimentos mais ágeis.

8 - O Tempo, dia 21/03/00: O Secretário da Casa Civil comunicou a
decisão à imprensa, repetindo as palavras do governador, de que a mudança
não significava qualquer censura ao Secretário Armando Costa

9 - Hoje em Dia, dia 21/03/00: Depois de convidar Adelmo, o
governador não deixou de prestigiar a ala do PT que mais tem reclamado
espaço no governo, justamente a "Articulação".

10 - Diário da Tarde, dia 21/03/00: As exonerações anunciadas
pelo Secretário de Estado da Casa Civil, Henrique Hargreaves, ocorreram em
consequência das denúncias de irregularidades no processo de licitação para
contratação da Lavanderia Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda., do Rio de
Janeiro, pela FHEMIG. O governador tem grande apreço por Armando Costa
e reconhecimento pelo seu trabalho, lealdade e honestidade, mas por uma
questão de governo, está exonerando o Secretário da Saúde e toda a Diretoria
da FHEMIG e nomeando, para a Secretaria, o deputado Adelmo Carneiro,
explica o Secretário Henrique Hargreaves.

11 - O Tempo, dia 22/03/00: A exoneração de Armando Costa
deixou os deputados do PMDB revoltados com o governador Itamar Franco.
Os parlamentares se reuniram ontem e, após a reunião, divulgaram uma nota
em solidariedade e apoio irrestrito ao secretário.

O novo Líder no PMDB na Assembleia, Paulo Petersen, afirmou que a
bancada tentará marcar um encontro com o governador. "Não vamos discutir
a exoneração de Armando Costa, mas a forma como foi conduzida", disse.
Para ele, Itamar deveria chamar o ex-secretário para uma conversa antes de
tomar uma decisão. O momento da demissão também foi questionada pelos
peemedebistas. "Em meio a uma crise de denúncias de corrupção, a impressão
que fica é que o secretário tenha alguma culpa. Nós sabemos que não é
verdade". Para o líder da maioria, Antônio Andrade, o Partido não pode se calar
diante dos últimos acontecimentos. O PMDB já perdeu três secretários: Justiça,

Saúde e Transporte e Obras Públicas. Também o peemedebista Antônio Júlio
disse que o PMDB não pode aceitar a forma como vem sendo tratado pelo
governador. "Somos nós que damos sustentação ao governo. Embora o Itamar
não esteja mais no PMDB, ele foi eleito pelo Partido e com nosso apoio. Até
deputados de oposição saíram em defesa do ex-secretário Armando Costa,
inclusive, o autor das denúncias que atingiram a Fundação Hospitalar de Minas
Gerais (FHEMIG), deputado Alberto Bejani (PFL): :enno nada coíd3 a
Aimandc Ccn O governador o deixou numa situação difícil, pois ele aceitou
a secretaria e abriu espaço para o filho de Tarcísio Delgado (PMDB). "Depois,
ficou sabendo de sua exoneração na rua' disse Bejani.

12 - Hoje em Dia, dia 22/03/00: Apesar da indignação e da
apreensão da bancada peemedebista, Paulo Petersen acredita que é preciso
evitar o conflito direto com o governador.

A bancada do PMDB espera, ainda, apoio de Newton Cardoso. Ainda ontem,
tentaram se encontrar com o vice-governador os diretórios do interior do estado
e até mesmo o do Paraná, através do senador Roberto Requião. Enviaram
mensagem ao PMDB de Minas Gerais, considerando absurda a demissão de
Armando Costa. Amanhã, a bancada peemedebista se reúne com o senador
José Alencar e o ex-secretário que volta à Presidência Estadual do Partido, na
próxima segunda-feira.

13 - O Tempo - Troca de Guarda - Coluna de Vitorio Medioli.

A queda de Armando Costa não se tratou apenas da substituição de um
secretário de estado. Foi, na verdade, uma mudança de equilíbrio no bojo do
governo de Itamar Franco, uma perda pesada do PMDB, que soma a saída de
dois secretários, anteriormente.

A troca de guarda se efetuará, em breve, no final do processo um Partido (PT)
com seus filiados, desde o vértice até os alicerces, todo o setor. Essa é a leitura
que se pode fazer da despedida dramática de Armando Costa. Presidente
licenciado do PMDB e General da vitoriosa campanha eleitoral de 1998, saiu
magoado e batendo a porta

14 - Hoje em Dia, dia 22/03/00: Armando Costa pede afastamento:
o ex-secretário da Saúde, Armando Costa, Presidente licenciado do PMDB
mineiro, desafiou ontem o governador Itamar Franco e o Secretário da Casa
Civil a provarem o seu envolvimento nas denúncias de irregularidades na
Fundação Hospitalar de Minas Gerais, até a próxima segunda-feira, dia em que
reassumirá o comando do Partido. "Se nada provarem até lá, é porque estão
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me inocentando", cobrou Armando Costa ontem ao confirmar seu rompimento
pessoal e político com o governador Itamar Franco e sua administração.

Armando avisou que não apoiará mais a candidatura presidencial de Itamar:
"Duvido que o PMDB o apoie, aliás, eu duvido até que chegue a ser presidente".

Enquanto recebia dezenas de fax de manifestações de solidariedade e de
protesto contra a sua exoneração, Armando relembra duro diálogo que teve
antes de ontem com o governador. "O senhor está perdendo amigos que
não deveria perder", disse, referindo-se a ele e ao também ex-presidente do
Partido, Senador José Alencar.

15 - Diário da Tarde, dia 22103100: "O PMDB do Paraná, em reunião
de sua Executiva Estadual, resolveu, por unanimidade, hipotecar a mais
absoluta e irrestrita solidariedade ao desde sempre honrado presidente do
Partido em Minas Gerais, Armando Costa. A sua honra é indiscutível e a sua
demissão nas circunstâncias absurdas, deputado Armando Costa. Talvez o
governador Itamar Franco não o conheça, mas nós o conhecemos", diz a nota.

16 - O Tempo, dia 23/03/00: O clima de insatisfação com a demissão
de Armando Costa, foi o tema, em Brasília, no lançamento do manifesto do
grupo do PMDB à saída da base de apoio de Fernando Henrique Cardoso.
Deputados federais mineiros, que se reuniram no final da manhã com o
Presidente Nacional do Partido, senador Jader Barbalho (PA), saíram do
encontro lamentando o fato.

"Com a demissão lamentável, o governador demonstra sua tendência de levar
o governo para as esquerdas", manifestou o Presidente interino do Partido.
Um outro parlamentar chegou a dizer que esse caminho que Itamar está
tomando não tem volta.

O coordenador do movimento de dissidência da bancada Itamarista da
câmara, Zaire Resende, também lamentou a saída de Costa, que, para ele, é
"um companheiro correto e íntegro".

No Congresso, até mesmo adversários políticos de Costa "entre as bancadas"
do PSDB, PFL, PTB e PPB condenaram a demissão do Secretário. Até o ex-
deputado Saulo Coelho, do PSDB, disse ter ligado pessoalmente para Armando
Costa, hipotecando solidariedade.

17 - O Tempo, dia 23/03/00 - Coluna de Vitorio Medioli: Embora
isso faça parte de um receituário milenar, o governador de Minas parece ter

aceitado o desafio de avançar no terreno menos armado pelo outros. Assim, o
exército itamarista acabou abrindo os francos aos adversários, com demissões
a torto e a direito, antes mesmo da apuração das denúncias os atingirem. A
tropa inteira peemedebista ficou abalada ao passar por um corredor polonês
de duras provocações.

Isso instalou uma primeira e grave crise no âmago do governo Itamar
Franco. Se o governador está reavaliando as alianças e mudando a equipe
de colaboradores, é verdadeiro também que o PMDB não está de braços
cruzados. Cresce a revolta com a demissão do Presidente Armando Costa e a
ela se acrescenta o furor pela perda do latifúndio da Secretaria de Saúde, que
foi entregue, de bandeja, a um Partido em guerra permanente com Newton
Cardoso, o líder maior do PMDB.

Os acontecimentos acabaram com o clima de lua de mel. Muita poeira foi
levantada e não existe data certa para acabar.

18- Estado de Minas, dia 29/03/00 - Coluna do senhor Hindenburgo
Pereira Diniz, que escreveu um artigo chamado "Demissão InfeIiz'

19 - Diário da Tarde, dia 30/03/00: Saúde Vai Mal - Não apenas
os problemas com licitações suspeitas, que atormentam o governador Itamar
Franco na área da Saúde, há uma crítica generalizada ao setor que, na opinião
de vários segmentos ligados ao próprio governador, que apresenta resultados
pífios. Elas atingem diretamente o governador Itamar Franco.

Adelmo Leão Carneiro, líder da bancada petista e membro da Comissão
de Saúde, não esconde o desconforto com o desempenho do setor. Ele já
explicitou suas queixas diretamente ao secretário e ao governador. Para ele,
segmentos no governo estão impedindo o melhor desempenho da área.

Os recursos são muito poucos e estão aquém das necessidades mínimas.

A falta de prioridade para o setor de Saúde irrita outros membros da Comissão.

Há queixas também quanto ao excesso de centralização de decisões.
Inviabilizando projetos, acaba esbarrando na burocracia e no próprio
Secretário que, por ciúmes, segundo alguns, vêm travando as iniciativas. As
reclamações são também com o excesso de politização da área: Armando
Costa mexeu em todos os postos de comando da Saúde, quebrando, assim,
o ritmo de funcionamento. As nomeações, lamentaram alguns deputados, ou
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foram de pessoas ligadas ao secretário ou por indicação política, mas sempre
atendendo a toda base de sustentação.

"Após o governo do PSDB, tem de mudar tudo, porque a Missão do Secretário,
nesse tipo de governo e em outros governos também, era usar a SES para
se eleger nos cargos políticos". Eu coloquei gente de minha confiança nos
cargos políticos, que foram poucos, na área técnica foi montado por pessoas
da área: Hélio Areias, excepcionalmente competente, "o melhor", e Dr. Cícero
Plínio Bitencourt, já falecido, um abnegado. Foram escolhidos os melhores do
Estado. Não exigi de nenhum técnico a sua ideologia ou filiação partidária
para trabalhar comigo, em uma área que mexe com a Saúde do cidadão. Os
técnicos escolhidos por nós eram os melhores, muitos, desiludidos com o uso
da Secretaria para fazer política. Eu nunca fiz isso, não pedi nenhum voto
enquanto estive lá e atendi reivindicações de vários prefeitos e deputados da
oposição.

Se o senhor Itamar Franco não tivesse aquela obsessão de ter o apoio do PT
para presidente. Eu dizia: "Itamar, o PT tem Lula". Mas ele só pensava nisso
há vários meses. Aproveitou a crise da FHEMIG, embora, em uma coisa ele
tivesse consciência, nunca manifestou minha demissão por corrupção. Quanto
ao jornalista que escreveu esta coluna, foi me informado na época, que era o
coordenador da campanha de nosso desgaste, para pôr o Adelmo, e ele deu
prova disso várias vezes. Se eu tivesse ficado os quatro anos, teria otimizado a
SES, e com a equipe que nós tínhamos, seríamos considerados como a melhor
equipe que passou por lá. Em 13 meses fizemos muito. Há editorialistas que
reconhecem isto e outros não.

O deputado Adelmo Carneiro Leão, provavelmente, falava de administrações
anteriores à nossa. Se for em relação à nossa administração ele estava errado.
Fiquei 13 meses na secretaria e fui considerado, por muitos funcionários
graduados e diretores regionais de saúde, como o melhor secretário passado
por lá e conseguimos dinamizar toda Secretaria que estava acéfala. Mais seria
impossível. O Adelmo ficou 88 dias e foi demitido. Procuraram-me, dizendo
que ele seria demitido em um mês e que eu indicasse um substituto. Eu disse
que era missão do governador. Está aí, na minha prestação de contas, o que
fizemos, em um ano. Hoje, sou amigo do Adelmo e não acredito que suas
palavras foram dirigidas à minha administração. Se foram, foram injustas, ele,
provavelmente, estava mal informado. Errou, seguramente, na reportagem
do O Tempo, de 21/03/00, quando respondeu a Irani Barbosa, que seria o

Secretário do Estado de Minas Gerais, e não de um único Partido. Se foi uma
indireta direcionada a mim, estava errado, porque recebi todos os Partidos
que me procuraram. Quanto às auditorias na SES, fiz em toda a Secretaria e
já tinham um diagnóstico dependendo de audiência com o governador. Saí
antes.

Armando Costa 31112/2012: "Eu quero agradecer, aqui, o que vi nas
reportagens da época da minha demissão. Fui demitido injustamente, no
momento de uma crise de honorabilidade. Ele desejava me demitir uns 50 dias
antes da crise da FHEMIG, logo após conversar com a Presidente do PT, Maria
do Carmo Lara, que me tratava e trata muito bem. Eu não culpo o PT. Itamar
queria o apoio do PT obsessivamente. O Anderson me disse, um dia, que
precisávamos viabilizar uma Secretaria para o PT e com isso obtermos o apoio
desse Partido à candidatura de Itamar Franco. Eu sabia da impossibilidade. Era
utopia. Itamar foi um bobo. Eu senti que ele estava fazendo uma injustiça. Ele
mesmo deveria ter conversado comigo".

Itamar convocou o distinto ex-deputado federal e ex-presidente do PMDB
Nacional, Paes de Andrade, para negociar a participação do Partido. Paes
trabalhou nisso muito tempo. Itamar exigia minha cabeça, e aqui dou nota 10
ao Zaire Resende que era itamarista e seu coordenador na bancada federal,
em Brasília. Zaire demitiu-se da Presidência da Comissão, por discordar da
minha demissão.

A mesma coisa aconteceu com José Alencar, que achava que o PMDB não
deveria aceitar a exigência de Itamar de me retirar da executiva, também toda
bancada estadual, federal e a Executiva que ficaram solidárias a nós. Não
cedemos.

As bases manifestaram várias vezes, por todos os meios, a insatisfação com a
dissensão de Itamar. O que lamento, naquele episódio, foi a manifestação de
Newton Cardoso, no jornal O Tempo, de 11/04/00, com o título:
e ' e i. O vice-governador afirmou que a direção do Partido
não tem legitimidade para decidir se o PMDB permanece no governo. O
governador está se lixando para esta decisão.

"não podem, o presidente com mais
dois ou três membros, tomar uma decisão pelo Partido", afirmou Newton,
complementando: "só os secretários do PMDB podem decidir por uma eventual
saída do governo. Eles não podem entregar cargos que não os pertencem". O
vice governador concluiu, dizendo que o Itamar não iria levar em consideração
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as decisões da Executiva.

O que poderia acontecer em sua avaliação seria uma sugestão de Costa, de
que os secretários entregassem os cargos. Newton afirmou também que a
ideia que o ex-presidente do PMDB, Paes de Andrade, fosse interlocutor da
sigla junto ao governo de Minas não foi de Itamar. Mesmo não defendendo
abertamente a saída de Armando Costa da Presidência do Partido, ele disse
que as coisas poderiam ser diferentes "se o Armando fosse dispensável" Ao
retornar de uma longa viagem de 14 dias ao exterior, disse que foi procurado
por Costa que, segundo ele, teria defendido a união do Partido. Com o convite
feito a Paes de Andrade, começaram os encontros do Partido, que se tornaram
infrutíferos devido a exigências cada vez mais constantes do governador
Itamar Franco, que exigia o afastamento, da Executiva, de Armado Costa.

Hoje em Dia, dia 22/04/00: PMDB rejeita intermediação de Paes de Andrade.
A sugestão para que Paes de Andrade fosse o intermediador da crise partiu
do assessor Alexander Dupeyrat. Mas ontem, Armando Costa e Anderson
Adauto, durante o almoço, que teve também a presença do vice-governador
Newton Cardoso e do líder da bancada, Paulo Petersen, afirmaram que é
melhor a crise ser resolvida por Minas: "Respeitamos muito Paes de Andrade,
mas o problema é do Partido no Estado' ponderou Paulo Petersen.

Disse ainda que a reação é de todos os líderes do PMDB de Minas, incluindo
o vice-governador Newton Cardoso, o senador José Alencar, Armando Costa,
Anderson Adauto e deputados federais como Zaire Resende. Segundo Paulo
Petersen, é, no mínimo inusitado, Paes de Andrade sair do Ceará para resolver
crise do PMDB em Minas. Será que o PMDB de Minas seria chamado para
resolver uma crise do PMDB do Ceará?, questionou o líder.

Armando Costa 01/01/2013: "Todas essas manifestações foram democráticas
e caracterizam o PMDB de Minas, um Partido democrático e sem 'Dono'. As
divergências aconteceram no momento em que a campanha municipal estava
a sete meses da eleição. Pusemos o pé na estrada. Era o que fazíamos sempre
durante nosso período como Presidente. Itamar Franco continuou fora do
Partido, mas ajudou em algumas cidades do seu interesse como: Barbacena
e Juiz de Fora. As duas ganharam as eleições pelo PMDB e outras também".

Antes das manifestações de Newton Cardoso à minha pessoa, em 1996, exigi
dele que, se quisesse mesmo ser governador do Estado, passasse pelo teste
de candidato a prefeito de Contagem para ver como estava a sua situação,
principalmente em termos de rejeição. Aceitou, mas me disse uma frase que

acho melhor não repetir.

Eu dizia, naquela época, que Nossos
candidatos municipais deram um show de prestígio e competência nos outros
Partidos. O PMDB se saiu muito bem em número e qualidade de prefeitos.
Ganhamos, em Juiz de Fora, com Tarcísio Delgado, Uberlândia, com Zaire
Resende, Divinópolis, com Galileu Teixeira, Barbacena, com Célio Mazoni,
Teófilo Otoni, com Getúlio Neiva, Passos, com Dr. Ernani Silveira, ltuiutaba,
com Públio Chaves, Pouso Alegre, com Enéias Chiarini, Muriaé, cor Odilon
Carvalho, e tantos bravos companheiros em todo o Estado. Recomcndamos
composições com a centro-esquerda. (veja o gráfico nas páginas 151 gJ52
deste livro)

Tínhamos o governador de Estado (embora estivesse fora do Partido, foi eleito
pela pujança do PMDB), o vice-governador Newton Cardoso, o senador da
República, José Alencar, a Presidência da Assembleia, a maior bancada de
deputados federais do PMDB no país (Oito) e também a maior de deputados
estaduais (nove). Começaram as discussões para a sucessão no Diretório
Estadual e o vice-governador Newton Cardoso, que nunca teve coragem para
me enfrentar nas convenções estaduais, uniu-se de novo a Itamar.

Newton sabe fazer isso quando quer. Participaram da sua chapa todos os
secretários de estado, calados, mas obrigados. Outros entraram de corpo e
alma porque queriam o PMDB com o perfil fisiológico de hoje. Não entendiam
que a missão de um Partido é servir à sociedade e viram a oportunidade de
me derrotar. Com o governo na mão, Newton chantageou todos os prefeitos
e diretores de empresas públicas. Minha executiva ficou quase toda com ele,
a maioria de nossa chapa. Tivemos também a visita de Dr. José Rubens Costa
que veio, como advogado da chapa contrária, à sede do PMDB e exigiu ver
nossa chapa e as autorizações para entrar nela. A cada autorização que eu
apresentava ele mostrava uma desistência. Tirou cerca de 70 líderes da nossa
chapa. Ficaram apenas aqueles que realmente amavam o PMDB: José Alencar,
Zaire Resende, Anderson Adauto, Paulo Petersen, tantos outros que merecem
respeito e eu. Mesmo assim, ainda perdiam, uma semana antes da convenção.
Newton Cardoso marcou uma festa de aniversário aqui, na véspera, trouxe
todos delegados e seu pessoal. Visitou todos, no hotel, um dia antes da
convenção. Gastaram uma quantia muito grande, quem me disse foi o próprio
Saraiva. Já a nossa chapa gastou apenas R$40.000,00 (R$20.000,00 dados
por José Alencar, R$10.000,00 por Anderson Adauto e R$10.000,00 por mim).

Depois disso, o PMDB enfraqueceu e esteve em seu inferno astral, com
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condutas erradas das executivas escolhidas até agora, em todas as eleições.
De 2001 até a última em 0711012012, o Partido veio diminuindo gradualmente
e perdendo os melhores quadros partidários e a credibilidade. O último
governador eleito pelo PMDB foi Itamar, na nossa gestão. O último vice-
governador foi Newton Cardoso. Também na nossa gestão, deixamos 232
prefeitos e 1.802 vereadores. Na última eleição (em 2012), fizemos apenas 119
prefeitos e 986 vereadores, menor número desde minha época.

Considero o ex-governador Newton Cardoso o maior obreiro do Estado. Fez
muita coisa na minha região, mas politicamente é muito inabilidoso. Lembro-
me que, depois da eleição de Saraiva, ele falava em nome do Partido. Ameaçou
impedir Hélio Costa de ser candidato a senador e rompeu com Itamar Franco.
Os dois foram castigados: um perdeu o governo de Minas e o outro não foi
candidato à Presidência. Itamar só se elegeu posteriormente a senador graças
ao apoio de Aécio Neves. Eu nunca rompi com Newton Cardoso definitivamente.
Sempre fui grato pelo muito que fez pela minha região enquanto governador.
Errou, quando disse que /.'c:...' :.. '.'..e'' para agradar
Itamar e preservar o protocolo assinado na composição dos dois. A ideia era
Itamar apoiar o Newton, o que não aconteceu.

Quero lembrar que, nas duas crises do PMDB, a primeira no desgaste, quando
entramos em 1993, sendo chamados de "Partido de ladrões", e a outra, nesta
sucessão, o Newton deveria ter respeitado mais a Executiva.

Se eu estivesse na Presidência, com José Alencar de vice, nós não deixaríamos
isso acontecer, os dois se comporiam, nós continuaríamos ganhando as
eleições. Seria, como eu dizia desde 1998 em todo Estado: "O PMDB estava
forte. Sc.:	.:'e'cra	P.'i , e isto aconteceu".

Eu tive, na vida pública, vários momentos de discordância séria e de indignação.

A primeira vez, foi em Pirapora, quando todas as lideranças da situação e
oposição se uniram para me derrotar na convenção do Partido. Eu já estava em
Belo Horizonte. Em 1982, eu me elegi deputado estadual tendo 5.600 votos
em Pirapora, 64% dos votos, sem gastar nada.

A segunda vez, foi quando a cúpula da Assembleia, deputados e membros
da mesa, se uniram para me derrotar como candidato a presidente, porque
eu disse claramente que iria tirar o Dalmir de Jesus da Diretoria Geral. Eu
não fiquei inimigo do Dalmir, mas em 1998, fiz um acordo com Anderson
Adauto. Eu iria trabalhar o governo Itamar Franco para ele ser o presidente da
Assembleia no primeiro biênio. Consegui o objetivo e ele cumpriu a palavra:

demitiu o poderoso Dalmir.

Na gestão de Antônio Júlio, foi feita a denúncia do piso salarial dos deputados
que era de R$100.000,00 e o teto chegou a R$160.000,00 ou mais. Ainda
corre, no Tribunal de Justiça, uma ação popular de ressarcimento. Se for
julgada, quebra todos os deputados da época. Dalmir de Jesus era o maior
marajá da época, ganhava R$54.000,00. Convivo bem com Dalmir, mas
não aceitava a sua simbiose com certos membros de diversas mesas de seu
período, corrosivos.

Com tudo isto, devo reconhecer, sem nenhuma vaidade, que fui o mais querido
e influente deputado que passou pela Assembleia naquela época, quer seja
entre os funcionários ainda na ativa, os aposentados e os já falecidos.

A terceira vez que me indignei, foi quando Itamar, que, se eu não fosse o
Presidente do PMDB ele não seria governador, queria a saúde para dar ao
PT, na esperança de o PT apoiá-lo para Presidente da República. Como já
comentei, eu lhe dizia sempre: "Itamar, o PT tem o Lula", mas ele não
acreditava. Uns meses antes de minha demissão, despachou os meus dois
amigos, Anderson Adauto e Manoel Costa, para conversarem comigo, mas
eles só falavam que precisávamos arrumar uma secretaria para a corrente
(alternância) do PT, na esperança de o PT apoiar o Itamar para Presidência da
República. Eu repetia ao Anderson que o PT tinha o Lula, não abriria mão dele.
A obsessão do Itamar pela Presidência, entretanto, o fez se perder uns 30 dias
antes da crise da FHEMIG. Depois de ter dito, dias antes, ao Anderson, que a
Secretaria de Minas e Energia ia vagar, pois a secretária Margareth Splanger
não queria mais ser Secretária, ele achou uma boa ideia e me chamou para
almoçar um dia depois, dizendo que eles não aceitavam a Secretaria de Minas
e Energia. Eu, já sabendo, perguntei qual a Secretaria que eles queriam. Ele
respondeu: "A Saúde" A/eu retruquei.' "Eles querem o meu cargo? Ele disse:
NÃO, eles querem indicar o secretário adjunto, algumas Superintendências na
sede e diretorias nas Fundações. Eu lhe disse que não aceitaria, pois estava
muito satisfeito com minha equipe. Aí ele ponderou: "Você está pensando o
que respondeu?" Eu disse: "Sim' A partir daí, Itamar não me atendeu mais,
abusou da minha paciência. Eu o tinha, em toda a minha vida, como

Quando estourou a crise da FHEMIG, eu me indignei, e fico
feliz porque tive o apoio da executiva, das bases e dos deputados. Ninguém do
Partido elogiou o ato, exceto o ex-deputado e Secretário Paulino Cícero, que
não era do PMDB e perdeu o momento de ficar calado. A minha indignação
transformou-se em uma conversa dura e ele ouviu algumas coisas que não
precisava ouvir. Demitiu-me numa crise de honorabilidade.
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Hoje, aquela indignação passou.

Newton se perdeu quando usou o governo para fazer isso, depois da vitoriosa
campanha de 2000, e se gabava de ser o dono do Partido.

Itamar e Newton foram dois bobos. Newton, arrogante, não entendeu que,
se aquela executiva existisse, tivesse continuado, nós os faríamos compor
de novo: Itamar governador e Newton vice-governador e teriam mais quatro
anos para tentar executar o projeto: Itamar presidente e Newton Cardoso
governador. Acho que poderia ser viável.

A quarta vez, foi no mesmo período que Newton Cardoso disse que a Executiva
do PMDB era um zero à esquerda, esquecendo que aquela executiva fez tudo
para Itamar ser presidente e ele governador. Não obtendo êxito em Brasília,
provou para ele, através de pesquisa, que não ganharia as eleições. O José
Alencar e eu, com o apoio da Executiva, conseguimos que ele aceitasse ser
vice e compusesse com Itamar. Newton Cardoso defendia Itamar e criticava
a Executiva, pensando que Itamar cumpriria o acordo feito com ele. Com  a
minha saída da presidência do PMDB, exigência de Itamar, estava cumprido.

Como disse acima, usaram de tudo e perderam as eleições para governador e
para presidente. Romperam e Itamar apoiou o esperto Aécio Neves, que veio
correndo do Rio e caiu nos braços de Itamar. Os dois fizeram mal ao PMDB,
que entrou em seu inferno astral. Os peemedebistas de prestígio no Partido,
deputados, secretários e prefeitos de grandes cidades, ou não viram aquilo,
ou queriam aquilo, ou não tiveram coragem de enfrentar o governador. Uns
poucos tiveram essa coragem. Foram os homens que partiram para o sacrifício
e que mudaram o destino deste país. Cito aqui: Zaire Rezende, José Alencar,
Anderson Arauto, Paulo Petersen, Paulo Lott, Geraldo Rezende, Itamar de
Oliveira, Manoel Conegundes, Rogério Colombini, Lúcio Aparecido, Vicente
de Paula Rezende (atual prefeito de Três Marias), Jussara Menicucci, Rômulo
Gonçalves de Oliveira (atual Prefeito de Galilela), Jaime Afonso Cruz de Souza,
Diógenes Fantini (atual prefeito de Sabará), o excepcional Gabriel Construcci
e eu. Não podemos esquecer outros nomes honrados e valorosos nesta luta,
como os de Eduardo Paulo Vila Nova, Milton Ayres de Figueiredo (atual prefeito
de Alvinópolis), José Paulino Venâncio, Alexandre Berco, Gabriel Américo
Andrade, Firmo Mota Paes, Teimo Santiago, Aluísio Lucas Pereira, Ângelo de
Souza, Marçal Paiva de Figueiredo, os irmãos Carlos e Felipe Mota Coelho,
Iraval Pires (in memorian), João Batista Franco, Florisvaldo Rômulo de Novaes
e Moacir Moreno. São pessoas positivas como estas que mudam o país, se
sacrificam para aqueles que não podem ou não têm a coragem de discordar.

Os meus momentos de indignação eram por discordar, e nós não abrimos
mão sobre princípios. Perdi essas lutas, que eram pelo PMDB, por Minas e
pelo Brasil, mas o tempo sempre nos deu a razão. As ambições políticas de
Itamar eu as aceito. Era compreensível. Ele não poderia demitir Maria Lúcia,
esposa do vice-governador, nem o Murílio Hingel, que o acompanhava há
tanto tempo. Ele só errou ao me demitir numa crise de honorabilidade, erro,
para mim, imperdoável. Devo dizer ainda que o Governador Itamar Franco foi
um grande Presidente, com um bom governo, isso não posso tirar dele.



O ARREPENDIMENTO DO ITAMAR FRANCO

No PALÁCIO DA LIBERDADE VISITA DE FIDEL CASTRO A BELO HORIZONTE, VÊ-SE ARMANDO COSTA,
FIDEL CASTRO, O GOVERNADOR ITAMAR FRANCO; AO FUNDO O VICE-NEWTON CARDOSOS E OUTROS

O Itamar era humano e, depois daquela arrogância toda, humilhan-
do o PMDB (ele e o Newton Cardoso, que tinham culpa no cartório), arrepen-
deu-se e despachou com várias pessoas, às quais queria pedir desculpas. Eu
apenas pedia que ele fizesse uma desculpa pública, mas ele não foi capaz
disso. Somente muito mais tarde, na festa de 25 anos do PMDB, ele me cercou
e pediu desculpas, o que foi registrado pelo jornal Hoje em Dia, na coluna de
Márcio Fagundes. Eu me indignei mais uma vez durante todo este aconteci-
mento.

Itamar Franco pediu ao deputado Antônio Andrade, líder do governo, que
me informasse que ele queria falar comigo, que me levasse à Cemig. Ele
queria pedir desculpas pelo acontecido. Eu disse ao deputado Antônio
Andrade que o ato de minha demissão foi um ato público, em um momento
de denúncias de irregularidades numa Fundação da SES e que muitas pessoas
acharam que eu tinha sido demitido por corrupção. Em vários lugares, meus
detratores espalharam isto. Na Praça JK e Avenida Bandeirantes, onde eu
caminho pela manhã, quase briguei de tapas com um engenheiro aposentado
da CEMIG, porque ele disse, em um grupo, na minha presença, que eu
tinha sido demitido por corrupção. Nunca mais nos falamos. Se se sentisse
culpado ou arrependido, se não teve esta intenção, que ele se desculpasse
publicamente, e ele cresceria. Só os grandes homens têm coragem de pedir
desculpas em público, embora todos os jornais da época nunca falassem
que eu era corrupto, mas deixaram a dúvida. Houve um editorialista do
jornal Estado de Minas, senhor Hindemburgo Pereira Diniz, que no dia 29
de março de 2000, escreveu um artigo intitulado .. "Tenho
agora a oportunidade de discordar de atitudes do governador Itamar Franco,
na medida em que as informações que sempre me foram transmitidas sobre
Armando Costa e a maneira como vejo a dinâmica da máquina administrativa
do Estado estejam certas. Relativamente ao ex-secretário da Saúde, com quem
jamais tive o prazer de conversar, conservo a melhor impressão relativamente
à sua formação moral. Por tudo que sei a seu respeito, a partir de fontes
sérias e diversas, não acredito que estivesse envolvido nas improbidades que
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se vislumbram em área vinculada à organogra fia daquela pasta. Sempre me
falaram de um homem altivo, simples e modesto, às vezes intempestivo na
defesa do seu ponto de vista, mas humildemente correto diante das exigências
da seriedade".

Serei grato ao Sr. Hindemburgo Pereira Diniz pelo resto de minha vida.

Mas o senhor Itamar Franco, como eu disse a vários interlocutores, foi muito
vaidoso, não teve a humildade que deveria ter tido, até como uma virtude. Ele
fazia política com o fígado. O ex-senador Ronan Tito e o ex-senador Alfredo
Campos (já falecido) não confiavam nele e votaram contra sua candidatura
à Presidência da República, além de terem arranjado outros votos em Minas
contra a candidatura própria.

Eu digo aqui, claramente: "Em nenhuma hipótese, eu demitiria uma pessoa
que sempre confiou em mim, me ajudou muito. Eu não o tiraria por ambições
pessoais, exceto por incompetência ou corrupção". O pior é que já tinha sido
alertado sobre essas condutas do governador, mas não acreditei.

Dois meses depois da posse de Adelmo na SES, fui convidado para um almoço
no restaurante Santa Felicidade, na Rua Professor Morais, pelo MR8 e Maria
Emilia, minha ex-chefe de gabinete. Disseram-me que o Adelmo iria cair (como
aconteceu um mês depois). Eram todos ligados ao Dr. Saulo, homem que eu
respeitava muito, muito forte junto ao governador. A maioria trabalhava no
Palácio. Queriam que eu indicasse o novo Secretário de Saúde, trouxeram uma
lista com cinco nomes de médicos, porém eu me esquivei. Disseram que eu
poderia indicar outro nome. Esquivei-me outra vez, respondendo que não era
missão minha. Era problema do governador.

Posteriormente, fui convidado por Marcelo Siqueira, então Presidente
da COPASA, para um almoço no bandejão dos funcionários da empresa.
Estávamos em uma mesa afastada para termos privacidade: o anfitrião, Dr.
Marcelo Siqueira, Djalma Moraes, que era Presidente da CEMIG, e o terceiro,
se não me falha a memória, era o Dr. Tales.

Ouvi o que tinham a dizer, me pediram que eu indicasse um Secretário,
sugeriram o nome do Anderson, mas eu reafirmei que não era minha função e,
sim, do governador. Voltei a repetir que só reataria o meu relacionamento com
Itamar depois de uma retratação pública. Marcelo Siqueira disse: "Ele não fará
isso, Armando". Não acredito que eles tivessem aprovado e ajudado o Itamar
no episódio da minha demissão. Foi uma obsessão pessoal do governador, que
estava cego e só pensava no apoio do PT. Todo mundo sabia que o PT tinha

o Lula como candidato. José Aparecido, depois de eu ter sido demitido, me
convidou para almoçar com ele, em sua casa, na Rua Caraça. Na mesa estava
toda a sua família. Disse-me que foi contra a minha demissão. Ele sempre foi
gentil comigo. Dr. Saulo também não participou do ato, eu tenho certeza, e o
Secretário Hargreaves, disse, poucos dias depois da minha demissão, que o ato
foi político e não por corrupção. Isto saiu nos jornais.

O deputado Antônio Andrade conversava sempre comigo, dizia que o Itamar
queria me ver, e eu repetia: "Ele deve retratar-se publicamente".

O PMDB de Minas é patrimônio intocável, construído através de lutas gloriosas
e pertence a todos nós. Somos os seus legítimos e únicos proprietários.

Ele pertence ao povo de Minas, com o qual assumimos o compromisso de lutar
para afastá-lo da miséria, da pobreza, do desemprego, de lutar contra a perda
da soberania nacional e da venda fácil de nossas empresas.

O PMDB de Minas assumiu a candidatura do Dr. Célio de Castro à Prefeitura de
Belo Horizonte, apresentada pelos críticos como inviável, e a fez vitoriosa, fez
do atual governador o seu candidato, e derrotamos uma estrutura apontada
como imbatível. O PMDB de Minas parte para eleições municipais e onde
houver um candidato do PMDB, lá estaremos dando-lhe a força do nosso
apoio e da sociedade.

E o PMDB, que fez o atual governo de Minas, tem a responsabilidade de
cobrar-lhe que governe com o povo, voltado para os compromissos que
conosco assumiu e com as forças que o levaram ao poder.

O PMDB de Minas é suficientemente grande para não se curvar ou se deixar
abater. Estamos retirando, do episódio recente, valiosos ensinamentos e
subsídios que nos serão extremamente úteis no futuro, quando esperamos
não permitir mais que páginas gloriosas de sua história sejam maculadas pelo
aventureiriSmo e oportunismo.

As bases do PMDB renasceram por força de um movimento que mobilizou
toda a estrutura partidária, desde os grandes centros até o mais longínquo e
distante Diretório Municipal.

O PMDB deu a sua vigorosa resposta a quem quis humilhá-lo e denegri-lo.
Certamente, que estes desconheciam a fibra indomável que nos domina, que
nos transforma e nos agiganta quando agredidos e que nos torna imbatíveis.

Sou eternamente grato pela presença dos companheiros e amigos como
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também o sou a todos aqueles que manifestaram, pelos mais diversos meios
de comunicação, o seu repúdio aos métodos utilizados e por cujo banimento
da atividade política continuamos a lutar.

Na oportunidade, rendo as minhas homenagens ao Senador José Alencar pela
honrada e digna conduta no exercício da Presidência do nosso PMDB, durante
o período em que estive na SES.

Para finalizar, digo-lhes que reassumi a Presidência do PMDB com determinação
redobrada de exigir para o nosso Partido o respeito que, ao longo da história
e através de lutas gloriosas, fizemos por merecer.

Devo lembrar aqui que, em lide Junho de 2005, no Jornal Hoje em Dia, saiu
na coluna de Márcio Fagundes:

fzde	Tí7,r

"Coube ao ex-governador Itamar Franco, ontem, tomar a iniciativa
de procurar o ex-deputado Armando Costa para um pedido formal de desculpas,
ao final da Reunião dos 25 anos do PMDB, na ALMG. O rompimento era
antigo. Na verdade, fazia muito tempo que os dois bicudos não se beijavam.
Aliás, desde o episódio da dispensa de Armando Costa do cargo de Secretário
do Estado da Saúde, por causa das acusações de irregularidades de sua pasta,
logo nos primeiros anos da gestão Itamar Franco. Além da execração pública,
isso custou um mandato de quatro anos na Câmara Federal ao peemedebista,
que foi Presidente Estadual da legenda. Ao final, nada comprovado contra
ele. Ontem, pelo visto, o azedume passou, em nome do engrandecimento da
sigla

Oe r v3c —nr a Devo dizer que o senhor Itamar Franco não foi capaz de
explicar publicamente sobre o seu erro. Esperou-me na saída da mesa da
ALMG, levou sua mão até à minha e pediu desculpas. Não perdi quatro anos
de mandato e, sim, três anos. Ao vagar na Câmara a terceira vaga de suplente,
eu deveria ter pedido licença por um dia, ir a Brasília, tomar posse e voltar para
a Secretaria da Saúde. Não fiz isso por acreditar em Itamar Franco. Eu era o
terceiro suplente. Não tomando posse no prazo de 30 dias, entrou o quarto
suplente, Júlio Delgado. Achei que não precisava fazer este procedimento por
confiar que iria ficar os quatro anos na SES. Júlio Delgado cumpriu os três anos
de meu mandato e eu não podia fazer nada.

CAPITULO XI.

As VÁRIAS ELEIÇÕES DE 1994 A 2010

A CONVENÇÃO DO PMDB EM 2001

Nas eleições de 1994, um ano após entrarmos no comando do Par-
tido, o PMDB ainda não estava preparado, com cerca de 30 a 40% de sua
capacidade de competir. José Alencar se lançou candidato a governador. Era
bom candidato, mas neófito em política. Obteve cerca de 13% dos votos no
primeiro turno, sendo derrotado. Tarcísio Delgado também obteve 13% para
Senador. As causas da derrota: infidelidade partidária. Quase todos os depu-
tados, prefeitos e lideranças maiores, votaram em Eduardo Azeredo, candidato
de Hélio Garcia e FHC. Outra corrente do PMDB votou no Hélio Costa. Poucos
trabalharam pela candidatura do Partido. José Alencar era inexperiente no tra-
to político e a infidelidade andava solta, mas foi bem melhor do que a eleição
de 1990, quando Ronan Tito, que era um bom candidato, teve apenas 4%
dos eleitores. Tinha o ético Luiz Carlos Gamboje como vice e para o Senado
Joaquim de Meio Freire. Começava ali, em 1994, a reação do Partido.

Já nas eleições de 1996, o PMDB estava mais preparado, talvez com 80% de
sua capacidade de competir, e era uma eleição de Vereador e Prefeito, em uma
administração do PSDB, (Eduardo Azeredo). Eles achavam que poderiam usar
de tudo para ganhar as eleições. Vínhamos de Governo contrário desde 1986.
Quando Newton Cardoso saiu do Governo, já tínhamos três anos de trabalho
e o PMDB melhorou muito o seu desempenho.

COMPARAÇÃO EM NIDMEROS

ELEICAO DE 1996: PREFEITOS, VEREADORES
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Já nas eleições de 1998, o PMDB estava 100% preparado. Tínhamos
cinco anos de trabalho e o Partido estava com muita autoestima. Eu dizia,
naquela época: 

EI EICAO DE 1998: GOVERNADOR, SE.

ESTADUAL E FEDrs

Explica-se esta maioria de deputados federais e estaduais do PSDB,
por eles estarem no Governo e usaram a máquina muito bem.

Nas eleições de 2000 para prefeitos, vice e vereadores, o PMDB saiu-se
muito bem. Devemos esclarecer, como já disse, que o governador Itamar
Franco participou da campanha de Barbacena e da campanha de Juiz de Fora,
quando elas já estavam definidas em favor de Célio Mazoni e Tarcísio Delgado.
Participou apenas de algumas outras poucas campanhas.

Partido	Prefeitos	Vereadores

•j.]:	 11I	 KP&
11K

Fui demitido da Secretaria da Saúde em 22 de março de 2000.
Passada a crise da demissão, a Executiva, principalmente José Alencar, outros
deputados e lideranças políticas e eu passamos a nos preocupar com as
eleições de outubro de 2000. Estava muito em cima da hora, mas fizemos
vários Encontros Regionais. O governador, preocupado com FHC, com o
orçamento escasso, não cumprindo os prazos dos pagamentos da dívida com
a União, faltando parte mensalmente, não ajudou na campanha, exceto em
Barbacena, onde Hélio Costa e o candidato Célio Mazoni pediram a sua aluda
(Hélio Costa sempre foi do grupo de Itamar). Ele esteve lá e garantiu a eleição
de Célio Mazoni. Em Juiz de Fora, o candidato era Tarcísio Delgado, que fazia o
que o governador queria. Ele só entrou na campanha nos últimos dias, quando
Tarcísio já estava eleito. No segundo turno de Juiz de Fora e Uberlândia,

tínhamos pedido às Lideranças do PMDB da Zona da Mata (Juiz de Fora) e
do Triângulo Mineiro (Uberlândia) para ajudarem os dois no segundo turno.
Foi impressionante o tanto de lideranças, do Triângulo principalmente, que
desceram em Uberlândia para ajudar o Zaire (prefeitos, vereadores, diretórios)
e ajudaram muito. Zaire agradeceu a todos. Foi assim também em Juiz de
Fora, com Tarcísio Delgado, que também agradeceu a todos. O que o Itamar
fez, de fato, na campanha, foi pedido de "des filiação do PMDB durante o
período eleitoral para justificar sua não participação' Não recebia lideranças
do interior.

Assisti uma romaria de Prefeitos de cidades pequenas visitando José Alencar.
Nós estávamos realmente com muita autoestima, de bem com as bases e
ainda reeducando deputados, prefeitos e lideranças. Tudo isto com muito
diálogo. Esta eleição do ano de 2000 representou nosso melhor desempenho,
com o PMDB fazendo a maioria de suas composições com os Partidos de
centro-esquerda, por recomendações nossas, e abandonando o poluidor,
que nos achincalhava e nos comprava. No ano de 2012, eles e os Partidos
coligados dominavam cerca de 20% a 30% do PMDB. Eles gostavam disto
e nós acabamos com esta prática quando fomos Presidente, reeducando,
expulsando e, quando necessário, intervindo e não registrando diretórios.
Foi um trabalho árduo. Nós optamos, principalmente, por reeducação e mais
filiação de qualidade. Só intervimos em diretórios irrecuperáveis. Em 2012,
nestes anos que ficamos fora do comando do Partido, fizeram tudo de novo.
Quase acabaram com um trabalho árduo, feito de 1993 a 2000. Nesta época,
nós estávamos tão bem que eu dizia, no ano 2000, repetindo o que disse em
1998, que ' . Isto é outra história que falaremos
mais adiante. As eleições transcorreram na melhor situação para o PMDB, e o
resultado dos seis Partidos mais bem votados foi o seguinte:

ANO DE 2000



Como se vê, o PMDB saiu-se muito bem no número de prefeitos
e vereadores e ganhou nas maiores cidades do Estado: Zaire Rezende
(Uberlândia), Tarcísio (Juiz de Fora), Galileu Teixeira (Divinópolis), Célio Mazoni
(Barbacena), Getúlio Neiva (Teófilo Otoni), Ronaldo Canabrava (Sete Lagoas),
Dr. Ernani Silveira (Passos), Públio Chaves (ltuiutaba), Enéias Chiarini (Pouso
Alegre), Dr. Odilon Carvalho (Muriaé) e tantos outros. Há de se ressalvar que,
nas eleições anteriores para Prefeito e Vereadores, em 1996, o PSDB tinha
feito 209 prefeitos e o PMDB 205 prefeitos. Em 2000, o PSDB fez 137 e o
PMDB 232 Prefeitos. Esfacelamos o PSDB.

Um dia, dois deputados do PMDB, Antônio Júlio e Antônio Andrade, me
chamaram na ALMG para uma conversa. Newton Cardoso e Itamar Franco
tinham mandado me fazer uma proposta: eu poderia ficar na Presidência
do PMDB, desde que Newton Cardoso e Itamar Franco ficassem com sete
membros da Executiva e eu com seis membros. Eu nunca tinha dado a eles a
oportunidade de desconfiar de mim, sempre fui solidário e tentei compô-los
em outros atritos de liderança no Estado. Eu não acreditava neles, os dois já
tinham me dado motivos. Eu disse que não era Rainha da Inglaterra, que era
Rainha, mas não governava. Começava ai a se concretizar o que eu dizia nos
discursos pelo Estado que so o P7v7D8 (IC otdoo o PMDS.

Antônio Andrade e Antônio Júlio me disseram que não entrariam em nenhuma
chapa, mas foram forçados pelos dois líderes maiores a entrar na chapa do
Saraiva. Não os culpo, nem a Prefeitos, nem a deputados e secretários. O
jogo foi bruto. Eles precisavam do Governo para atender suas bases, embora
prevendo o resultado.

Para vocês saberem a desproporcional idade das mesmas, depois de sucessos
repetidos do Partido, com tudo que eu descrevi neste livro, era impossível
acontecer isso. Se tantos aceitaram e fizeram, alguém tinha de se indignar por
isso e por eles. Eu indignei-me.

Eu me indignei cinco vezes na minha vida política em disputa contra o poder.

Em Pirapora, quando o senhor José Álvares me procurou em meu consultório
e pediu-me para abrir mão do pedido feito ao prefeito de não demitir
determinada pessoa. Eu lhe respondi: "O pedido está feito. O homem é
trabalhador e tem filhos e não conseguiria sobreviver sem o emprego". Ele me
respondeu sabiamente: "A árvore tem de entender que quando o vento é forte
ela tem de curvar' Respondi: "Eu não me curvo' Consequência: uniu todos
os grupos da ARENA (1 e 2) contra mim: nosso grupo, o prefeito que me devia

a eleição, o senhor José Álvares, Walid Abdala e todo o grupo do deputado
Jorge Vargas, quase todos meus amigos. Fui chamado a Pirapora para essa
convenção e todos estavam na mesa e me derrotaram.

Na disputa pela Presidência da Assembleia, quando a cúpula administrativa
me procurou, em nome do Dalmir, e me convidou para um jantar no sítio dele,
em Nova Lima. Eles, o Dalmir e eu. Agradeci, disse que não aceitava e que,
se ganhasse, iria demitir o Dalmir. Em consequência disso, a máquina da casa
foi usada para derrotar-me. O Newton Cardoso lançou outro candidato, Felipe
Néri. E eu que era imbatível, perdi para o poder.

Indignei-me mais uma vez quando o governador Itamar Franco me demitiu,
para viabilizar uma Secretaria para o PT, achando que o PT o apoiaria. Nesta
demissão, como já contei, houve uma conversa difícil entre nós dois. Eu tinha
tanta ilusão com Itamar.

A quarta vez foi quando o vice-governador Newton Cardoso deu entrevista ao
jornal O Tempo, de 11/04/2000, no mesmo período, dizendo "ce o
e/O zO[O o eCqíe/do "As coisas poderiam ser diferentes se o Armando
Costa fosse dispensável". Itamar estava exigindo a minha saída da direção
do PMDB para poder fazer as pazes com o Partido. Eu me indignei com a
sensação de 'dono de Partido', que o Newton Cardoso apresentou. Tinha esse
mesmo pensamento no passado. Eu tinha acabado com isto. Agora, ele tinha
poderes demais e sabia usá-los. O presidente era o Saraiva, mas quem dava
as ordens era o Newton Cardoso, que sabia muito bem fazer isso, utilizando
todo o poder do governo. Lembro-me que nesta convenção não queriam dar
legenda para o Hélio Costa. Eles gastaram muito dinheiro, e eu sei quanto.

Devo dizer que, embora o Newton Cardoso tenha feito várias coisas erradas
comigo, eu nunca deixei de tratá-lo bem. Participei da sua campanha a
deputado Federal e fui o autor, com José Alencar, de sua composição com
Itamar Franco.

A executiva, que o Newton dizia ser »o :oo o oq co. tinha José Alencar,
Anderson Adauto, Saraiva Felipe, Antônio Andrade e eu, além de alguns
outros. Ele queria agradar o Itamar pensando no compromisso do protocolo
assinado entre eles, mas ele não sabia que, mesmo que o Itamar o apoiasse,
perderia a eleição, pois sua rejeição cristalizada era de 40 a 43%. Eu mesmo
tinha entregado a ele cinco pesquisas feitas durante um ano que apontavam
que, pela rejeição, ele não ganharia a eleição.

Eles romperam e colocaram o PMDB no seu inferno astral. Um perdeu feio a
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17.Eugenio Arcanjo de Meio
18.Telrno Santiago Cunha
19.Jussara Menicucci de
Oliveira
20.Cossimo Baltazar de
Freitas
21.Maria das Graças Batista
Falci Mota
22.Roberto Horta Simoes
23Rômulo Gonçalves de
Oliveira
24Fabio Vicente de Paiva
25.Saulo Meira Serra
26.Jaime Afonso Cruz de
Souza
27.Lucio Aparecido Souza
e Silva
28.Clarindo P. Alvaro
Cabreira
29.Diogenes Fantini
30José Faviano Leal
31.Gabriel Contrucci dos

Santos
32.Firmo da Mota Paes
33.Carlos Lucio Ribeiro
O 'A n g e lis
34.Pauio Sérgio Juhão
35.Ana Cristina P. Gomes
Berquo Dias
36José Luiz Alves
37José Santos Fortuna
Neves
38.Waldomiro Juvenal de
Oliveira
39Júlio Cesar Peron
40.Antônio Nunes Tolentino
41.Paulo Ejo
42.JoseEstaquio Rodrigues
Alves
43.Genilson Pereira da Silva
441elis Jorge Silva
45.Sérgio José de Souza
46.Gerci Davi dos Santos
47.Aloisio Lucas Pereira

eleição para governador e o outro nem chegou a se candidatar à presidência.

A outra foi quando o Newton Cardoso e Itamar Franco me fizeram aquela
proposta, por intermédio do Antônio Júlio e Antônio Andrade, dizendo que eu
poderia ficar como Presidente com seis membros da executiva e eles com sete.

Eu só quero dizer que, embora nenhuma liderança de expressão falasse
alguma coisa contra nossa chapa ou contra minha pessoa, caracterizando que
não concordavam com aquilo, nenhum Secretário de Estado, diretor de órgãos
importantes, ou prefeitos de grandes cidades entraram em nossa chapa.
Gastaram uma fortuna para me derrotar: quase 2.000.000. Quanto a nós,
foram apenas 40.000: 20 do Zé Alencar, 10 meu e 10 do Anderson. Poucos
deputados e outras lideranças que eu nomino aqui: José Alencar, Anderson
Adauto, Paulo Petersen, Geraldo Resende e Zaire Resende. Por intermédio
do grande advogado José Rubens Costa, que representava a outra chapa,
chegaram com cerca de 70 desistências. Pessoas que foram pressionadas por
Newton Cardoso, como sempre inabilidoso. Eu não tenho raiva deles. Só não
sabiam que eu ia trabalhar para eles ficarem unidos para ganharem as eleições.

Mas era chegada a hora de interesses pessoais. O uso do poder, cargos no
Governo, compra de votos e força bruta não se justificavam mais. Mexer
em um time que estava ganhando (e bem) por interesse próprio, usando o
poder, quer seja no PMDB ou em outro Partido, não deveria acontecer mais.
A permanência daquela Executiva, que era vitoriosa, poderia eleger o ex-
governador Newton Cardoso e Itamar Franco Presidente. Eles teriam de se
compor mais quatro anos e aguardar.

Aquela executiva tinha a coragem de discordar da Executiva Nacional e
poderíamos ter hoje um Partido democratizado em todos os estados, a partir
do exemplo que era dado em Minas. O PMDB, de 2001 para cá, chegou ao
fundo do poço. Felizmente, qual "fênix' está renascendo das cinzas. Não
fiquei com raiva de ninguém. Já tinha superado o meu período de agressividade
por estas condutas. Repito apenas: "Não podemos mais ter donos de Partido,
interesses pessoais, ineficiência e condutas inadequadas' Se isto não tivesse
acontecido, nós poderíamos ter chegado a ser o grande Partido nacional,
desejo de todos nós.

Podia ter aceitado o convite para jantar no sítio do Dalmir, me acertado com
ele, e ser Presidente da Assembleia. Podia ter aceitado outro cargo, como
disse Manoel Costa à minha Chefe de Gabinete: "O Armando pode escolher
qualquer Secretaria, menos a da Saúde",

Se aceitasse isto, estaria renegando meus princípios éticos por interesse
próprio. Volto a repetir: há que ter no mínimo .. que se indigne pelos outros
que não tiveram a coragem de se indignar. Os que se indignam contra a
injustiça são os que podem mudar o mundo. E eu me indignei.

José Alencar também se indignou com a bancada do PMDB no Senado. Todos
lhe prometeram apoio para Presidente da Casa e na votação secreta para a
escolha do candidato a Presidente do Senado. Todavia, na bancada do PMDB,
o Senador-ministro Ramez Tebet teve 15 votos e o Zé apenas o voto dele,
depois de todos terem se compromissado com ele. Por seu caráter, ele não
estava acostumado a isso.

Abaixo, as duas chapas que disputaram as eleições do Diretório de 2001.
Observem a disparidade (forçada pelo governo Itamar Franco e Newton
Cardoso) e o que aconteceu depois dessa eleição até hoje. Eu me indignei
pelos que capitularam, para que isso não mais acontecesse, mas as executivas
posteriores à minha estavam cheias de erros e de condutas que não aconteciam
em nosso tempo. Ë só ler a carta que enviei ao Michel Temer em 2004. 4/no
capítulo XV Pag 188 deste livro).

PM DBB PAi) .. AD DC) ' \l NT)) DEMOCI1PAI IAM BEASI

CHAPA COE RENCIA c ÉTICA PEEMEDE 5I5 -A`

Diretório Estadual

1.Armando Gonçalves costa
2josé Alencar Gomes da
Silva
3Zaire Resende
4.Anderson Adauto Pereira
5.Geraldo Gomes Rezende
6.Paulo césar de Cavalho
Pettersen
LClario Knupp
8Rogerio Geraldo Pontes
9.Argemiro Ribeiro Martins
10Wantuir Lopes Ferraz
11.Paulo Emilio Coelho Lott
12.Vicente de Paula Resende
13José Osmir de Castro
14.Jair Pereira Costa
15.Rogerio Colombini Moura
Duarte
16.José Francisco Safes
Lopes
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48.Angelo Augusto de
Souza
49.Marçal Paiva de
Figueiredo
50.Eduardo Paulo Vilanova
SiCesar Henrique dos
Santos
52.Elton da Costa Pinto
53Edgar Soares
54.Manoel Tadeu Vicente
Lobato
55.Wilson Paula Rodrigues

Suplentes

1José Gurgei Fernandes
2Terezinha Auxiliadora M
Fernandes
3José Sanches Abreu
4.Gabriei Americo de
Andrade
5Jorge Teotonio Teixeira
Chequer
6.José Nelson Fagundes

Delegados à Convenção
Nacional

1Ajax Barcelos
2Tarcisio Maria Lacerda
3.Jamil José Elias
4.Antônio Fernandes
5.Manoel Conegundes da
Silva
6.Aelton José de Freitas
7Carlos Domingos Mota
Coelho
8Alexandre Berquo Dias
9.Geovani Donada Melilio
10.lraval Pires
ilAntônio Adriano Silva
12.Rodolfo Luciano Cecilio
13.Edson Sá
14.Guiiherme Marcos Ghelli
]S. Moacir José Moreno
Lopes
16Jaime Fortes Junior
17.Ronaldo Dutra Borges
18José [lias Miziara Neto
19.João Batista Franco

56Darci Gilson dos Santos
57.Rubens de Mendonça
Junior
58José Oswaldo Costa
59Alvino Alves Andrade
60.Minton Ayres de
Figueiredo
61José Rubens Taxares
62José Antônio de Oliveira
63.Aloíso Henrique
Guimaraes
64.Mauro Silva Castro

7.Ciever José Cardoso
8.Pauio Eduardo Costa
9.João Custodio da Silva
10.Rodrigo de Paiva Teixeira
11.Antônio Mendonça Neto
12.[valdo Xavier de
Carvalho
13.José Paulino Venancio
14.José Bicalho Noronha
15Luiz Henrique Dantas
Hargreaves

20Vicerrte de Paula Vilela
21.1zonel Cruz Pimentel
22.Adailton Veras Ribeiro
23Sebastiao lmar Martins
Riera
24.José Alves Babilonia
25Geraldo Gomes R. Junior
26.Paulo Reis de Oliveira
27Ciro Araújo Mendonça
28.José Roberto Gonçalves
29.Clôbio Ribeiro Lopes
30.Joéiio Coelho Pereira
31.Ronaldo Dorneilas de A.
Ribeiro
32.Frederico Franklin M.
Lemos
33.ltamar José de Oliveira
34.Manoei Nunes Cruz
35.11igio Cesario de Souza
36.Sténio Moraes Santos
37.Wantuil Teixeira de Paula
38.José Rony de Macedo
Pimenta
39.José Montijo Pereira
40.Domingos Gatti Bavuso

65.Cassimiro Santos
Andrade
66.Roberto Dias Lima
67.inez Alves Nota de
Miranda
68.Fabio Rocha Benedito
Filho
69José Geraldo Oliveira
Leite
]O.Membro Nato (Joaquim
de Meio Freire)
71.Lider da Bancada

16.Walter Mauricio Menezes
17.José Ailton Gomes
18.Jorge de Almeida Neves
Filho
191ourenço Menicucci
20.1rineu Stibert
21,Marcelo Amorim Moreno
22.Mauricio Aguiar Silva
23Meire Aparecida Pontes

41 Mariene Lopes Sabino
42.Florisvaldo Ramos de
Novaes
43. Moacir Amando dos
Santos
44.Jarbas de Carvalho
Campos
45.Antônio João Reis
46.01avo Drumond Filho
47.Rodrigo Toledo Alves
Costa
48Aureolano Miranda

Suplentes de Delegados à
Convenção Nacional

1.Rogerio Geraldo Pontes
2.Waldir Ignácio Ferreira
3.Paulo Roberto André
Caran
4José Onofre Rodrigues de
Araújo
5.Aelson José Zuca Lobato
6Dgnei Diniz de Meio
7.Maria Beatriz Pires de

Resende
8.Camilo Rodrigues de
Carvalho
9.José Maria de Mendonça
Chaves
1O.Maria Stelia da Silva
Xavier
1l.Dante Geraldo Simoes
12.Antônio Araújo Penido
13.Onésimo Ferreira Conde
14Bekembauer R. de
Alencar Braga
15.Mariy Eustáquio P. C.
Cesa rio
16.Sebastiao Carraro da
Rocha
17Nicia Mendes
18.José Rodrigues de Moura
19.Márcio Tadeu Figueiredo
20Djaima Caetano dos
Santos Filho
21.Maria Ameha Fronin
22.Sahm Milken Ignato
23.Luiz Wellington Pinto
24.Terezinha Auxiliadora M.
Fernandes
25.José Gurgel Fernandes
26Fabio Rocha Benedito
Filho
27.Cristiano Rocha
28.Roberto Dias Lima

Diretório Estadual

1Newton Cardoso
2.José Saraiva Felipe
3.Antônio Júlio de Faria
4.Antônio E. Andrade
Ferreira
5.Maria Helvira Salies
Ferreira
6.Hé[o Calixto da Costa
7.Antônio do Valie Ramos
8.Glycon Terra Pinto Júnior
9.Maria Lúcia Cardoso
lOMarcos Guimaraes de

29.Cassimiro Santos
Andrade
30.Paulo Sérgio Juhão
31.Carmem Lúcia Campos
de Castro
32.Aioisio Henrique
Guimaraes
33.Maísa de Jesus Pontes
34.Rodrigo dos Santos
Carvalho
35.José Rubens Taxares
36.Firmo da Mota Paes
37.Gabriel Contrucci dos
Santos
38.Milton Ayres de
Figueiredo
39.Alvino Alves de Andrade
40.José Oswaido Costa
41.Rodrigo Mateus de
Oliveira
42.Darci Gilson dos Santos
43.Wiison Paula Rodrigues
44.Manoel Tadeu Vicente
Lobato
45.Edgar Soares
46.Lucio Aparecido Souza
e Silva
47.Cesar Henrique dos
Santos
48.Eduardo Paulo Vilanova

C. Lima
ilMárcio Luiz da Silva
Cunha
12,1vair Nogueira do Pinho
13.Aldimar Dimas Rodrigues
14.Eduardo Gustavo F.
Brandao
15.Adelino de Carvalho Lino
16.Julio Cesar da Boa Morte
17.Manoei Dias Filho
18.Mauricio Guedes de Meio
19.Jose Laviola Matos
20.Aloisio M Vasconcelos
Lima

Comissão de Ética e
Disciplina

l.Mardem Antônio Batista
Pereira
2.Vanderlei Lourenço
Francisco
3.Renato Romarno Peixoto
Esteves
4Kenia Cristina Vasconcelos
Caxito
5.Cláudio Helvécio de
Mendonça
6.Paulo Roberto Souza Lima
].Manoel Messias Ramos
Santos

Suplentes Comissão de Ética
e Disciplina

iPaulo Rodrigues Pires
2.Nárton Antônio Fagundes
Reis
3.Mario de Assis
4.Rita de Cassia Lima Souza
e Silva
5João Batista Alves
6.Maria D'Aparecida Silva
7.Coracy Alencar

21.Helio Costa de Campos
Mello
22.Jose Bonifácio Mourao
23.João Cesar Novais
24.Gamaliel Herval
25.Paulo Augusto P. Mattos
26.Gaiiieu Teixeira Machado
27.Ronaldo Canabrava
28.Eneas Catsilho Chiarini
29.Antonio Dias Neto
30.Jose Roberto V. Brochado
31.Jose Neif Jabbur
32.Geraido Martins Godoy
33.Jose Adamo Belato

PMDB	oo MOVIMENTO DE1vt0ClAfiC0 ôkAILEiRO

CHD2A UNIAO COM RENOVAÇÃO

158	 ARMANDO COSTA	 UM MÉDICO NOS BASTIDORES DA POLíTICA
	 159



34.Alex Tadeu do Amarai
Ribeiro
35.Darci lavares
36.Antonio Loureiro
37.Francisco Ozeas C.
Valadares
38.Paulo Amâncio de Araujo
39.Saint Clarir Achirnietti
Terres
40.Felipe Neri de Almeida
41.Cairo Manoel de Oliveira
42.Genesco A. de Oliveira
Junior
43.Mauricio Velela Reis
44joaquim Ribeiro dos Reis
45.Marcio Amaral
46.Marcos Wellington de
Castro Tito

Suplentes

1 .Arthur Carlos Gardingo
2,Fradiue Gurita da Silva
3.Edmar Ribeiro 6.. Pimenta
4juaci Dias Andrade
5.Antonio Alves Maia
Ferreira
6.Sergio Luis Amaral
7.Florentino dos S. Barbosa
8.Jose Reinaldo V. da Silveira
9.Alexandre Antonio
Nepumuceno
10.Aristoteles Gambogi
11.Albson Alvarenga
12.Joanisio Ferreira de
Freitas
13.Gil Antonio Diniz
14.Celio Marcelino Cunha
15.Thomaz de Aquino V.
Borges
16Joel da Cruz Santos
17.Carlos Alberto Fagundes
Gouveia
18.Derly Pedro da Silva
19.Mauro Euripedes Rocha
Mendes
20.João Ludo Faria
21.Carlos Eduardo Vilaça
22.Jonas Gomes
23.Luciano Carneiro

47.Antonio Roberto L. de
Carvalho
48.Cesar de Mesquita
49.Leonardo R. Lele da
Cunha
50.Antonio Dianese
51.Célio Figueiras Ferraz
52.Lucas Antonio de
Rezende
53.Antonio Felipes Zeitunes
54.Erval Azevedo Mendes
55.Laudismar Fortuci
56.Jose Mauricio Silva
57.Euler Ferreira dos Santos
58.Carlos Evandro de
Oliveira
59.Nilton Alves Gonzaga
60.Odilon de Oliveira

Meirelies

Delegados À Convenção
Nacional

1.Raimundo Tarcisio Delgado
2.Ronan Tito de Almeida
3.Alfredo Jose de C. Meio
4.Mauro Ribeiro Lopes
S.Julio Cesar Delgado
6.Silas Brasileiro
7.Ronaldo Perim
8.Mário de Oliveira
9.Fernando Alberto Diniz
10.Joao Lucio M. Bifano
11.Marcello Lignani Siqueira
12.Genésio Bernardino de
Souza
13.Jorge Eduardo V. de
Oliveira
14.Arnaido Duarte
15.Jose Henrique L. Rosa
16.Luiz Tadeu Leite
17.Weber Americano
18.Marcus Nagib Gadben
19.Geraldo Felix de Jesus
20.Ângela Maria P. Pace S.
de Assis
21.Celio Copati Mazoni
22.Eurípedes Alves de
Carvalho

Caldeira
61.Paulo Cesar de Freitas
62.Leonardo Cardoso de
Barros
63.Orlando Regis Teixeira
64.Marcio Anotnio Cmargos
Teodoro
65.Jurandir Nascimento de
Jesus
66.Alberto E. Caldeira de
Meio
67.Adeildo Vieira Heringer
68.Marcos Aurelio Fortuna
Neves
69.Onofre de Sena Silva
70.Joaquim de Meio Freire
71. Líder

23.Jose Newton F. de
Oliveira
24.Pauio de Oliveira
Carvalho
25.Geraldo Rocha setembro
26.Joao Batista Rosa
27.Manoel Francisco Silva
28.Roque Silva Filho
29.Paulo Rogerio dos Santos
30.Paulo Guilherme do C.
Sheib
31 Angelo Tadeu Viana
Pereira
32.Jose Maria F. de Oliveira
33.Salatiei Ferreira Lúcio
34.José Felipe Mota Coelho
35.Geraldo da Costa Pereira
36.Raimundo Tadeu Baldini
37.Jose Geraldo H. Vieira
38.Salornão Luiz de Freitas
39.Mario Jose Ferreira
40.Jeronimo Donizete da
Silva
41.Marco Antonio Rosi
42.Getuho Afonso Porto
Neiva
43.Nagib Fauzi Nadir
44,Pauio Henrique de
Oliveira
45.Carlos Alberto de
Carvalho

46.Leonardo Lacerda Camilo
47.Jose Henrique Brito
48.Haroldo Lima Bandeira

Suplentes de Delegado

1 Jose Assis Costa
2.Heitor Ruggio
3.Mauricio Pádua Souza
4.Guido Carvalho
5.Jose Arnaldo Canarinho
6.Jose Bernardo Meneguim
7.Arnaldo de Oliveira Alves
8.Carlos Jardim de Resende
9.João Antônio de Sousa
10.Antonio Francisco Mapeih
11.Jose Benedito Rennó
12.Jurandir da Rocha
13.Geraldo Pereira Filho
14.Romuaido Neiva Gonzaga
15.Afrânio Pinto Moreira
16.Fiorindo Silveira Filho
17.Heitor M. Sabino de
Freitas
18.Luiz Atílio Pennacchi
19.Edson Gualberto de
Sousa
20.Milton Dias dos Santos
21.Sergio Emilio B.
Vasco nceilos
22.Gilberto da Gama Leite

23.Marcio Gonzaga D de
Oliveira
24.Mozart Terra Carvalho
25.Epaminondas Barbosa de
Aguilar
26.João Ferreira Lima
27.Efigênio Soares de
Oliveira
28.Geraldo de Oliveira Couto
29.Élcio Lopes dos Santos
30.Stefânio Rodrigues Pires
31.Aulos de Carvalho
Marques
32.Pedro Cardoso da Silva
33.Eh Pinto de Faria
34.Dativo Botelho
35.Geraido Magela
Rodrigues
36.Carlos Roberto
Fontanieiio
37.Alair Paulo Chagas
38.Ramiro Jamal
39.Jose Augusto Gonçalves
40.José Carlos Chumbinho
Ribeiro
41 Roberto Antunes De
Paiva
42.Cesar Augusto Torres
43.11deu De Jesus Lopes
44.Wagner Moura
45.José de Almeida Gomes

46.iose Raimundo Campos
47.Hélio de Souza Godinho
48.José Antonio Reis Junior

Comissão de Ética e
Disciplina

1.José Eduardo L. Cançado
2.Miiton Lima
3.Luiz Carlos B. Gambogi
4.Elmar Humberto Goulart
5.Mauricio Hansenciever
Borges
6.Ricardo Pereira
7.Benjamim Belo Pereira

Suplente Comissão de Ética
e Disciplina

1.José Francisco da Silva
2.Francisco José Barros
Moreira
3.Edson Flavio C.
Francisquini
4.Wilson Pingo Oliveira
Antunes
5.José Maria G. dos Santos
6.Abdala Daguer Neto
7.Marcio Antonio Falhares

Nas Eleições de 1996 e 1998, já estavam preparados estas Condutas
aétiCas. A mesma proposta, o Itamar me disse, via Anderson Adauto: "Eu
não quero seu cargo, eu quero o Secretário Adjunto, Superintendências da
Secretaria e Diretorias nas Fundações". Era o coração da SES. Como eu já disse,
a minha resposta ao Anderson foi que estava satisfeito com meus assessores
e que eu não trabalhava com pessoas que não eram de minha confiança,
embora respeitasse muito o P1 e, inclusive, tinha vários na equipe. Itamar e
Newton Cardoso fizeram a opção deles. As ambições pessoais falaram mais
alto. Os interesses coletivos e a valorização das bases e do Partido ficaram em
segundo plano, só serviam para serem usadas. Eles não perceberam que, na
minha demissão, os grandes perdedores foram eles mesmos, Itamar e Newton.
Eu me indignei com a conduta deles, me demitindo durante a crise da FHEMIG.
Newton Cardoso e Itamar Franco erraram outra vez e imobilizaram o PMDB,
o Partido que os tinha elegido por 10 anos. Se eles estivessem pensando
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bem, não jogariam o Governo para derrotar a chapa em que estávamos, José
Alencar, Zaire Resende, Anderson Adauto, Geraldo Resende, Paulo Petersen e
eu, além tantos outros companheiros ilustres. Usaram os secretários de estado,
prefeitos, presidentes de diretórios, deputados e muito dinheiro. Isto sem falar
que o Presidente eleito por eles, Saraiva Felipe, não conseguia segurar o
Newton Cardoso. Quem comandava era o Newton. Eles não entenderam que
a nossa Executiva tinha dado a vitória deles e, se tivéssemos como Presidente
na eleição de 2002, eles não teriam brigado. O Itamar teria cumprido o acordo
com o Newton Cardoso ou comporiam novamente a mesma chapa. Nós,
daquela Executiva, sabíamos compor o Partido, estimulávamos a vitória e
valorizávamos, principalmente, as bases.

Recomeçou o trabalho de recuperação, e fico satisfeito, porque fui convidado
pelo Presidente Antônio Andrade para ajudá-lo, em maio de 2011. Apenas
sugeri que fizesse o mesmo que fizemos a partir de 1993 numa crescente,
nunca em queda, até a bobagem que fizeram, em 2001, Newton Cardoso
e Itamar Franco. A gente tem de ter a coragem de indignar-se, dizer NÃO,
quando a proposta vai contra os nossos princípios. Zé Alencar pensava assim
também, e teve sucesso na vida política e pública. Eu perdi todas as "paradas"
no primeiro embate, mas no final ganhei todas. Era a razão.

A boa situação nas eleições de 2000 parece ter gerado 'olho gordo' nos
dois comandantes do Estado, que resolveram lançar uma chapa contra
a atual direção. Queriam ter total controle sobre o PMDB. Um queria ser o
Presidente da República a todo custo e o outro almejava voltar ao Palácio
da Liberdade. Fizeram um jogo sujo, pressionaram todos os que estavam na
chapa comandada por José Alencar, Zaire Rezende, Paulo Peterson, Anderson
Adauto, Geraldo Resende e eu. Eu recebia sempre telefonemas de prefeitos,
ex-prefeitos, que tinham sofrido pressão de todos os lados para saírem de
nossa chapa. Usaram os secretários de Estado. Alguns trabalhavam com amor
contra nós, e se identificavam. Utilizaram-se ainda dos deputados federais,
dos estaduais, de diretores de órgãos públicos e de outras 'autoridades'. O
Newton Cardoso (com quem ainda tenho relacionamento) é competente para
isto. Ele nunca teve coragem de me enfrentar antes de ser vice-governador
e com o apoio de Itamar se completavam. Com tudo isto (incluindo aquela
visita do advogado deles à sede do Partido, retirando várias pessoas da nossa
chapa, que deram declaração da retirada de seu nome da chapa por pressão
do governo, principalmente de Newton Cardoso), a uma semana da eleição
da nova Executiva ainda perdiam. Como já disse, programaram a tal festa
de aniversário do Newton Cardoso na véspera da Convenção. Ali começou

o aliciamento explícito que continuou nos quartos dos hotéis. Gastaram uma
fortuna (R$1.950.000,00 - Hum milhão, novecentos e cinquenta mil reais).
Quem me disse isto foi uma pessoa de confiança que participou do processo. E
ganharam a Convenção. Só de hospedagem de hotel, uma empreiteira pagou
R$140.000,00, enquanto nós gastamos R$40.000,00 na campanha inteira.
As palavras que eu dizia no fim dos discursos do PMDB, que	c

[)f' , aconteceu. Newton Cardoso ficou muito satisfeito.
Gabava-se de ser o 'Dono do Partido Ele não teve a humildade de entender
que a compra de uma Convenção merecia, e mereceu, o repúdio da sociedade,
dos próprios filiados e, principalmente, dos eleitores. Isto ficaria provado nas
eleições seguintes.

Deixei um Partido lubrificado, com dinheiro em caixa, tanto na Fundação
Ulysses Guimarães como no Partido, as bases valorizadas, os melhores
quadros partidários em todas as cidades, as Coordenadorias ativadas e os
diretórios de todo o Estado organizados com o que tinha de melhor nas
cidades. Distribuição de 15.000 jornais politizantes de dois em dois meses,
pelos correios, uma memória de quase 100% de todos os diretórios, Encontros
dos Diretórios Municipais uma vez por mês, e das Coordenadorias de dois em
dois meses, com pauta de interesse público.

Deixamos cerca de 800 diretórios, 40 cidades com comissões provisórias, 13
cidades sem representação. Hoje, 1810612013, temos apenas cerca de 175
diretórios e 66 comissões provisórias, embora tenham muitas atas sendo
examinadas. Depois que saí da Presidência fizeram cerca de 470 intervenções,
somente para atender deputados. Adotaram o critério equivocado do
'majoritário'. Ele é importante, mas é necessário que tenhamos outros
critérios que devem ser levados em consideração para que o Partido não seja
descaracterizado. O Presidente Antônio Andrade fez questão de falar isto
quando me convidou para participar das reuniões da Executiva. Pensei: "que
beIeza' Todavia ele capitulou. Não se justifica chamar de 'majoritário', por
exemplo, um deputado com 100 votos em uma cidade de 8.000 eleitores e
dar a ele o direito de indicar uma Comissão Provisória. Isto vinha sendo uma
rotina. Sem votos para a chapa majoritária, escolhe-se a Comissão Provisória.

Desativaram as Coordenadorias Regionais, acabaram com a Memória do
Partido, acabaram com os Encontros Municipais mensais e acabaram com
o Jornal do PMDB. Deixaram de mandar cartão de aniversário, de Natal,
comunicar a realização de alguns eventos importantes, cursos para candidatos,
além de acabarem com as reservas financeiras do Partido. Também foi cortado
o Fundo Partidário, que só foi retomado no fim de 2012. Tudo fruto da má
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Nas eleições de 2010, o candidato do PMDB a governador foi o Hélio
Costa, com o excelente Patrus Ananias de Vice. O Hélio estava com cerca de
SO% dos votos nas pesquisas e Anastasia 3%.

Não houve campanha na acepção da palavra. Antônio Anastasia não ganhou
a eleição, foi o Hélio Costa quem perdeu. Eu nunca vi tanto erro das direções
partidárias do PMDB, de certo tempo para cá. O José Alencar e eu sabíamos
compor o PMDB. Eis o resultado de 2010.

gestão do fundo nesse período.

• O Partido estava instalado numa bela casa na Afonso Pena,
de grande visibilidade e pagando apenas R$4.000,00 de aluguel. Resolveram
mudar a sede para uma casa na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Era muito
grande e só de aluguel se gastava R$15.000,00.

Isto, sem falar na empresa de segurança, que cobrava R$16.00000 (mais que
o aluguel). Gastaram toda a reserva com reforma e mobiliário da nova sede. A
mudança, segundo se soube, foi por determinação do Newton Cardoso, que
tinha a executiva sob seu controle.

Já que falamos em números, vamos voltar aos eleitorais. As primeiras eleições,
após perdemos a direção partidária, em 2002, eram eleições majoritárias.
Aconteceu o que era previsto por mim e está no quadro abaixo, com os cinco
Partidos mais bem votados:

E LA( 2002	Ps3L \ L [ V cc, Gc)VER' A	V	S
D	Fr#	E

N .	. 2006,

PSDB	O	 Aecc	 -	6

PMDB	 -

PFL	O	O	Eiizeu	6	7

Rezende

PT	Lua 0	 o	9	 9
PL	vice José

Alencar

Nas eleições de 2008, o PMDB continuava em queda, com
desagregação do Partido, diretórios, coordenadorias regionais, prefeitos,
vereadores e todos os segmentos partidários. Partido solto desvirtua e começa
a ser procurado por aliciadores. Isto aconteceu com fartura. Hoje, devemos ter
de 20 a 30% de cidades que o PMDB vota em candidatos de outros Partidos.
Bem que o Zé Alencar e eu tentamos.
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ELECOLS DE 2010: PRESiDENTE, GOVERNADOR, SENoL0R,

DEPUTADOS ESTADUAL E FEDERAL

ELEIÇOES DE 2012: PREFEITOS E VEREADORES

Voltamos ao período um pouco atrás, sobre a Executiva anterior a
2002.

o PMDB, nas últimas eleições de 2012, fez 119 prefeitos e 986 vereadores,
continuando na queda gradativa.

O PMDB perdeu, em 2002, o governador, o vice-governador, diminuíram os
deputados federais e estaduais, enquanto deixamos cerca de oito cidades sem
comissão provisória e o restante cerca de 800 eram diretórios, e as outras eram
Comissões Provisórias. Abandonaram os Diretórios Municipais, desativaram
as Coordenadorias, aumentaram as intervenções, chegando a mais de 400
nestes últimos anos, descaracterizando o Partido, a memória ficou totalmente
desatualizada, acabou o encaminhamento do jornal do PMDB, politizante,
usando toda a memória do Partido. Como já disse folhas atrás, o jornal era

encaminhado a todos os segmentos partidários, ao Diretório Nacional e aos
deputados federais e senadores e aos governadores do PMDB, em todo o País.

Quais os motivos que nos levaram a estes números pífios? A reeducação em
contato com as bases chegou a zero. Tudo era decidido pela cúpula. O PSDB e
Partidos coligados aliciavam nossos dirigentes municipais, em muitos lugares,
com anuência da própria cúpula partidária. Muitas lideranças, sequiosas de
aderir ao Governo do PSDB, lutaram para ser importantes na Executiva por
esse motivo.

Eu me lembro que, na nossa época, a escolha da chapa para o Diretório
estadual era feita pelos companheiros do Partido nos Encontros Regionais.
A escolha era feita no sentido de escolher pessoas proporcionais ao número
de eleitores daquela coordenadoria. Era uma festa. Ninguém tinha ambição.
Não era uma questão de ambição. Eram indicados numa decisão democrática.
Assim, lideranças das bases sempre participavam da Executiva, para defender
as bases no órgão máximo de decisão.

½)/IUI7dD DUrA O /3/UDO oc/oro;. José Alencar se lançou candidato à Presidência
do Senado e todos os senadores do PMDB prometeram votar nele. Avançou
mais e conversou com a oposição, também recebendo o beneplácito deles.
Só aguardava a escolha do PMDB, Partido que, por ter a maior bancada de
senadores, indicaria o Presidente. Não era Lei. Era um acordo tácito que existia
na Câmara e no Senado.

Na reunião, aconteceu o seguinte: Ramez Tebet era Ministro, e não
desincompatibilizou para a disputa (15 votos), José Alencar (um voto). O Zé
disse para mim uma frase que gostava de usar: "Armando, esta bancada do
PMDB no Senado é uma coisa de doido' A partir deste fato, José Alencar
estava desiludido com o PMDB. Foi um choque para ele aquela conduta. Eu
não esperava aquele resultado, mas como conheço bem nossos congressistas,
não foi surpresa. Aliás, vou comentar esta conduta de nossas lideranças
maiores e da cúpula do PMDB nacional no último capítulo deste livro. Quero
que sirva para as gerações futuras. O PMDB, atrelado ao FHC, tinha ajudado
a aprovar a emenda da reeleição, que não era propriamente dele (FHC), pois
ele não teria condição de tomar esta decisão sozinho. Teve também pressão
do primeiro mundo. Esta era uma das decisões do "Consenso de Washington'
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ENCONTRO REGIONAL DE UBERABA, OCORRIDO EM CAMPO FLORIDO; NA FOTO: 000VANJO (VEREADOR),
CEL FERNANDO VIEIRA, PRES. PMDB DE UBERABA, ARMANDO COSTA, JOÃO BATISTA (VEREADOR
POR UBERABA) ANDERSON ADAUTO, ARAMIS PASSUELO(PREFEITO DE FRONTEIRA)

PMDBr	A tJ rR A5 VITORIAS.

1
r r à	 1

ENCONTRO REGIONAL EM TEOFILO OT0NI; NA FOTO GETUIJO NEIVA (ATUAL PREFEITO DE TEOFILO
OTONI), LUIZ RESENDE, LUIZ LEAL (EX DEPUTADO FEDERAL E EX PREFEITO), ARMANDO COSTA,
RONALDO PERIM (DEPUTADO) E BONIFÁCIO MOURÃO

ENCONTRO REGIONAL EM PASSOS, PARA CAMPANHA DE 1996; NA FOTO COSSIMO BALTAZAR DE
FREITAS (EX-DEPUTADO ESTADUAL) DR. HERNANI (PREFEITO DE PASSOS), ARMANDO COSTA E ALOISIO
VASCONCELOS

ENCONTRO REGIONAL DA 000RDENADORIA DE DIAMANTINA; NA FOTO SOELSON BARROSA - PREF.
DE TURMALINA, TARCISIO DELGADO, LEANDRO COSTA, ARMANDO COSTA, O SAUDOSO PREFEITO DE
DIAMANTINA IRAVAL PIRES E JOSE ALENCAR, AO FUNDO O ENTÃO DEPUTADO FED. RONALDO PERIM
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CONSENSO DE WASHINGTON

Era um conjunto de medidas que tinham como meta privilegiar,
principalmente os EUA e os países ricos, incrustados no G-7. A segunda meta
era quebrar a Rússia, o que acabou acontecendo.

Ele foi montado pelo Banco Mundial (FMI), Departamento de Estado
Americano, Tesouro Norte Americano e Organizações de Direita Americanas.

ENCONTRO REGIONAL DE Pouso ALEGRE, NA FOTO: ALuzIoVAscoNcELos, ARMANDO COSTA, O

QUERIDO GRABRIEL CoNsTRucci (GABRIEL SAPINHO), ENeAS CHIARINI E VEREADOR FIRMO DA MATA
PAIVA

As medidas, todas neoliberais, seriam: privatização de todas as empresas
públicas e estatais, liberação da economia, redução das tarifas administrativas,
liberalização da conta de capitais, elevação da taxa de juros, privatização da
previdência social, redução das taxas aduaneiras, diminuição do tamanho do
setor público e redução dos seus gastos. Com isso, acabando com o Estado
de Bem-Estar Social.

Fernando Henrique privatizou quase tudo. Os bancos públicos estaduais
quebrados por uso político indevido por décadas foram saneados ("PROER")
e vendidos a bancos nacionais e internacionais. Os bancos privados como
o Nacional, Bamerindus e Econômico foram saneados e vendidos a bancos
nacionais e internacionais. A transferência do Excel Econômico para o Bilbao
Vizcaya não foi feita pelo marco regulatório, mas se enquadra nele.

O marco regulatório para o Sistema Financeiro (PROER), estabelecido pela
Lei 9.447, de 14/03/1997, dizia: é facultado ao Banco Central a transferência
do controle acionário, administração temporária, liquidação judicial ou
intervenção, sem prejuízo de, posteriormente, intervenção extrajudicial
administração judicial temporária.

O Banco Real, um dos mais sólidos do país, foi vendido ao Santander. Não
houve saneamento, apenas atendia aos interesses próprios dos sócios
majoritários.

Os ativos públicos como telecomunicações, parte elétrica, siderurgia e
centenas de empresas foram vendidas usando moedas podres, como TDA,
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FHC não conseguiu fazer tudo no primeiro mandato, então solicitaram a ele
que pleiteasse o segundo mandato para terminar o processo. Está aí a causa
da reeleição.

que eram vendidos no mercado a 30% do valor de face e entrava na compra
por valor de face de 100%. As compras eram financiadas pelo BNDES, com
juros subsidiados.

Eles queriam também que FHC privatizasse o Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Petrobrás e Furnas, mas ele ficou com medo da reação popular que se
preparava. Para isto ameaçavam invadir o pregão e quebrar tudo, impedindo
a privatização.

As empresas privadas com redução das tarifas aduaneiras não tinham como
competir, ou quebravam ou seriam vendidas. Elas foram vendidas por pouco
mais que nada. Nessa lista estavam: a Metal Leve, a Cofap e centenas de
outras empresas. O setor de mineração, siderúrgico e agrário foi uma
carnificina. Grande parte do solo brasileiro, rico em minério, foi comprado por
multinacionais.

Isto tudo teve o apoio total da mídia brasileira tendenciosa e internacional. Até
a chamada mídia brasileira idônea apoiou. Eles falavam que nós, contrários
àquelas vendas sem critérios, éramos coisa de museu, grupo do atraso,
jurássicos. Esta mídia trabalhou com maestria.

Tudo para que FHC acabasse de abrir de vez o Brasil, com a diminuição da
proteção aduaneira. Entretanto, eles, os donos do mundo, Europa e Estados
Unidos (mundo civilizado), tinham subsídios para tudo. Não tínhamos como
competir. Sem possibilidade de competir pela abertura abrupta, grande parte
do setor de telecomunicações foi vendido para o estrangeiro. Ficaram com a
TIM, Itália-Telecom, Portugal-Telecom, Vivo e Claro. Tudo com as novas tarifas
mais altas do que as anteriores. Aliás, mais altas do que no resto do mundo.

172

Eu me lembro da indústria de computação atrasada e sem competitividade.
Participei de um encontro de uma comissão, em que o deputado Luiz Henrique
da Silveira defendia a nossa indústria da computação. Era uma defesa sem
futuro e todas foram incorporadas às indústrias estrangeiras. Elas pagaram o
que quiseram.

Estive representando o Brasil na ONU, por duas vezes. É um convênio com
a Câmara Federal, justamente para ter conhecimento de como a ONU
funcionava. Participávamos das reuniões plenárias da ONU e, periodicamente,
nos reuníamos com funcionários graduados da embaixada brasileira, em
recinto fechado, e lá se dizia que a ONU era dominada pelos EUA. Eles não
falavam de público, mas tinham a intenção de alertar a nós, políticos, do que
acontecia, de fato, no mundo civilizado.
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FHC, REELECÃO, GLOBALIZACAO E O PMDB

Nesta emenda da reeleição, quem estava atrelado a FHC e tinha
ajudado a aprová-la, colheu muitos "mimos" recebidos até depois que quem
tinha prometido tivesse morrido. Então, não largariam, de forma alguma, o
candidato do PSDB.

O FHC tinha poluído o Congresso Brasileiro em dois momentos que mudaram
o seu o perfil: o primeiro, foi quando o presidente conseguiu que o PMDB
não lançasse candidato à presidência. O Partido tinha o ex-presidente Itamar
Franco como candidato e ele estava no auge. Tínhamos uma pesquisa secreta
que dizia que Itamar ganharia de FHC no segundo turno. Eu era presidente
do PMDB em Minas, lutei pela candidatura própria e perdi. Lembro-me que
o Itamar queria fazer o Antônio Brito (então seu Assessor de Comunicação)
Presidente da República. Ele era o primeiro colocado nas pesquisas com 26%.
Entretanto, Brito tinha compromisso com o PMDB do Rio Grande do Sul e
abriu mão a favor de FHC, que tinha apenas lB% nas pesquisas. Quem o
elegeu não foi o PSDB de São Paulo, as elites aproveitadoras nacionais e
internacionais, nem o Consenso de Washington. É bom dizer aqui o nome de
quem o elegeu que tinha feito um mini governo de pouco mais
de dois anos, após assumir depois da renúncia de Fernando Colior. Fez um
governo meritório, a sociedade acatou o seu pedido, elegendo um Presidente
elitista e antipático. É bom salientar que FHC teve também um forte apoio da
classe universitária que, nos tempos da ditadura, o tinham como maior ícone
de oposição. Eram os tempos da Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL). Ele era um ícone, depois, mandou "esquecer tudo o que escreveu'
mas isto é outra história.

Ele foi tão ingrato que não deixou Itamar ser candidato pelo PMDB. Tinha
o apoio da cúpula nacional do PMDB, não democratizada, com 'donos'
espalhados por todos os estados do país. Por exemplo: Goiás tinha 40
delegados, todos controlados por Íris Rezende; Pará, mais 40 delegados
controlados pelo Jader Barbalho, além dos estados nordestinos, onde quase
todos votaram contra a candidatura própria. Para isso, foram liberadas verbas

orçamentárias e extra orçamentárias. Ainda deram para o PMDB o Ministério
dos Transportes (de tantos e conhecidos escândalos).

O outro momento de poluição foi quando propuseram a emenda da reeleição
para ele. Assisti e vi tudo e fiquei perplexo com as mudanças na votação da
PEC da reeleição, ela, para quem está no poder, é aética e imoral, só usada
por grupos políticos deste teor.

c. Em 1° de fevereiro de 1995, o deputado
Mendonça Filho (PFL/PE) apresentou a emenda da reeleição. Em novembro do
mesmo ano, o Palácio do Planalto autorizou o Ministro Sérgio Mota (Serjão) a
incluir a votação da emenda na pauta da Convocação extraordinária de janeiro
de 1996. A emenda, para contragosto do Governo, não foi incluída na pauta.

Em março de 1996, o Governo resolveu subestimar a força do deputado
Paes de Andrade (Presidente do PMDB Nacional). Trabalhou para esvaziar
a Convenção Nacional do Partido e amargou a aprovação de uma moção
que proibia os peemedebistas de votarem o tema antes de 1997. Todas as
articulações que discutiam a emenda foram abortadas. A emenda da reeleição
só foi aprovada na Comissão Especial em 14 de janeiro de 1997. Um facilitador
do processo foi o fato de o deputado Mendonça Filho ter dado nova redação
ao parágrafo 50 do Artigo 14° da Constituição Federal. Explica-se: passava a
permitir a reeleição do Presidente da República, governadores de estado e do
Distrito Federal, prefeitos e quem os tivesse sucedido ou substituído, nos seis
meses anteriores ao pleito, alterando a Constituição Federal de 1988.

Fiquei abismado com o que ouvia nos corredores. Afinal, pelo que sabia,
no início de todo este processo, só 80 congressistas manifestavam opinião
favorável à emenda da reeleição. Só sei que aqueles que antes eram
radicalmente contra a reeleição eram procurados, ficavam dóceis e iam à
Tribuna defender ardorosamente a reeleição de FHC.

A imprensa "tendenciosa" era toda a favor. Rumores de compra de votos
generalizados eram ouvidos pelos corredores da Câmara, até que estourou
a denúncia de uma fita gravada pelo jornal Folha de São Paulo: o deputado
Ronivon Santiago afirmou que tinha vendido o voto por R$200.000,00 e
denunciou que outros parlamentares também teriam vendido os seus votos.
Citou João Maia, Zila Bezerra e Osmir Lima, todos do PFL do Acre. Outro que
apareceu na gravação foi o "Chicão", que também recebeu. Como ele falava
dos deputados de seu Estado, a imprensa deduziu que era o Chicão Brígido.
Dos oito parlamentares do Acre, seis votaram pela emenda da reeleição e
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apenas dois contra.

Depois de uma semana de intensas negociações com o PMDB, FHC determinou
que a emenda fosse votada na Câmara até o dia 29 de janeiro de 1997. O
PMDB fez outras exigências, quase todas aceitas, e a emenda foi aprovada no
dia 28 de janeiro, em primeiro turno. No dia seguinte, foram derrubadas todas
as emendas contrárias à reeleição. Demonstrando a força da base de apoio
ao seu governo, FHC conseguiu também que o seu candidato Michel Temer
(PMDB/SP) fosse eleito Presidente da Câmara Federal.

Em 25 de fevereiro de 1997, a Câmara votou, em segundo turno, a emenda
de reeleição e aprovou o texto por 396 votos a favor, 111 contra e cinco
abstenções.

FHC negociou todo este processo com o Congresso: obras, emenda, cargos
e mimos. Quando eram denunciados, abafavam tudo. Havia, é claro, várias
denúncias. Mas quando os processos chegavam à Procuradoria Geral da
República, eram engavetados. No período em que Geraldo Brindeiro, no
governo FHC, foi Procurador Chefe, aconteceu o seguinte: dos 626 inquéritos
criminais que chegaram até lá, 242 foram engavetados. Outros 217 foram
arquivados por ele. Somente 60 denúncias foram aceitas. As acusações
recaiam sobre 194 deputados, 33 senadores, 11 ministros e quatro contra
o próprio presidente. Por conta disto, Brindeiro recebeu o jocoso apelido de
"Engavetador Geral da República".

Uma das maiores obras de Geraldo Brindeiro durante aquele governo foi
"engavetar" a famosa "Pasta Rosa' onde se encontravam denúncias sobre
uma boa parte da república de hoje. Repousam até agora nos Hds, CDs e
pendrives que o ínclito Delegado Protógenes Queiroz encontrou atrás da
parede falsa do banqueiro Daniel Dantas.

1

ri
ENCONTRO DE AMIGOS NA TRADICIONAL LIVRARIA E CAFÉ TRAVESSA (HOJE FECHADA) EM
12/01/2001; NA FOTO: FLÁVIO REGIS MOURA E CASTRO, WALTER LOPES( IN MEMORIAM), JOSÉ
LUIZ NASCIMENTO, DERALDO, AROALDO MACEDO, ARNALDO, MARCOS SANT'ANNA, JASON
DUARTE
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A UNIÃO DE JosÉ ALENCAR E LULA

Na festa de 40 anos da vida empresarial de José Alencar, no Palácio
das Artes, foram convidados os presidentes dos Partidos nacionais e lideranças
partidárias. Lula veio com José Dirceu. Ficou impressionado com as exposições
feitas no painel, com o empreendedorismo do Zé, e saiu daqui dizendo: Lse
E orne cEfOO

Tudo começou, portanto, sem o José Alencar procurar uma aproximação com
o Lula. Eu gostava e gosto até hoje do Lula, e estava satisfeito com isto. Um
dia, o Zé me disse: "Armando, o Lula é um 'craque', um homem de bem". Eu
pensava comigo o tanto que este país precisava e precisa de homens de bem.
Ai começaram os rumores da aproximação e que Lula o queria como vice. O
PMDB não abandonaria o barco do PSDBIPFLIPPS e nós conversamos sobre
isto. Lula e José Alencar começaram a procurar um Partido que aceitasse o
José Alencar e desse a legenda para coligar majoritariamente com o P1 e o
compromisso de indicar o Zé Alencar como vice na chapa de Lula. Foi o PL que
nos aceitou, com o compromisso de ter o Zé Alencar como vice.

Lula dizia: "Se você, Zé, for meu vice, abrirá as portas das elites empresariais
para mim. Você vai completar os nossos votos".

José Alencar fez uma sondagem rápida a empresários pelo país afora. Eles
o conheciam bem. Foi Presidente da poderosa FIEMG por seis anos. Era um
empresário conceituado em todo o Brasil.

Foi duro, pois nós, que tínhamos o PMDB no coração, e temos até hoje, tivemos
de nos desfiliar pelo futuro do país. Foi uma luta, e ficamos com José Alencar
no PL, que tinha se comprometido a indicá-lo como vice do Lula e cumpriu.

A decisão se ele seria candidato a vice-presidente ou ao Governo de Minas, fez
com que o 'manchetista' (falo de Aécio Neves) fugisse para o Rio de Janeiro,
visando não enfrentar o José Alencar nas eleições para governador. Ao saber
que José Alencar seria mesmo o vice de Lula, veio correndo do Rio e caiu nos
braços do Itamar Franco, que não queria cumprir o compromisso assinado com
Newton Cardoso.

Zé nos chama, numa noite, na COTEMINAS, seu escritório. Ao entrar, não
vi ninguém, mas ouvi a conversa deles na outra parte da sala. Lá estavam
seus familiares: Antônio Alencar (Toninho, seu irmão), Ronaldo Ornellas,
seu cunhado, e outros como Rogério Colombíni, Anderson Adauto, Paulo
Petersen, Fabiano Leal, José Francisco, Adriano Silva e Norton. No meio da
mesa, assentados, estavam Lula e seus acompanhantes. Na mesa, em frente
ao Lula, tinha uma garrafa de cachaça "Maria da Cruz' de ótima qualidade,
fabricada na fazenda Cantagalo, de propriedade de Zé Alencar. Já estive lá
algumas vezes. É um projeto formidável. Lembro-me de uma mata larga e
baixa margeando o Rio São Francisco. Foi o Zé que desenvolveu a recuperação
de toda a mata ciliar do rio.

0 Zé disse:

	

quErem como	.:	e o
c'm Aí, o Lula pediu a palavra e disse: "Zé, se você quiser ser

candidato a governador, o PT o apoia, mas eu preciso de você como candidato
a vice-presidente. Você abre espaços enormes para mim e completa os votos
que eu necessito para ganhar as eleições". Nós, companheiros do Zé, já
tínhamos conversado sobre isto, sem o seu conhecimento. Dissemos a ele:
"Zé, nós precisamos de você como nosso governador, mas reconhecemos que,
como vice do Lula, você será mais importante para Minas e para o Brasil". Lula
é um comunicador muito competente, e convenceu a todos com suas palavras.
Enfim, o Zé abriu as portas das elites empresariais para o Lula. Foi um gigante.
Elegeram-se e fizeram um trabalho brilhante.

Itamar se reaproxima do Zé Alencar e de Lula (antes de ficar com o Aécio).
Perguntou ao Zé Alencar quem poderia ganhar esta Convenção do PMDB,
contra o Newton Cardoso, para ele. O Zé lhe respondeu: "Só o Armando
Costa Itamar ficou paralisado. Afinal, tinha me demitido vilmente e colocado
todo o seu pessoal para trabalhar para o Saraiva, candidato do Newton.
Neste dia, o Zé me ligou às cinco horas da manhã: "Armando, é José Alencar.
Desculpe-me por ligar a essa hora, mas achei que você deveria saber. Acabei
de chegar do Mangabeiras e o Itamar me perguntou quem poderia ganhar a
Convenção do PMDB para governador para ele. Respondi que só poderia ser
você". Itamar tinha como líder meu amigo e ex-tesoureiro de nosso Diretório,
Antônio Andrade, que me sondou se eu poderia apoiar o Itamar, mas eu já
estava fora do PMDB. Newton Cardoso ganhou a Convenção. Aconteceram as
eleições. Lula e Zé Alencar ganharam o Governo da República. Aécio ganhou
o Governo de Minas, com o apoio do Itamar. Criaram o "Lulecio", que fez
muito sucesso em Minas. José Alencar rodou todos os Estados, eliminando
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as resistências dos empresários ao Lula, fazendo um grande trabalho. Foi
o diferencial. Alencar, que tinha o PMDB como o Partido de seu coração,
resolveu não voltar como tínhamos combinado. O acontecimento da eleição
ao Senado foi marcante para ele.

Antes de tomar posse, o Zé nos chamou na mesma sala da COTEMINAS. Lá
estavam o deputado federal Waldemar Costa Neto, meu ex-colega de Câmara,
e o deputado estadual Ronaldo Vasconcelos, cotado para o Ministério
do Meio Ambiente. Faltava o Bispo Rodrigues, o todo poderoso da Igreja
Universal, homem de confiança do Bispo Macedo, educado e que comandava
uma bancada grande de evangélicos do PL. Também estavam os mesmos
companheiros da outra reunião. José Alencar falou: "Eu os chamei aqui porque
o Lula conversou comigo, e falou que vai dar um Ministério importante para
aquele grupo do PL mineiro". Tinha pensado bem e sugeriu ao Zé o Ministério
dos Transportes. Afinal, Minas tem a maior malha rodoviária do Pais. E disse
mais: "Poderia ser aquele deputado de Uberaba' Ele falava do Anderson
Adauto que, juntamente com os Partidos que apoiaram o Lula, tinha dado a
ele uma bela recepção com milhares de pessoas e lideranças importantes do
Triângulo Mineiro.

Alencar explicou ainda que o nome do Anderson não foi uma sugestão sua,
mas do próprio Lula. Nesta hora, o deputado Waldemar Costa Neto reagiu
e ficou bravo. Não concordava com aquilo. O Ronaldo Vasconcelos também
perdeu o controle, pois já se considerava Ministro do Meio Ambiente. Nós
tivemos de acalmá-lo e prometemos lutar por um segundo Ministério para
Minas, e lutamos. Anderson Adauto respondeu que não queria o Ministério.

O Zé ia voltar a Brasília naquela noite (uma hora da madrugada) e o Waldemar
ia para São Paulo. Chamei o Anderson em um canto e falei: " Vá para Brasília
com José Alencar, acerta um encontro com o Bispo Rodrigues e vê o que
eles querem. Depois, viaja amanhã mesmo para São Paulo e acerta com o
Waldemar. A reação dele é para ser compensado com indicações", O Anderson
aproximou-se de José Alencar e pediu uma carona para Brasília. O Zé falou:
"Daqui a uma hora no aeroporto". Ele saiu apressado, foi em casa pegar
roupas e mala e foi com Zé. Todas as duas conversas deram certo.

José Dirceu era e é o homem de confiança do Lula, por isso foi para a Casa
Civil. Foi Líder do PT, na época que eu era deputado federal. Era homem de
cumprir tratos. Foi cassado como uma vingança de parte do Congresso que
não gosta do PT (principalmente a bancada ruralista), PFL, PSDB e por parte
do PMDB. O mesmo motivo pelo qual cassaram Ibsen Pinheiro. Ele foi cassado

principalmente pelas "viúvas do Co/for" no Congresso, por vingança, e pelo
P1, PSDB e também parte do PMDB, o mesmo grupo que cassou o José Dirceu.
Com culpa ou sem culpa, ele seria cassado. As oposições queriam sangrar
o Lula e derrotá-lo nas eleições. Mas Lula tinha e tem a confiança do povo,
tinha a do José Alencar. Pouco depois de assumir o Ministério da Fazenda,
Palocci consegue reservar dinheiro e pagar o pacote de 40 bilhões de dólares
com antecedência, desobrigando o país com o Fundo Monetário Internacional
(FMI), tendo liberdade para fazer a sua política. Lula tornou-se um caixeiro
viajante e levava empresários na comitiva, negociando com o mundo todo.
Diversificou os clientes, saindo de debaixo da tutela do império, criou o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, colocando como
Ministro o excepcional e correto Patrus Ananias.

Acompanhei tudo pelo jornal. O Lula ficou sem maioria no Congresso por muito
tempo, desde o início do Governo. "Por hipótese' o Lula deve ter chamado o
José Dirceu e perguntado: "Por que nós não temos maioria no Congresso? Eu
preciso de leis para modernizar o país e governar". Também "por hipótese",
o José Dirceu deve ter dito: "Sem benefícios (cargos, emendas e mimos), eles
não votam nada". Lula deve ter dito: "Resolve o problema deles". Não sei de
nada, só estou falando 'por hipóteses Se foi isso o que aconteceu, a culpa foi
do FHC e do Congresso.

Se não fizesse isto, ou ele acabaria desgastado ou cassariam o seu mandato.
uce:: Tinha minoria em um congresso muito conservador

influenciado por forças que não gostavam do Lula. Não o culpo se, 'por
hipótese autorizou José Dirceu a negociar. Ele, como também a Dilma não
teria outra saída. Mas temos de reconhecer que o Lula abriu o país para
apurar tudo. Devo lembrar que a Polícia Federal teve total liberdade para
fazer inquéritos até contra o Governo. Que eu me lembre, a Polícia Federal fez
poucos inquéritos no Governo de FHC. No governo de Lula, os procuradores
gerais já não tinham o apelido de "engavetadores gerais da república" como
outros da época de FHC. Nele, a corrupção era visível e fiscalizada. Diminuiu
muito. Agora, a imprensa explora muito este assunto, mas falou-se pouco no
Governo de FHC, onde a corrupção era muito maior. No final, não participei
da agonia do Zé. Não gosto de ver sofrimento. As pessoas acham que pouco
vou a velórios, e não visito pessoas amigas doentes porque não quero, mas é
porque não gosto. Sofro muito. Mas estive algumas vezes com ele. A gente já
notava a ação deletéria da doença, mas ele estava sempre alegre e perguntava
pelo PMDB. Como ele dizia: Naquela época,
tinha notícias dele pelo Adriano, seu cunhado Ronaldo e algumas ligações
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que fazia. Vinte dias antes da sua morte, liguei para sua casa em São Paulo,
falei com a Dona Mansa, esposa exemplar, que o acompanhou em todo o
seu calvário. Perguntei pelo Zé. Ela não falou nada e passou o telefone para
ele que disse: "Oi Armando, tudo bem? É o Zé. Armando, o meu corpo todo
dói, não consigo assentar na cama e, de vez em quando, vêm umas cólicas
abdominais terríveis, mas estou lutando". Era o Zé que eu conhecia, com a sua
capacidade de luta. Era um guerreiro. A sua voz ainda era forte. Falei algumas
coisas sem nexo para ele, não tinha o que falar.

Quatro dias antes do desfecho, liguei para sua casa. A empregada atendeu,
foi lá dentro e voltou com um recado da Dona Mansa, dizendo que o Zé estava
tomando banho, que eu ligasse para o Adriano, que ele me explicaria. Não
liguei. Eu já sabia. O guerreiro, que lutava contra esta maldita doença, estava
morrendo. Embora tenha vencido a batalha, conviveu 13 anos com a doença.
Morreu em São Paulo, no dia 29 de março de 2011, aos 79 anos. Deixou um
legado de bom pai, bom marido e bom amigo. Não fazia nada sem antes ouvir
a família, mas o legado principal foi para a nossa sociedade, nossa juventude:
é o legado do respeito à coisa pública. Foi leal, nacionalista e teve coragem
de abraçar as esquerdas quando os empresários tinham medo do Lula. Foi
um exemplo de vida para gerações futuras. Zé Alencar não morreu. Está
vivo em suas ideias e conduta. Eu sabia, desde o início, há cerca de 12 anos,
que o câncer não o venceria facilmente, como não venceu. Era um lutador
determinado.

Não posso falar de sua vida empresarial, como gostaria. Nunca conversamos
sobre isto. Mas como político, estou à cavaleiro para falar. Era um grande
político. É essencial à juventude e a quem está no meio político, saber que
ele era extremamente defensor e respeitador da coisa pública, nacionalista e
solidário. Nunca o vi errar nem uma vez em sua conduta política. Achava, como
eu, que a missão de um Partido político é servir à sociedade, e que mandato
é uma delegação que a sociedade nos dá para servi-ia. Nos Encontros do
PMDB, era uma pessoa alegre, conversava com todo mundo e dava exemplos
a serem seguidos. Gostava de falar: "Vamos tomar um golo!" ou "Fulano,
é um craque!", quando se referia a uma pessoa competente em sua função.
Dizia, nos Encontros, e com sinceridade, que a vida já tinha lhe dado mais do
que ele merecia. Tinha um filho brilhante (Josué) e, agora, podia dedicar a
Minas e ao Brasil, por tudo o que lhe tinham dado. A juventude deve observar
os seus passos políticos e segui-los para se aventurar na carreira política, e dar
tudo de si para o País.

ecào d'	ee Eu sempre convivi bem com o Saraiva. Ele pode

ter os defeitos ou virtudes que quiserem atribuir a ele, é muito inteligente. Um
dia, mais de um ano e meio depois de ganhar, de mim, a Convenção, ele me
ligou, dizendo que estava no Restaurante Surubim na Brasa, na Rua Alagoas, e
me convidou para ir até lá. Queria conversar comigo. Lá chegando, ele me disse
que estava desgastado e que a bancada estadual não queria nem recebê-lo e
ia lançar um candidato contra ele. Perguntou-me se eu queria ser candidato.
Eu disse que não tinha tempo necessário de refiliação, pois tinha saído do
PMDB durante a eleição do José Alencar e Lula. Ele me perguntou se eu o
apoiaria se ele fosse candidato. Tinha mais três candidatos. Eu não poderia
deixar o Partido como estava. Fiz uma exigência básica: ser o Coordenador do
Partido, e ele aceitou.

Fui para Brasília conversar com Zé Alencar. Ponderei a ele que faria um
Diretório Estadual, que seria de nossa confiança. Fui ao Anderson Adauto,
que concordou na hora. Íamos lutar para o Partido reencontrar a sua missão:
servir à sociedade. Eram pré-candidatos: Saraiva, Maria Elvira, Antônio Júlio
e Hélio Costa. Colocamos todos em uma chapa única, montada por nós.
Saraiva cumpriu tudo o que acertei com ele. Diminuímos gastos e atualizamos
o Partido.

Recomeçamos a viajar, marcando Encontros Regionais. Íamos sempre o
Saraiva, um motorista e eu. Inicialmente, era uma dificuldade pedir votos
para o Saraiva. O Partido estava perdendo lideranças. As bases queriam que
eu voltasse, mas afirmei, em todos os encontros, que não tinha tempo de
filiação para disputar a presidência, pois tinha saído do PMDB. Os Encontros
Regionais foram melhorando. As viagens de carro ficavam muito caras. Tinha
os custos do motorista, gasolina, hotel, convites, telefonemas, almoço ou
jantar para participantes em todo o Estado. Saraiva conseguiu algum dinheiro
com os amigos, eu fui a outros. Um que ajudou foi o Anderson Adauto. Tinha
prometido R$60.000,00, mas deu R$30.000,00. E o Newton Cardoso deu
R$10.000,001. Era dinheiro para uma campanha em que eu tentava unificar o
Partido. Fiz a chapa sozinho. Nem Saraiva deu palpite, mas convidei todos os
deputados estaduais e federais. Participaram dela alguns que convidei para a
Executiva, como o Senador Hélio Costa. Ele agradeceu e indicou dois dos seus
assessores para a vaga reservada a ele. Eu aceitei, mesmo assim coloquei 45
membros da minha total confiança. Eu queria ser tesoureiro para acabar de
sanear o Partido.

Saraiva me chamou em Brasília poucos dias antes da Convenção. Convidou o
Fernando Diniz e fomos almoçar no Francisco do Lago. Lá, ele me disse que
o Fernando Diniz tinha ajudado muito nas despesas dos Encontros, os quais
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não tinham ficado baratos. Eu sabia que tínhamos gasto uma quantia razoável
e feito cerca de 26 Encontros. Eu gostava do Fernando Diniz. Chamava-me
sempre de Presidente. Ajudou-me muito no Governo de FHC, em que as minhas
emendas eram retidas (perseguiam-me, não liberando minhas emendas para
cidades que eu indicava). No último ano, ele conseguiu liberá-las sem exigir
nada. Apenas por gratidão, coloquei duas emendas, uma para Carandaí e uma
para Caxambu. Eram dois prefeitos do PMDB que votaram nele. Tudo correto.

O Saraiva Felipe me falou que o Fernando Diniz queria ser o primeiro vice-
presidente, e eu disse: "Tudo bem, Fernando. Só que a Maria Lúcia também já
me pediu, e você é amigo dela". Ele me disse: "Presidente, deixe que eu resolvo.
Vou conversar com ela." Ela concordou em ser a segunda vice-presidente.

Na véspera da eleição, com a Executiva pronta, não sei quem articulou um
encontro entre a bancada Estadual e Federal em Brasília, com o Saraiva
presente. Chegaram de Brasília um dia antes da Convenção e exigiram a
Primeira Secretaria para Antônio Júlio e o Primeiro Tesoureiro para Adalclever
Lopes. Saraiva não conseguiu demovê-los e todos pressionavam. Eu, que
queria unificar o Partido, achei aquilo um golpe. Eles poderiam ter conversado
comigo, nós nos comporíamos, mas eles fizeram a opção de uma reunião em
sigilo.

O ex-senador Hélio Costa que, convidado para a Executiva, agradeceu e
indicou dois assessores, me chamou em uma sala e me disse: "Se você não
aceitar o acordo que fizemos em Brasília, eu saio do PMDB". Eu sabia que ele
estava blefando, mas, com certeza, ele tiraria seu nome da chapa, além de
seus liderados.

Ao sair da sala com ele, foi a vez da bancada Estadual incorporada me chamar
em outra sala. Estavam todos e Adalclever falou em nome de todos: "Nós
não participaremos do Diretório se não aceitarem o acordo que fizemos em
Brasília e vamos tirar todos os nossos indicados da chapa". Ao sairmos,
Fernando Diniz, percebendo que estava acontecendo alguma coisa entre os
convencionais disse: "Armando, vamos para o pau' Ele não sabia que eles
tinham ameaçado sair da chapa. Não tinham chance nenhuma de disputar. Eu
tinha feito a chapa e ficaria sem deputados estaduais, os indicados por eles, os
do Hélio Costa, alguns federais e os da Maria Elvira. Eu não queria isto. Daria
a impressão que era intransigente, dono do Partido. A democracia interna é
importante, diferente do que pensa uma Executiva de uma só corrente.

Neste momento, o Antônio Andrade, que sempre me demonstrou amizade,

me chamou em um canto e me pediu para suspender a reunião por duas horas
para o almoço. Achei a ideia boa, porque dava tempo para conversarmos e
nos acalmarmos. Suspendi a reunião para irmos almoçar. O Antônio Andrade
e eu fomos à Churrascaria Farroupilha e lá ele falou: "Armando, se você não
aceitá-los, eles não participam do Diretório. Eu tenho certeza, não estão
blefando. Você vai ficar com o Partido dividido". Reafirmei para ele que só
queria ser o tesoureiro para controlar os gastos do Saraiva que era e é um
gastador: "Quando saí, deixei o Partido com muito dinheiro, na Fundação
Ulysses Guimarães. Ao voltar, o Partido estava sem dinheiro, sem crédito e
devendo muito. A casa e sua manutenção levaram quase todo o dinheiro do
fundo partidário, acrescido de excesso de pessoal. Começamos a sanear as
finanças. Como coordenador político, demiti oito pessoas desnecessárias e
cortamos um salário absurdo do contador. Outros cortes foram feitos, mas não
pudemos demitir um advogado contratado em Brasília que, para sair exigia
o pagamento de todo o contrato que venceria meses depois. Como já disse,
tinha uma empresa de segurança que, embora necessária, ficava muito cara
para o Partido: R$16.000,00 por mês. Quando saí, passei para o tesoureiro
recém-eleito, Adalclever Lopes. O proprietário da casa que o PMDB alugava,
queria R$15.000,00 de aluguel e não diminuía nada. Recebi com uma dívida
de R$700.000,00 e deixei com uma dívida de R$400.000,00, que o Adalclever
saneou. Consequências de gastos acima do normal com pessoal, mesmo eu
demitindo oito e cortando outros gastos".

Todavia, eles continuavam exigindo a Primeira Secretaria para o Antônio Júlio.
Eu queria um Secretário de minha confiança. "O Antônio Júlio tinha muitos
atritos comigo, e quem comandava o Partido era o Presidente e o Primeiro-
Secretá rio", conclui minhas explicações para ele.

O Antônio Andrade continuou: "Você fica com a Fundação Ulysses Guimarães,
e escolhe um cargo na Executiva, que você tem o controle da mesma". Aceitei
pela unidade partidária. Com o tempo, certos membros da Executiva foram
aliciados. O Partido continuava paralisado e brigas entre os membros da
Executiva eram frequentes. Eram os mesmos que fizeram pressão na reunião
em Brasília. Eles ficaram com Fernando Diniz no embate com o Saraiva.

Comecei, com os poucos recursos que tinha, a Fundação e a fazer Encontros
Educativos. Publicávamos livros que eram distribuídos em todo o Estado. Os
artigos variavam desde ética que o Partido precisava ter, até política econômica.
Nos Encontros Regionais, falávamos sobre os mesmos assuntos de sempre, até
que os mesmos deputados estaduais resolveram reagir. Um amigo avisou-me
que eles ameaçavam levar um abaixo-assinado à Executiva pedindo a minha
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destituição da presidência da Fundação Ulysses Guimarães. Na época, eu me	 Partidos insossos e loteados que estão por aí vão ser páreo para o PT ou PSDB.
encontrei com um deputado, no corredor da Assembleia, e lhe perguntei:	 Se não mudarmos. es om cEna tommàa ea/ noim tE mune.
"Você assinou aquele pedido da bancada Estadual?". Ele respondeu-me: "Foi
decisão da maioria da bancada. Tive de assinar". Perguntei, então: "E se eles
decidirem que você tem de cair dentro de uma cisterna, você cai?".

Embora não entregassem tal documento, eu levei o assunto à Executiva. Aí
propuseram participar dos Encontros. Queriam ser convidados e eu aceitei.
Mas as ideias deles eram bem diferentes das minhas. As condutas da
Executiva então eram diferentes da Executiva em que eu era o presidente.
Tínhamos, como interesse coletivo e primordial, que a missão de um Partido
é servir à sociedade. Durante certo tempo, assisti muitos interesses pessoais,
muita vaidade, desvalorização das bases, a continuidade das intervenções,
muitas vezes desnecessárias, nos diretórios municipais e muita influência dos
deputados. Eles são um segmento partidário e não donos. Entretanto, muitos
não respeitam as bases, passam por cima delas. Foi o meu período de pior
desempenho político pessoal nas duas últimas eleições para deputado. Fui o
último colocado e, na última, o terceiro suplente, isso há 12 anos. O Partido
não tem o mesmo pensamento a nível nacional, não tem candidato há três
eleições seguidas.

E mesce: uma guerra de interesses. Foi por isso que, quando Fernando
Diniz foi candidato, eu só assinei para ser delegado à Convenção Nacional,
porque ele foi à minha sala e me disse: "Presidente, assina para eu poder
colocá-lo como delegado à Convenção Nacional". Eu não assinaria, mas ele
sempre foi muito educado comigo e eu lhe devia favores impagáveis. Eram
muitas pessoas vaidosas brigando para ficarem na Executiva, lideranças
pedindo Comissão Provisória de cidades até de 20.000 eleitores, porque
foram os mais votados do PMDB com 50 a 100 votos e colocarem comissões
para resolver problemas pessoais deles, esquecendo-se do Partido. Queriam
o status de ser membros da Executiva, mas o desejo de inovar, modernizar o
Partido, esquecer-se de si, dedicar a servir a sociedade sumiu da política aqui
e no Brasil.

José Alencar e eu sabíamos conciliar o Partido. Se não fôssemos Presidente e
vice, como fomos, a coisa seria diferente. Newton Cardoso e Itamar não teriam
brigado, e as brigas pelas comissões provisórias municipais por uma meia
dúzia de votos não aconteceriam. Também a preocupação com a reeleição
não estaria acontecendo. Com dificuldades encontradas hoje pelo PT, ainda
acredito ser o maior Partido. Mesmo com o Michel Temer sendo hoje vice-
presidente da República, ainda não dá para pensar que o PMDB e outros
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CARTA A MICHEL TEMER E A TODAS AS DERA NCAS )O
PMDB, EM 2004 E 2011

Foi por isso que fiz uma carta para o Presidente Michel Temer, em
2004, endereçada a todos os líderes nacionais. Entreguei a ele pessoalmente.

Exmo. Sr.

Deputado Federal Michel Temer

DD. Presidente Nacional do PMDB.

O PMDB sempre foi e sempre será uma frente. Antigamente, esta frente era
composta desde partidários da extrema esquerda até lideranças conservadoras.
Hoje, pouco tem de centro-esquerda. Estamos localizados mais próximos do
centro. O que afeta mais o PMDB é a pouca identidade entre seus filiados,
não agindo em bloco. O fisiologismo e frequentes denúncias de improbidades
afetam várias de nossas lideranças. Observamos também que as cúpulas
erram bem mais que as bases do Partido.

A missão de um Partido político é servir á sociedade, mas para servi-Ia, tem
de chegar ao poder. Para isso, o PMDB está, hoje, totalmente desarvorado,
perdido, agindo mais por interesses pessoais do que coletivos, sem nenhuma
democracia interna, com donos de Partidos em vários Estados. É de uma
mesmice inaceitável. O Partido precisa se reordenar ética e politicamente,
comprometendo-se com a sociedade. Não é só o PMDB, quase todos os
Partidos políticos do país estão nesta situação, havendo exceções como PT e
alguns pequenos Partidos.

Em nossa experiência como Presidente do Diretório Estadual do PMDB-MG,
entre os anos de 1993 a 2001, observamos algumas coisas importantes.

Ao chegarmos à Presidência do PMDB, encontramos um Partido desorganizado,
com péssima credibilidade, com fama de Partido de corruptos, totalmente
desestruturado e com quase nenhuma chance eleitoral. Vínhamos de uma
eleição em que o governador era do PMDB, tínhamos uma grande bancada

de deputados estaduais (cerca de 30), além de uma grande e significativa
bancada de deputados federais. Todavia, o nosso candidato a governador,
'por sinal bom candidato', teve a vexatória votação de 4% dos eleitores
mineiros. A "Infidelidade Partidária" era total. O Partido era propriedade do
governante de plantão. Quando deixamos a presidência, em 2001, o PMDB
tinha em suas hostes, e eleitos, o governador, o vice-governador, o senador
da República, a maior bancada de deputados federais do Partido no país
(Oito), e também a maior bancada de deputados estaduais peemedebistas no
país (nove). Tínhamos também 232 prefeitos, o maior número de prefeitos de
qualquer Partido por Estado (metade das 20 maiores cidades com prefeitos
peemedebistas, e também a maior bancada de vereadores do Brasil, 1.802).
Era o 'Partido do Povo Mineiro', incrustado e forte nas grandes, médias e
pequenas cidades, competitivo. Como chegamos a isso? Com muito trabalho,
perseverança, democracia interna, comportamento ético, liderança e comando
e dando exemplos a serem seguidas.

Ao chegarmos à Presidência do PMDB (1993), tínhamos poucos diretórios
(menos da metade das cidades), além de nenhuma memória dos membros
deles. Foi uma dificuldade localizá-los e cadastrá-los. Não tínhamos, para
se ter uma ideia, nem o endereço e telefone de nossos deputados. Foi um
trabalho árduo, que deve ser seguido pelo PMDB Nacional.

Se essas observações que faremos abaixo forem executadas, acredito numa
revitaliza ção ampla do PMDB, tornando-se o Partido nacional mais respeitado
e totalmente a serviço da sociedade.

1. A Direção Nacional deverá ter, em seus quadros, funcionários
competentes, capacitados e que vistam a camisa do Partido, além estimular os
Diretórios Estaduais e Municipais a fazerem o mesmo.

2. Pregar sempre a fidelidade partidária, exigir que se façam
campanhas educativas neste sentido, em todos os níveis partidários, lutar
por uma reforma político-partidária correta. Se continuar com a infidelidade,
expulse.

3. Estimular, em todo o país, filiações de qualidade. Não há
necessidade de filiar quantidade e, sim, qualidade, isto em todos os
setores: profissionais liberais, jovens, mulheres, empresários, trabalhadores,
saúde, educação, igrejas e líderes comunitárias. Sempre pessoas capazes,
competentes, éticos, com poder de liderança, que vistam a camisa do PMDB e
que queiram melhorara Brasil com carreira certa. Corruptos, aqueles que estão
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sempre no poder, devem ser evitados. Tenho observado algumas filiações
de políticos importantes nas Assembleias e no Congresso, unicamente para
aumentar o número das bancadas, muitos destes filiados com péssima fama e
passado suspeito. Isto é inaceitável!

4. Recadastramento Partidário: estimular todos os Diretórios
Municipais com excesso de filiados diretamente ou via diretórios estaduais,
ao recadastramento partidário. Em Minas, por exemplo, observamos que nas
cidades onde tínhamos filiados em excesso, geralmente o Partido declinava.
Notamos não ser necessário mais que o dobro do número mínimo de filiados.

S. Como queremos os nossos Diretórios Municipais: éticos,
competentes e administrativamente organizados, com o que tenha de melhor
no Partido, sem donos, com alta estima, democrático nas decisões e preparado
para competir. Fazer reuniões mensais para bater papo, adensar, sanar
divergências, politizá-lo, discutir assuntos de interesses municipais, estaduais
e nacionais. Para isto, é necessário trazer todo o Diretório para estas reuniões,
bancadas de vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores, lideranças de
expressão, PMDB Jovem, Mulher, da Raça Negra e outras, formando uma
ampla militância e favorecendo, pela democracia interna, a atuação em bloco
onde o palanque do PMDB seja o mais bem preparado em todos os níveis,
disputar a eleição e ganhá-la.

6. Coordenadorias Regionais: Observamos, durante o período em
que fomos Presidente do Diretório Regional do PMDB/MG, ser humanamente
impossível administrar 853 Diretórios, diretamente da sede, em Belo
Horizonte. Regionalizamos o PMDB mineiro, criando 30 Coordenadorias
Regionais, com certa autonomia e tendo como finalidade coordenar a região,
fazendo Encontros Regionais de dois em dois meses, em cidades diferentes
e tendo como finalidade também, unificar o discurso, fortalecer o Partido a
nível municipal e regional, torná-lo mais preparado regionalmente e estimular
candidaturas proporcionais a nível regional. Estas coordenadorias tinham
também a finalidade de debater e atualizar os temas regionais, estaduais e
nacionais, lembrando que nossos candidatos deveriam ser os mais preparados
nas eleições futuras. Deveriam dialogar e sanar divergências regionais, unificá-
lo, politizá-lo, motivar diretórios fortes em todos os municípios, discutir ética
e mudanças de costumes e comportamento, debater e discutir todos os temas
de interesse da sociedade.

7. Unificar o Discurso: um Partido tem de fazer discurso único no
plano nacional, e para isso há de ter propostas comuns a serem seguidas e,

se necessário, até modernizar o programa e estatuto nacional em uma grande
discussão, com assuntos como: o papel de um Partido político,- defesa da
soberania nacional; inserção crítica ao neoliberalismo e à globalização; inserção
na cidadania de grande parte da sociedade; política desenvolvi menti sta
e de meio ambiente; comportamento ético; política de emprego. Temas de
relevância nacional, além da essencial democratização de decisões a todos os
níveis partidários.

8. Informatização e Memória: ter, em nível nacional, estadual e
municipal, uma memória de todos os estados: diretórios municipais, estaduais,
prefeitos, vereadores, deputados, senadores, PMDB, Jovem, Mulher e Sindical,
além da Fundação Ulysses Guimarães, com nomes e endereços completos,
data de nascimento, telefone e cargos que ocupam. Obrigar todos os diretórios
municipais e estaduais a terem esta memória completa e repassá-la. Sem uma
memória completa não temos como nos comunicar, mandar jornal, convites,
realizar convocações ou enviar um simples cartão de natal ou de aniversário.
Não se trabalha sem memória partidária. O Diretório Municipal que não tenha
computador e memória partidária deverá ser estimulado a tê-lo.

9. Encontros de Diretórios Estaduais: por sugestão nossa e do
Presidente do PMDB de Goiás, na gestão nacional de Luiz Henrique da
Silveira, foram organizados encontros regionais de presidentes dos Diretórios
Estaduais, de dois em dois meses. Aconteciam sempre em capitais diferentes,
para discutir temas diversos, e sempre com a presença do Presidente Nacional.
Serviram para nos conhecermos melhor, trocarmos informações, unificarmos e
melhorarmos o Partido e darmos uma impressão de Federalização do PMDB.
Consideramos a iniciativa um amplo sucesso.

10. Organização Administrativa: Observamos que Diretórios
organizados e democráticos, que realizam reuniões periódicas, das quais fazem
parte todos os diretórios, os segmentos partidários como prefeitos, vereadores,
ex-prefeitos e ex-vereadores e as lideranças de expressão competem bem. A
democratização de decisões, através da qual todos participam, inclusive nas
campanhas, é vital para a sobrevivência e vitórias partidárias.

11. Jornal do PMDB: deveríamos ter um jornal nacional do Partido,
de publicação mensal, dirigido a todos os membros cadastrados na memória
partidária (isto sem culto a personalidade), politizante, com informações de
interesse do Partido e participação de todos os segmentos.

12. A Fundação Ulysses Guimarães deve ser convocada para ajudar

9n



na revitalízação do PMDB, principalmente com cursos de formação política e
de lideranças, por todo o país, formulação de políticas, discutir temas nacionais
e apresentar propostas ao Diretório Nacional. Terá de ser a cabeça pensante
do Partido.

13. Deve-se estimular e tornar obrigatória a criação destes segmentos
em todos os Estados e Municípios, a criação de segmentos partidários como:
PMDB/Jovem, PMDB/Mulher, Sindical, Terceira Idade e da Raça Negra. Todos
com estatutos padronizados a nível nacional, em lugar de estatuto em nível
estadual. É bom lembrar que mais de SO U/o dos eleitores são mulheres, e destes
segmentos sairão os futuros líderes partidários e não podem ser 'clubes do
bolinha' ou feudos, como em muitos Estados.

14. Contribuição Partidária: rediscuti-la no PMDB Nacional; torná-la
obrigatória e definitiva para vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, deputados
estaduais, deputados federais, senadores, vice-governador, governador, vice-
presidente e Presidente da República e, principalmente, para detentores de
cargos comissionados em todos os níveis: municipais, estaduais e federais.
É necessário fazer, antes, um trabalho de conscientização, para não haver
dúvida da obrigatoriedade da contribuição e como dividi-Ia entre os diretórios
municipais, estaduais e nacional. É preciso, ainda, fixar como decisão
partidária: os detentores de cargos comissionados, que não cumprirem estas
normas, devem ser demitidos dos cargos e os com cargos eletivos deverão ser
encaminhados à comissão de ética para as medidas cabíveis, chegando até ao
desligamento partidário.

15. Comportamento Ético: o PMDB deve pregar o comportamento
ético em todos os níveis e dar exemplos a serem seguidos. As comissões de
ética e disciplina devem ser atuantes em todos os níveis. Tomar decisões sobre
o comportamento ético de qualquer companheiro, que deverá ser apurado
pelas comissões de ética e punido. Só assim, poderemos melhorar o padrão de
nossos companheiros. O uso do cachimbo faz a boca torta e a reeducação é
absolutamente necessária.

16. Democracia Interna: ela não existe no PMDB no grau desejável.
Existem ainda muitos feudos e donos de Partido, que deverão ser combatidos.
É preciso estimular e exigir democracia interna desde o menor Diretório
Municipal do país. Isto fortalecerá o PMDB e acabará com os "Donos de
Partido" e aparecerão líderes, que é o que desejamos para o PMDB. Hoje,
ainda são raros os encontros de diretórios estaduais, nacional e conselho
político para democratizar decisões.

17. Proposta de governo do Partido: o PMDB é um Partido insosso,
sem proposta clara, não identifica o seu pensamento e o que deseja. O seu
programa é antigo. Há que se ter muita transparência nas propostas e o
que pensa o Partido, para se tornar nítida a posição do PMDB. De alguns
Partidos nós sabemos o que pensam de assuntos palpitantes. Do PMDB não
sabemos. Coisas como política de juros, soberania nacional, política industrial
e de emprego, salário, distribuição de renda, dívida interna e externa, meio
ambiente, segurança, educação, saúde, turismo, carga tributária etc.

18. Conclusões: O PMDB, em quase todos os Estados, vem perdendo
gradativamente lideranças. Vem diminuindo o número de vereadores,
prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores eleitos e nunca teve um
Presidente da República eleito. Praticamente, desapareceu da maioria das
grandes cidades. Não é mais o Partido de referência nacional.

A adesão a governos de plantão, em um pragmatismo fisiológico assustador,
em que, muitas vezes, o Partido no Governo é nosso pior adversário e nos
capta por um prato de feijão, sendo os cargos preenchidos não pelo Partido,
mas por apaniguados de lideranças fisiológicas, muitas vezes, para interesses
escusos. Isto virou rotina.

A democracia interna não é exercitada. Tudo isso precisa ser mudado sobre o
risco de cairmos no denominador e na mesmice comum de muitos Partidos.
Com essas medidas, poderemos voltar a ser o Grande Partido Nacional.

O PT é, hoje, com todas as restrições que possamos ter dele, um grande e
talvez o único Partido Nacional com democracia interna, com transparência
administrativa, com quadros de qualidade, e engana-se quem pensa o
contrário. Não gosto de hegemonia, entretanto, se nós não modernizarmos e
melhorarmos o comportamento ético, renovação de quadros partidários, o PT
tornar-se-á um Partido hegemônico.

Senhor Presidente da Executiva Nacional, está na hora de analisarmos a
situação atual do PMDB e fazermos uma autocrítica construtiva e colocarmos
o "Pé na Estrada'

Saudações Peemedebistas.

Belo Horizonte, julho de 2004.
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CS. Temer leu, gostou, pediu-me que ficasse em Brasília para ajudá-lo a
executar a proposta e me ofereceu um salário bom. Dava para sobreviver
bem em Brasília. Embora interessado em ajudar, agradeci e expliquei que sou
alérgico e o clima de Brasília me fazia mal,

O PMDB não fez e dificilmente executará este programa, que é a democratização
de decisões, deixando de ter donos em nível nacional, estadual e municipal.
Os encontros municipais, regionais (coordenadorias) e de diretórios estudais
com o Presidente do Diretório Nacional são uma necessidade. Serviria para
desalojarmos os eternos donos do Partido, muitos não desejados e que estão
nos mais altos cargos partidários. Isto poderia ser colocado no Programa e no
Estatuto do Partido.

O PMDB precisa estar totalmente a serviço da sociedade e não de pessoas.
Infelizmente, tenho a impressão de estar pregando no deserto. Enquanto o
PMDB de Minas modernizava o Partido, tornando-o mais simpático ao eleitor,
politizado, unido e bem organizado, criamos as coordenadorias regionais,
fator de grande importância desde as eleições de 1994 até as eleições de
2001, junto com as coordenadorias. Foi importante também a obrigatoriedade
dos diretórios municipais reunirem de mês em mês e lá eles discutiam tudo:
tornaram-se mais unidos, mais solidários, mais politizados, mais organizados,
conciliações só de qualidade, fidelidade, formação de militância e com isto
ganhava as eleições. Quando saímos da presidência do PMDB, em 2001,
vou repetir: tínhamos os melhores quadros partidários do PMDB do país.
Fizemos, nesse período, mais de 800 Encontros Regionais, cursos diversos
para candidatos a vereadores e prefeitos e os eleitos, seminários para
candidatos que queriam disputar as eleições. Fizemos um: eleições 1996, e
trouxemos aqui para conversar com nossos candidatos as seguintes pessoas:
Roberto Requião, governador do Paraná, Ronaldo Cunha Lima, governador
da Paraíba, Iris Rezende, governador de Goiás, Germano Rigotto, deputado
e futuro governador do Rio Grande do Sul, Garibaldi Alves, deputado e
futuro governador do Rio Grande do Norte, Michel Temer, deputado e futuro
presidente do PMDB nacional, Alberto Goldman, eficiente e culto deputado
federal de São Paulo, Pedro Simão, senador e governador do Rio Grande do
Sul, e respeitado em todo o país e tantos outros. Isto gratificava o PMDB de
Minas e nos permitia dizer, daí para frente:

ELEIÇOES ç

NA FOTO, MICHEL TEMER, JOSÉ ALENCAR, GARIBALDI ALVES, ALBERTO GOLDMAN, E TARCISIO

DELGADO

-- .,w •	-- -	 .

NA FOTO, ARMANDO COSTA, GOV. RONALDO CUNHA LIMA, 00V. IRIS REZENDE, DEP. FEDERAL
RONALDO PERIM, GOV. ROBERTO REOUIAO E O DEP. FEDERAL GERMANO RIG0TT0.; NO SMINARIO SOBRE

AS ELEIÇÕES DE 96

194	 ARMANDO COSTA	 UM VEDOU NOS BASTIDORES DA POLIUCA
	 195



,

O PMDB MNEIRO c NACIONAL A CAMPANHA

Aru\, () A A A[)F E Hi io COSTA

Fui a Brasília poucas vezes, e sempre visitava o Zé. Ele ouvia todos,
mas prestava mais atenção no que eu falava. As pessoas se atropelavam para
falar com ele e ele querendo me ouvir. Se a audiência fosse na parte da manhã,
eu sempre era obrigado a ir almoçar com ele no Jaburu. Num desses almoços,
comuniquei a ele os caminhos do PMDB Mineiro. Ele afastava mais ainda a sua
possível volta ao Partido.

Há mais ou menos oito anos, eu já estava bem com a bancada Estadual,
o Adaiclever Lopes aproximou-se de mim e puxou uma conversa sobre o
PMDB de Belo Horizonte. Eu ainda tinha muitos delegados em BH, fiz vários
Encontros Zonais, fiquei conhecido e eles, gratos pela minha experiência em
Eventos Regionais. Nessa conversa, falamos sobre a Presidência do PMDB
de Belo Horizonte, que era da Deputada Maria Elvira. Eu disse a ele que a
questão era muito difícil: "Mas se vocês lançarem o Gilberto Abramo para
Presidente do PMDB de 8H, eu apoio". Ele ficou muito interessado e, uma
semana depois, me chamou para jantar no Pizzarella da Avenida Olegário
Maciel. Lá estava toda a bancada Estadual. Eles me falaram sobre o nome
do deputado Leonardo Quintão. Informei ao Gilberto Abramo, na vista do
Leonardo Quintão: "Eu sugeri foi você' O Gilberto Abramo respondeu que
tinha cedido a honra para o Leonardo Quintão. Pensei comigo: "É a mesma
coisa. Foi influência do Adalciever, que vai dobrar com o Leonardo Quintão".
Eu apenas pedi aos delegados do PMDB, meus amigos, que votassem naquela
chapa, mas quem fez o trabalho foram eles, e deu certo.

Aconteceram as eleições para presidente, governadores, deputados federais
e estaduais no ano de 2006. Como imaginei, Adalclever Lopes dobrou com
Leonardo Quintão e romperam a dobradinha logo depois. Eu também sabia
que isso iria acontecer.

Veio a eleição de prefeito e vereadores, de 2008. Leonardo Quintão fez bonito
no primeiro turno, e perdeu a eleição no segundo turno. Muitos podem alegar
que foram as forças, que apoiaram Márcio Lacerda, potencialmente mais

fortes: PT, PSDB (ou seja, Pimentel e Aécio Neves, prefeito e governador). Mas
não foi só isto. No segundo turno, os eleitores sempre votam com a razão. No
primeiro turno, costuma ser o voto da emoção. Leonardo Quintão era novo e
fez coisas que o derrotaram no segundo turno. Talvez por pouca experiência
ou falta de maldade. O outro era mais experiente. Ele poderia chegar lá, mas
dependia muito da unidade partidária e democracia interna no PMDB. Eu
gosto do Leonardo e estou aconselhando-o a fazer uma democracia interna
no PMDB de BH. Na última eleição, o PMDB tinha quatro vereadores e, hoje,
só tem um.

Meses depois, me convidaram para trabalhar com a bancada, na
do PMDB, assessorando-a. Foi em um jantar no Favorita. Estavam todos 05

deputados. Agradeci e dispensei pelas minhas condições de saúde. Três meses
depois, em um almoço no Dona Derna, me convidaram outra vez. Embora a
medicação estivesse me deixando melhor, voltei a agradecer e prometi dar
uma resposta daí a três meses.

Passados os três meses, o líder da bancada, que era o Adalclever, me faz uma
proposta definitiva: "Você vai ficar comigo aqui na liderança". Assim, parti0P°
de todas as reuniões da bancada, embora não esteja mais lá na ALMG
Agradeço o tratamento de todos os deputados do PMDB, sem
Três meses depois, o João Alberto foi para o CEASA, e o Adalciever falou:
"João Alberto tinha um salário aqui no meu gabinete. Vai ficar para voce
Não pedi nada, mas aceitei, pois precisava.

A seguir, o Adalclever passou a liderança para o deputado Gilberto Abram°
Pensei que ia ficar com ele, mas o Adalclever disse: "Você vai ficar comigo

Viajamos muito e, embora discutíssemos muito, ele aceitava minhas sugestões
e tinha consciência da queda do Partido após minha saída da Presidência'
em todos os sentidos. Tinham continuado nivelando por baixo com O

Fernando Diniz e Antônio Júlio. Ele resolveu pedir demissão da tesouraa,
alegando discordância com o Fernando Diniz e Antônio Júlio que dissolviam
diretórios por atacado, desrespeitando as bases. Continuavam desativando as
Coordenadorias, e os quadros partidários foram enfraquecendo em todas as
cidades. O PSDB e os Partidos coligados palacianos aliciavam nossas bases.

Voltando a controlar parte do PMDB. Eu tinha acabado com isso. As bases flao
tinham culpa disto, estavam sem comando na maioria das cidades. Tinham
acabado os Encontros Municipais e Regionais e a reabilitação e
a pregação de fidelidade partidária não existia mais. O Partido estava
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sem orientação. Era uma nau sem rumo, e presa fácil. Percebi que Adaiclever
queria ser candidato. Ele é inteligente, determinado, mas, às vezes, tem um
gênio difícil.

Procuramos o Tarcísio Delgado, mas ele não aceitou, precisava ficar em Juiz de
Fora. Fomos a Uberlândia e conversamos com o Zaire Rezende (o Adaiclever e
eu). Ele ponderou a distância e que estava fazendo um curso superior. Fomos
conversar com Newton Cardoso, que sugeriu o Adalclever.

Tivemos muita conversa. Eu não queria mais uma Presidência da Executiva
que só pensasse em si. Não tinha credibilidade, não tinha amor ao Partido e
nenhuma preocupação com as bases. O Partido estava, e ainda está, nivelando
por baixo. Ë um solo fértil para os nossos aliciadores. Partido solto desvirtua as
lideranças. Executiva com ambições pessoais é um desastre. As forças vivas da
Nação, jovens, profissionais liberais, empresários e líderes sindicais estavam e
ainda estão se afastando do PMDB.

Aceitei ajudar o Adalciever depois de muita conversa e muitos compromissos,
sendo, os principais: a conduta com o Partido, a chapa para Diretório e uma
Executiva que fosse referência, com deputados, ex-deputados, ex-prefeitos
e presidentes de diretórios componentes das bases no interior. Pessoas não
controladas, mas responsáveis por seus atos. Alguns deputados têm mania de
indicar assessores para participar do Diretório e da Executiva.

Antes da Convenção Estadual, houve uma reunião de toda a cúpula do Partido,
no Edifício Tiradentes. Lá estávamos, os deputados federais, estaduais, a
Executiva do Partido, ex-prefeitos, Newton Cardoso, Ronaldo Perim, Ângelo
Tadeu, os prefeitos Tadeu Leite, Carlos Murta, Anderson Adauto, Danuza
Bias Fortes, o Presidente do Partido, Fernando Diniz, o nosso candidato a
governador, Hélio Costa, e eu.

Todos falaram que o candidato do Partido ao Governo de Minas era o Hélio
Costa, era o candidato da unanimidade. Eu era o penúltimo da mesa. Os
últimos, na ponta, eram Fernando Diniz e Hélio Costa. Ninguém criticou o
desgaste do Partido. Pedi desculpas ao meu amigo Fernando Diniz, mas disse
que o PMDB estava um caos e precisava mudar. A situação, naquele ano de
2011, comprovava isto. Era uma correria para montar chapas nas cidades,
intervir naqueles diretórios infiéis, que nunca votaram no PMDB, fazer filiações
de qualidade, e só depois do meu retorno, começaram os Encontros Municipais
mensais. Pretendiam reeleger as Coordenadorias e atualizar a memória do
Partido. Recomeçaram a edição do jornal e os Encontros Regionais.

Um dia, o Hélio Costa, ainda Ministro e candidato a governador, me ligou:
"Você e o Newton querem me tirar do Partido?' Respondi: "Isso não existe'
Ele se acalmou e propôs tirar o Adaiclever e o Fernando Diniz. Perguntei: "Quem
colocaremos no lugar dos dois? Hélio indicou o nome da Maria Elvira. Então
eu lhe disse: "Ministro, só a mim essa pessoa já traiu três vezes". Fernando
Diniz morreu e já estávamos em franca campanha. Hélio Costa, candidato a
governador de todos, lançou Antônio Andrade à Executiva e disse, em todo o
Estado, que, se o Antônio Andrade perdesse, ele não seria candidato.

Ele seria governador, era imbatível. Pecou em duas coisas: a primeira, quando
optou por uma chapa, e a segunda, ao insistir, após a convenção, que nos
reuníssemos para pacificar o Partido. Ele alegava não confiar no Adalciever.
Mas o Adalciever seria somente presidente. Lá estávamos, Tarcísio Delgado,
Zaire, Newton Cardoso e eu, e tantos outros que não abríamos mão do
compromisso com ele. Acredito que hoje ele sabe disso. Houve outra falha
grave: Executiva de uma só corrente. A diferença não foi monstruosa, foi de
57 a 43. Um grande erro. Houve muitas vinditas.

Hélio Costa não podia perder a Convenção. Eu sabia que poderia acontecer
alguma coisa. Antônio Andrade ganhou a Convenção de 57% a 43%. Anderson
Adauto me ligou e marcamos um encontro em um restaurante perto de minha
casa. Conversamos e ele queria nossa participação na Executiva. Zaire Resende
foi o intermediário e levou nossa proposta: dividirmos proporcionalmente a
Executiva. A chapa vencedora ficaria com oito membros e a chapa minoritária
ficaria com cinco nomes já encaminhados à chapa vencedora. Os nomes eram:
Tarcísio Delgado, Ronaldo Perim, Sávio Souza Cruz, Marcos Lima e eu. Eu
queria pessoas sensatas, com credibilidade e com experiência na Executiva,
para ajudar. Não aceitaram, e o Partido continuou com a mesma Executiva.

Propus ainda que os ganhadores tivessem a humildade de procurar os
derrotados, Adalciever e outros, para sanar as dúvidas e divergências. Não
foram procurados como grupo, mas, sim, um a um, tentando minar a sua
unidade.

Insisti, várias vezes, com Anderson Adauto (que era o comandante da
campanha) e também com Célio Mazoni, que é meu amigo (eu é que o trouxe
para o PMDB, com minha insistência, mas já estava se tornando até incômodo,
chato) para que fizéssemos uma nova reunião de todas as lideranças, como
a anterior, no Edifício Tiradentes, que se lavasse a roupa suja, mas saíssemos
unidos. Lembrava que a unidade partidária, que o Zé Alencar e eu tínhamos
conseguido entre Newton Cardoso e Itamar Franco, decidiu uma eleição. Eles
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não aceitaram. Não foi o Hélio Costa que não aceitou, foram as lideranças
daquela Executiva eleita recentemente.	.

Torres, Diniz Pinheiro, Alberto Pinto Coelho, Arlem Santiago e outros. Estes
votos elegeriam mais 10 deputados federais e 10 deputados estaduais para
o PMDB.

Hélio Costa fez uma campanha ruim. Não foi surpresa. Com  o Partido dividido,
com ele participando da disputa do Diretório, com as ameaças de que se o
Antônio Andrade não ganhasse a Convenção ele não sairia candidato, com
o péssimo programa de TV, sem campanha no interior, sem dinheiro, não
procurando a outra corrente do PMDB, não fazendo encontros de todo o
Partido tentando unificá-lo, sem humildade, funcionou a assertiva: A.

A executiva de 2009 a 2012
errou por não saber conciliar as coisas.

Na primeira
vez que fui à reunião, maio de 2011, expliquei as mesmas coisas que fizemos e
obtivemos sucesso: "É preciso unificar o PMDB, o que não esta acontecendo.
O Diretório e a Executiva precisam ser o retrato de todo o Partido. Precisamos
reiniciar os Encontros obrigatórios dos diretórios municipais uma vez por mês,
com pauta pré-determinada; levar para as reuniões dos diretórios municipais,
diretórios completos e os seguimentos partidários (PMDB Jovem, PMDB Mulher,
PMDB Afro) prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, ex-membros de
diretórios, lideranças de expressão e todos que quiserem participar. Precisamos
reativar as Coordenadorias Regionais, com encontros de dois em dois meses,
deixando que elas escolham os presidentes, sem controle da Executiva e de
deputados. Deveríamos apenas sugerir o perfil que ele deveria ter. Até hoje
(2510112013), eles não fizeram isso ".

Desaconselhei as intervenções em massa, apenas pontuais. Aqueles de
infidelidade continua e comprovada, intervenção em todos. Nos outros, de
infidelidade recente, aconselhei tentar a reeducação partidária. Já naqueles
fiéis, mas de inoperância partidária, aconselhei abrir o Partido para novas
lideranças, quer seja com diálogo ou com intervenção. Intervenções em
massa descaracterizam o Partido. A Executiva de 2009 a 2012 fez mais de
70 intervenções em diretórios. Discordei de muitas delas. Muitas atas sendo
examinadas e várias cidades ainda sem representação nenhuma. Assim, não
pudemos fazer Encontros Regionais. Estimulei o lançamento de candidaturas
próprias, aconselhamos coligações na área centro-esquerda, com os Partidos
que apoiam Dilma, aconselhei também dissolver imediatamente os diretórios
sob controle antigo de outras forças, como nas cidades dominadas por outros
Partidos. Citei, como exemplo, Dom Silvério, Sem Peixe, lbirité e dezenas de
outras cidades, principalmente sob o comando de Danilo de Castro, Amauri

Era preciso tentar nos reeducarmos
como fizemos na época em que eu era Presidente, conseguindo lentamente
que os deputados e lideranças municipais só subissem no palanque do PMDB
ou de Partidos coligados. Lembrei que a missão de um Partido é servir à
sociedade, e não servir aos seus dirigentes, o que tem acontecido ultimamente,
com queda gradativa do Partido. Que as bases percebessem sinceridade neste
trabalho, e que nos Encontros Regionais ouvissem mais as bases, do que as
cúpulas presentes. Usassem, sempre que possível, as Câmaras Municipais, que
são emprestadas para isso, exceto, nos períodos eleitorais.

Era preciso unificar o discurso, nos preparando para fazermos uma campanha
solidária pelo Estado. Onde tivermos um parente, um amigo, um parceiro de
negócio, uma namorada e todo elo de ligação, pedir votos para os candidatos
do PMDB local.

Finalmente, sou grato ao deputado Antônio Andrade, sempre meu amigo, em
toda a nossa vida política. Também agradeço à Executiva por isso. No que
eu discordo deles, é a imparcialidade, atendendo somente pessoas ligadas a
eles, e com desejo claro de se perpetuarem no poder. Eles precisam analisar
o que estão fazendo. Estão providenciando várias coisas que sugerimos. Foi
isto que José Alencar e eu, com o apoio da Executiva, fizemos desde 1993 até
o apogeu, no ano de 2000. Precisamos aprender a dizer não a estas pessoas
dominadoras, mas nós tivemos a capacidade de, mesmo sabendo do risco que
corríamos, dizer não àquele arbítrio. A humildade de pedir perdão pertence
aos grandes homens. Nós temos de ter, mesmo com sacrifício, a capacidade de
nos indignarmos e enfrentar estes que acham que podem fazer o que querem.

Como já contei, em junho de 2004, entreguei, pessoalmente, um documento
ao Presidente Michel Temer, e encaminhei a todas as lideranças municipais,
estaduais e nacionais do PMDB (diretórios, prefeitos, governadores, ex-
prefeitos, ex-governadores, ex-presidentes, vereadores, deputados estaduais,
federais e senadores). Era um alerta que o Partido estava perdendo
credibilidade e que jovens, profissionais liberais, empresários, líderes sindicais,
trabalhadores e formadores de opinião estavam abandonando o PMDB.
Dois meses depois, em março de 2011, mandei outra correspondência para
o Michel Temer, com cópia para todas as lideranças mineiras e nacionais do
Partido, alertando para o mesmo motivo: nós não podíamos viver na dicotomia
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partidária, PT/PSDB/DEM/PPS. Deveria ter outras opções e o PMDB poderia
ser uma delas, mas com lideranças corruptas e envelhecidas nas suas ideias
seria impossível chegar lá. Com tantos feudos regionais e a força que eles
têm no Partido, sem falar na falta de unidade partidária total, seria impossível
chegarmos lá.	'e dizer ae 1denc2 ' e ecI-'	o :ue'
co' ee	'tapassadas	 1o. er'	':ecjo '.	:e;s e
aos	c	s '	s

Numa segunda carta que enviei ao Presidente do Partido, Michel Temer, similar
à primeira, parabenizei a união PMDB e PT, com a eleição dele (Temer) e da
Dilma, e que ele poderia fazer muito para as mudanças necessárias ao Partido.

Discordei de uma parte de sua entrevista no jornal Folha de São Paulo, do
dia 14/09/2010, que dizia: "Após a fragmentação partidária, formaram e se
fortaleceram várias lideranças regionais. Em razão disso, o PMDB, embora
lega/mente na esfera nacional, adquiriu extraordinária vocação regional. Por
isso, de duas uma: permitem-se Partidos regionais ou nacionais e as decisões
são imperativas' Eu disse, em um documento, que muitas destas conhecidas
lideranças regionais são lideranças de fato, e outras são verdadeiros donos de
Partido, e que precisamos democratizar as decisões em todos os níveis.

Devo dizer, entretanto, que o Partido está melhorando a nível nacional, mais
consciente de suas responsabilidades.

O vice-presidente Michel Temer, que sempre foi ponderado, está agindo em
consonância com a Presidente Dilma Rousseff e a tem ajudado muito (a mesma
coisa faz o Presidente interino do PMDB, Senador Waldir Raupp).

Entretanto, o Partido precisa se reunir mais, quer seja nos diretórios municipais,
estaduais e nacional. Reunir os presidentes dos diretórios estaduais com o
Presidente Nacional periodicamente (se possível de dois em dois meses).
Devem ser encontros itinerantes, em estados diferentes, para unificar as ideias,
sanar diferenças e democratizar decisões. Isso poderia ser colocado em uma
próxima reforma do nosso Estatuto, inclusive com criação de Coordenadorias
Regionais, que tanto sucesso obtiveram em Minas. Mas estão acontecendo
mudanças, e para melhor. São ainda incipientes, mas eu comemoro isto.

A sociedade está sequiosa de mudanças. Só aceitam lideranças que tenham a
ficha limpa. O PMDB precisa dar este exemplo. E não é com ambições pessoais,
desmedidas por cargos no Diretório e Executiva, para uso próprio, que se vai
conseguir isto.

Antônio Andrade, sempre meu amigo, foi o Prefeito que eu ajudei a escolher
em sua terra. Quando saí para federal, sugeri sua candidatura a Estadual.
Foi porta voz de Newton Cardoso e Itamar Franco para mim e, juntamente
com o Antônio Júlio, não queria a disputa. Disse-me que não entraria em
nenhuma chapa e, embora tenha sido forçado a entrar, não me agrediu. Foi
meu tesoureiro, um dos cargos mais importantes da Executiva, por nove anos.
Ligou-me na SES. Era o Líder de Itamar na ALMG. Disse-me que o governador
ia me demitir, e se eu o autorizava a lutar para reverter o quadro. Eu agradeci
e não aceitei, mas foi gentil e preocupado com o ato. Esta insensatez é melhor
deixar as pessoas fazerem sozinhas.

,41 o .: No passado, era voz corrente em todo o Brasil, que aqui
se sabia fazer política e que os políticos de outros estados vinham aqui para
aprender. Tínhamos fama de sermos éticos e competentes pelos políticos que
tínhamos. Gente como Milton Campos, Pedro Aleixo, o Grande JK, Benedito
Valadares, os dois governadores, Bias Fortes, pai e filho, Santiago Dantas, Celso
Gabriel de Rezende Passos, José Maria Alkimim, Gustavo Capanema, Rondon
Pacheco, Tancredo Neves, Camilo Nogueira da Gama, Arthur Bernardes,
Gabriel Passos e tantos outros. Hoje, nossa prática política se nivela por baixo,
não diferindo nada dos políticos dos outros Estados:	. m	:r
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A REFORMA POLÍTICO-PARTIDÁRIA E OS SALÁRIOS DOS

AGENTES POLÍTICOS

REFORVIA POLIJICO-P'

Eu acredito que o Congresso não votará a Reforma Política e
Partidária facilmente, a não ser para se privilegiar. A criação da lista fechada,
sem democratização dos Partidos, vai resultar em listas com primeiros
nomes (os que irão se eleger) viciados em todos os Partidos. Sou a favor
do voto distrital ou distritão, ou distrital misto, com financiamento público
de campanha, e uma fiscalização severa sobre outros gastos. Se eles forem
comprovados, cassação sumária do candidato, inclusive dos eleitos. Hoje, do
jeito que as campanhas são feitas, só se elegem milionários, representantes
de algum segmento grande, igrejas, sindicatos ou os que arranjam dinheiro
ficando compromissados. Deputados e senadores não votam em leis que
possam dificultar a reeleição, isto não é só no Brasil, isto é da raça humana.
Poucos ali têm a visão de que todos têm os mesmos direitos e oportunidades.

Hoje, posso dizer que uma reforma política imparcial, será muito difícil de
ser feita por este Congresso. Não existe solução para melhorar o perfil do
Congresso.

A história é antiga. Israel Pinheiro Filho, do PMDB mineiro, e eu, fomos
indicados pelo Líder Genebaldo Corrêa para participar da Reforma Político-
Partidária, em 1991. Aliás, ela se arrasta desde antes desta data. Depois de
fazer uma proposta brilhante para ser discutida, lembro que, em uma reunião
do Colégio de Líderes, na sala do deputado Inocêncio de Oliveira, Líder do
PFL, ele vetou o encaminhamento daquele projeto com o apoio do deputado
Miro Teixeira, que era o Líder do PDT. Miro votou contra, com a alegação de
que aquela reforma prejudicaria os pequenos Partidos éticos, como PSB, PPS,
PCdoB. Era a Co que tinha no projeto e, naquele momento,
era totalmente necessária. O projeto falava mais em reforma partidária. A
situação política não era tão grave como é hoje.

Hoje, nós temos 30 Partidos nacionais (com pelo menos mais cinco em
gestação). Este número precisa ser diminuído, até porque, são poucos os
'filiados' que obedecem aos estatutos e ao programa dos 'Partidos'. Existem

Partidos que foram criados como verdadeiras propriedades particulares, sem
nenhum tipo de ideologia. Qualquer Governo, para formar uma maioria na
Câmara e no Senado, tem de atender a todos. Somente por isto, o país tem
36 ministérios e diversos órgãos com diretorias que só existem para atender
as exigências de todos os 'Partidos da base' do Governo. Por isto mesmo, é
importante que exista a chamada com a exigência
mínima de 5% dos votos em pelo menos um terço de todos os Estados da
Federação (nove). Acredito que, com ela, passaríamos para algo em torno de
cinco a seis "Partidos" nacionais. Os outros seriam 'Partidos' regionais. Os
deputados, senadores e governadores eleitos por estes Partidos poderiam
fazer a opção pelo Partido que estivesse mais próximo das suas ideologias
partidárias. Os países mais desenvolvidos do mundo, geralmente, têm apenas
de dois a seis Partidos nacionais.

Existe ainda a necessidade de se unificar as eleições. É muito caro para a
sociedade e para os candidatos a existência de eleições de dois em dois anos.
Seria aconselhável, ainda, extinguir a reeleição e fixar um mandato de maior
duração (cerca de seis anos). Os que estão no primeiro mandato, prefeitos,
governadores e o presidente, bem os seus respectivos vices poderiam reeleger,
afinal foram eleitos com a legislação lhes dando esse direito, Não vamos usar o
artifício de FHC; bem como criar o Financiamento Público de Campanha. Quem
gastasse mais do que o estipulado pela Lei seria punido com a cassação do
mandato. Muitos defendem que o Financiamento Público de Campanha ficaria
muito caro para a nação. Garanto que sairia muito mais barato para a nação
do que o dinheiro que sai pelos dos governos municipais, estaduais e
federal, principalmente nos períodos eleitorais.

Outra ação muito eficaz poderia ser a realização de uma "Constituinte"
voltada somente para a "Reforma Política e Partidária". Não poderia ser
formada por deputados. O cidadão eleito para ela não poderia ter sido eleito
anteriormente e ainda se compromissar a não ser candidato no futuro. Isto
constaria em Lei. Todavia, reconheço que seria muito difícil fazer passar no
Congresso a autorização para esta reforma, incluindo também as reformas do
sistema tributário e do Pacto Federativo.

OR SAL AOiOS [405 AGENTES Po iTiCOS

Na gestão de Antônio Júlio, há uns 12 anos, estourou o problema
dos super salários da ALMG. O piso do deputado era de R$100.000,00 por
mês e o teto (mesa diretora), a imprensa noticiou que chegou a R$160.000,00,
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e Dalmir de Jesus, tinha o maior salário de funcionário público de Minas Gerais,
R$54.000,00, foi chamado de Marajá de Minas.

Os deputados estaduais da época ainda respondem por uma ação popular, no
Tribunal de Justiça, de restituição do excesso recebido. Se forem condenados,
quase todos quebram, não tendo como pagar. Se nós tivéssemos um Diretor
Geral, que ponderasse antes de atender determinadas mesas inconsequentes,
isso não aconteceria, e o desgaste dos políticos não teria acontecido.

Foi por isso que eu me indignei na ALMG, quando deputado estadual, ao
impedirem Dalton Canabrava, Presidente recém-eleito, de cumprir o acordo
feito comigo e Manoel Conegundes de tirar o Dalmir. Impediram a minha
eleição usando a Mesa Diretora e a Diretoria Geral porque fui claro ao afirmar
que demitiria o Dalmir. Devo dizer que tínhamos uma boa convivência. Apenas
não aceitava o relacionamento dele com determinadas mesas diretoras. Volto
a dizer: "Ninguém rejeita salário alto, isto é da raça humana' Eu não culpo
deputados e, sim, a chefia. Na ânsia de continuarem no poder, usavam sempre
este artifício.

Volto a repetir. Já fui deputado e sei que se gasta muito para manter o mandato
(viagens, paraninfo, padrinho de baile debutantes, presidente de honra de
certos eventos, jantares, hotéis, dinheiro para diversas entidades, ajuda para as
campanhas de prefeitos e vereadores, jogos de camisa de futebol, camisetas,
transportes de pacientes, médicos e hospedagens na capital. Eles contribuem
com tudo isto e muito mais). Se não o fizerem, perdem a eleição. Esta prática
começou de 20 anos para cá, mas para ter um salário digno, ele teria de ser
transparente no contracheque, com conscientização da sociedade e da mídia.
Se não houver isso, continuarão essas aberrações: verbas de gabinete, verbas
de contratação de pessoal, verba de paletó, e por aí afora.

Sentar-se numa mesa de um bar ou restaurante, no interior, com lideranças
políticas, normalmente paga-se a despesa.

As oportunidades, que deveriam ser iguais, vão para o brejo, obrigando outros
a se comprometerem para ter dinheiro e condições de competir. Sofri isso na
pele. Sem dinheiro para gastar, eles compravam votos que seriam nossos,
em muitas cidades. Quando isso começou a acontecer eu perdi a eleição e
abandonei a disputa eleitoral.

Concordo que o agente político deve ganhar bem, porque eles têm muitos
gastos. Só o financiamento público de campanha diminuiria bastante o
salário. Isto, porque ele não terá de gastar uma fortuna com campanha. Mas
esse salário tem de ser bom. Terá de estar tudo no contracheque, evitando
"penduricalhos" que estimulam a corrupção. Mas para um bom salário, tem
de fazer uma campanha de conscientização da sociedade e da imprensa que
um mandato fica caro devido ao modelo político viciado. Por isso inventaram
verba de gabinete, verba de contratação de pessoal, salário indireto. Assim,
justifica-se ter um mandato disputado de quatro em quatro anos e que o
principal cabo eleitoral é o dinheiro. Outra coisa que baratearia a campanha
seria a unificação das eleições. Ela tem prós e contra. Um Partido com imagem
boa pode ganhar tudo e tornar-se hegemônico. Outra coisa que ajudaria é
acabar com a reeleição e passar todos os mandatos unificados para, por
exemplo, seis anos.

Hoje, a eleição de um agente político como um deputado estadual, federal,
senador e todos os outros cargos, fica muito cara. Lembro-me que, nas minhas
primeiras eleições (1978 e 1982), a gente praticamente não gastava nada.
Volto a lembrar da minha primeira campanha (1978), quando tive 15 mil votos,
sem nenhum prefeito me apoiando. Foi feita por mim mesmo, dirigindo um
fusquinha e com propaganda de papel jornal. Já na segunda eleição, em
1982, foi praticamente a mesma coisa. Não me lembro de apoio de nenhum
Prefeito eleito. Só me lembro de cabos eleitorais e ex-prefeitos fortes. Hoje,
um mandato de um deputado estadual fica em torno de três milhões de reais,
e federal, em torno de cinco milhões para cima. Já a de um Senador, uns 20
milhões, isto por baixo.
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1 CAPtrULO XVIII internacionais que se acostumaram a levar vantagem em tudo. Não gostam
do Lula e estão fazendo tudo para desconstruir o PT e seu líder maior. Querem
vingança.

MENSALÃO

Certos governos, que têm ligação maior com os EUA, que aprovam
tudo o que eles fazem mundo afora, sem discordar de nada, também têm
sempre apoio de parte da mídia brasileira tendenciosa.

Já outros governos que não apoiam tudo o que os EUA fazem, sofrem sempre
campanha da mídia tendenciosa contrária a eles. Certos governantes, que
querem respeito e independência, sofrem com as notícias da mídia tendenciosa.
Cito o Brasil de Lula e Dilma, e Venezuela do recém-falecido Hugo Chaves e
tantos outros.

A corrupção foi muito maior no governo FHC do que no governo Lula e Dilma.
Entretanto, devo dizer que, infelizmente, ela existe em o todo mundo, em
muitos países sob controle e em outros, excessivamente altas. No Brasil, a
propaganda da mídia é que a corrupção só faz crescer. Acredito, entretanto,
que ela está caindo, e muito. A Dilma não está permitindo corrupção.

Devo esclarecer que Coilor, quando cassado, não fez nenhuma proposta
indecorosa ao Congresso. Eu estava bem informado e nunca ouvi nada a este
respeito. Lula, ao tomar posse, pôs a Polícia Federal para trabalhar, nomeou
ministros isentos para o STF, e o atual Procurador Chefe da República atua
severamente contra o PT, ao contrário do antigo que, na época do Fernando
Henrique Cardoso, tinha o jocoso apelido de "Engavetador Geral da República

Se houve "mensalão", o primeiro a ser chamado para depor deveria ser o ex-
presidente FHC para explicar a mágica da multiplicação de 80 congressistas
para quase 400, em apenas alguns meses.

A mídia tendenciosa e parte do Congresso nunca falaram nada sobre os
escândalos que impediram o PMDB de ter candidato próprio. Lula é sabedor
das dificuldades que teve. Foi um operário que chegou ao máximo como líder
sindical e derrotou parte das elites. Aquelas elites negocistas nacionais e

208	 ARMANDO COSTA	 UM MÉDICO NOS BASTIDORES DA POIJTtCA	 209



CAPItULO XIX	-

A NECESSIDADE DE UM MARCO REGULATÓRIO DA
MÍDIA

Vejo amigos da classe média alta falarem mal e agressivamente
do PT, de Lula, de José Dirceu, de Duma, esquecendo-se do passado de luta
dessas pessoas contra a ditadura e pela democracia. Aliás, muitas dessas
pessoas já aprovavam a ditadura.

Geralmente, essas pessoas informam-se pela mídia, principalmente por aquela
parte da midia que fala o que os EUA querem. Nunca criticam as agressões
americanas a outros países, mas atacam os países que se libertam da influência
americana. Fazem verdadeiras campanhas, sempre sob o apoio da Sociedade
Interamericana de Imprensa (SIP), controlada pelos EUA.

Eles são contra o Governo Argentino de Cristina Kirchner, porque ela quer
regulamentar a mídia. Principalmente, o sistema "CIarin' desdobrando-o em
várias empresas. O Grupo Clarin exerce um monopólio, sobre a informação na
Argentina, sendo visto como nefasto ao País.

Outro governo que sofreu com os ataques apoiados pela mídia tendenciosa
foi o do venezuelano Hugo Chaves. Este era o vilão da história, não renovou
as concessões vencidas da nefasta mídia golpista venezuelana e libertou-se
também da influência americana que era total. Hoje, a mídia tem total liberdade,
até a oposicionista. As campanhas, como fazem muitos setores da mídia
brasileira (que fazem o que os EUA querem), não existem. Chaves ganhou a
primeira eleição do governo do Presidente Carlos Andrés Feres, extremamente
corrupto, que era apoiado pela grande midia e pelos EUA. Devo esclarecer que
a última eleição na Venezuela foi considerada limpa, sem deslizes, foi o que
disseram todos os órgãos internacionais que foram convidados a fiscalizar as
eleições, como por exemplo, todas as eleições anteriores de Chaves.

O ex-ministro Delfim Neto, em sua coluna de 28/09/2012, num artigo
intitulado "Lula", afirmou resumidamente: "Vivemos um momento em que se
acirram as legítimas disputadas' Afrouxam ou liquefazem os compromissos
com a moralidade pública, revelando o universo da mídia. Esta, também
legitimamente, assume uma posição que reflete a sua visão de mundo. A

situação se tornou mais crítica porque a campanha eleitoral se processou no
mesmo momento em que o STF julgava o intrincado processo que envolve o
PT. O que parte da mídia parece ignorar é que o uso abusivo de seu poder
é corrosivo e ameaçador à necessária e fundamental liberdade de opiniões.
Ainda no mesmo artigo, Delfim afirmava: "A Constituição previne que os
meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto
de monopólio ou oligopólio".

"Um exemplo daquele abuso da mídia é a procura maliciosa de parte dela,
no calor da disputa eleitoral, tentar destruir, com aleivosias genéricas, a
imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ignorando o grande avanço
social e econômico por ele produzido, com a inserção social, fortalecimento
das instituições e redução das desigualdades, além da superação dos
constrangimentos externos que sempre prejudicaram o nosso crescimento".

Mauro Santayana, que publica uma coluna em vários jornais do país (em Minas,
no Hoje em Dia), assinalou numa reportagem intitulada "O Manual do Golpe'
citando o escritor italiano Curzio Malaparte que escreveu sua obra prima
quando os Estados Unidos ainda não haviam aprimorado os seus serviços
especiais como FBI (fundado sete anos antes), nem criado a maldita CIA, em
1947. "De lá para cá, as coisas mudaram, e muito. Já há, no Brasil, elementos
para a redação de um atualizado Manual do Golpe' afirmou Santayana.

Curzio afirmava que, "quando o golpe parte de quem ocupa o governo, o rito
é diferente de quando o golpe se desfecha contra o governo. Nos dois casos,
a ação tem sido justificada como legítima defesa contra um governo arbitrário
(ou corrupto como é mais frequente), ou contra um governo dos inimigos da
pátria' Suas avaliações se assemelham bastante com tudo o que aconteceu
na América Latina, especialmente no Brasil.

Desde a destituição de Getúlio Vargas, em 1945, todos os golpes no país
foram orientados pelos norte-americanos e contaram com a participação ativa
de grandes jornais e emissoras de rádio. A partir da renúncia de Jânio, em
1961, a televisão também passou a ser usada. Para serem desfechados, os
golpistas sempre se valiam das Forças Armadas. Houve um tempo em que um
sistema de comunicação elegeu até um "Caçador de Marajás"e de saco roxo.

Eu me lembro que quem iria para o segundo turno era ColIor e Brizola. Este
sistema não queria enfrentar o Brizola no segundo turno, não tinha imagem de
comunista, mas Lula tinha imagem de comunista e radical. E, por isso, ColIor
ganharia de Lula, mas de Brizola não. O sistema atuou no imaginário coletivo
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da sociedade, segurando o Brizola e crescendo Lula que foi para o segundo
turno, ultrapassando Brizola em 300.000 votos. No segundo turno, o sistema
definiu a eleição no último debate, quando fez aquelas perguntas íntimas e
complicadas para o Lula, que ficou inseguro nas respostas. O sistema deu a
vitória de bandeja para o Collor.

Nada muito diferente do passado. Foi assim quando Vargas já havia convocado
as eleições em dezembro de 1945, para uma Assembleia Nacional Constituinte
e sua própria sucessão. Vargas, como se sabe, apoiou a candidatura de
Marechal Eurico Gaspar Dutra, do PSD, contra o Brigadeiro Eduardo Gomes,
da UDN. Mesmo deposto, Vargas foi o maior vitorioso daquele pleito. Em
1954, eleito pelo povo, mesmo com a grande crise de denúncias, também
incentivada pela mídia golpista, Vargas os venceu ao se matar. Não obstante
isso, uma vez eleito Juscelino, eles voltaram à carga, a fim de impedir a posse
de JK. A posição de uma parte ponderável das forças armadas, sob o comando
do General Henrique Teixeira Lott, liquidou-os com o contragolpe fulminante.
Já em 1964, contra Jango, acabaram vitoriosos.

A penetração das ONGs no Norte do Brasil e a campanha de coleta de
assinaturas entre a população dos "sete grandes" - orientada também pelo
Departamento de Estado, que financiava muitas dessas organizações, para
que a Amazônia fosse internacionalizada, reascendeu o brio nacionalista das
Forças Armadas. Assim, os norte-americanos decidiram não mais fomentar
os golpes militares, porque eles passaram a ser inconfiáveis para eles. E não
somente no Brasil.

Washington passou a optar pelos chamados "Golpes Brancos' com apoio no
parlamento e no poder judiciário, como aconteceu em Honduras e no Paraguai.
Articulou-se a mesma técnica no Brasil. Nesse processo, a crise institucional,
que é fomentada entre o Supremo e o Congresso, poderia alcançar o objetivo
se os democratas dos Três Poderes se omitissem e os patriotas capitulassem.

Mauro Santayana, em sua coluna de 10/09/2012, com nome "O dever da
Contrição' disse: "Houvesse sido o seu governo o mais limpo e mais honrado
de toda a nossa história republicana e, naturalmente, Fernando Henrique
Cardoso manteria silêncio sobre os seus sucessores. Não lhe caberia censurá-
los, nem elogiá-los, deixando o juízo à transparência dos fatos. Quando
alguém despreza a inteligência alheia, e é o que faz o ex-presidente, infirma
a própria inteligência. Em nenhum governo houve tão rápido enriquecimento
de agentes públicos quanto no seu. Tudo se fez de forma asséptica, com
cuidadoso planejamento legal, para que os brilhantes rapazes da equipe

econômica saíssem por uma porta - a das instituições públicas - e entrassem
pela outra - a do sistema financeiro e das empresas privatizadas, ganhando
milhões neste movimento. É provável que, em nenhum dos casos, houvesse
infração às leis, ajustadas previamente ao programa, a partir do governo
Colior. Pode ter sido "legal", mas contrariou todas as regras morais e feriu
profundamente o mandamento ético.

É claro que sempre há descuidos, como houve o do "adjutório" ao banqueiro
Cacciola, que pôde fugir para a Itália, foi laçado pelas circunstâncias e acabou
indo para a prisão. Os outros implicados, diretores do Banco Central, apesar
de condenados, respondem em liberdade. O dinheiro desapareceu no vórtice
da crise.

Nenhum Chefe de Estado, antes dele - e, até agora - nem depois dele, violou
a Constituição a fim de reeleger-se, mediante o suborno de parlamentares com
favorecimentos e, de acordo com as denúncias conhecidas, dinheiro vivo.

.I.

concluiu Santayana.

Em entrevista a um portal da internet, há alguns meses, Fernando Henrique
se referiu ao Ministro Gilmar Mendes - que ele nomeou - como "corajoso'l
Não lhe pode ser negada a mesma coragem. A coragem, por exemplo, de
se referir aos fatos lamentáveis da Ação 470, em julgamento pelo STF, como
se referiu, esquecendo-se de que homens de seu Partido se encontram sob
suspeita de atos semelhantes. O publicitário Marcos Valério, é o que se sabe,
sempre agiu com neutralidade partidária. Em lugar do ataque a Lula, seria
melhor a Fernando Henrique um ato de contrição.

No julgamento dos pôsteres, Lula, com todos os seus acertos, erros e defeitos,
será lembrado como o sertanejo que entrou para a História, arrombando-a
com o próprio peito, como fazem os pobres. E Fernando Henrique será
lembrado como o "intelectual" arrogante, que chamou o seu próprio povo
de caipira, e os aposentados de vagabundos. Ele, sim, é até hoje fascinado
com os estrangeiros, embasbacado com Paris e Boston, frustrado por não ter
nascido no Marais do século 18, luxuoso bairro francês à beira do Rio Sena,
nem na Nova Inglaterra de Franklin e iefferson. A coisa ficou tão preta e tão
séria que uma edição da Folha de São Paulo (30/11/12) trouxe um comentário
sobre um relatório inglês, com uma proposta de regulação da mídia britânica.
A Comissão que investigara o abuso da impremsa sugeria a criação de uma
instância com poder de multar veículos da mídia.
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ÍiO inquérito, conduzido oe.o Juiz Leverson, propunha a reqularnectação da
mícca os sec Pteo"

1 - Seria implantada a primeira lei de imprensa no Reino Unido. Os
conservadores são contra (como sempre os mais interessados);

2 - Criação de um órgão independente de regulação, que poderia
impor punições e multas aos veículos de imprensa por eventuais
abusos;

3 - Criticava a relação próxima entre veículos de comunicação e
políticos;

4 - Criticava a polícia londrina.

5 - O inquérito demorou seis meses para ser feito e o seu custo
estimado em 15 milhões de reais.

O Juiz Leverson defendeu ainda que os integrantes do futuro órgão fossem
escolhidos em um "processo claro e aberto e se oponha à participação
dos editores". A proposta rachou o governo britânico. Os conservadores
(que gostam de invadir países como os árabes), próximo dos republicanos
americanos, eram contra e queriam deixar a mídia solta, sem lei para controlá-
la.

O Governo golpista do Paraguai (Frederico Franco) não foi criticado pela
mídia como devia. Se estes golpes fossem, por exemplo, a derrubada de um
governo como era o de Chaves ou outros semelhantes, a FIP e a imprensa,
que faz o que os EUA querem, estaria feliz até hoje. Quando o Parlamento
Paraguaio deu o último golpe, o Departamento de Estado criticou os países
do MERCOSUL que suspenderam o Paraguai e aceitaram a Venezuela. Querem
desestabilizar a Venezuela de todo jeito. A mídia tendenciosa manifestou o
mesmo pensamento.

Cone Sul: Os EUA e o mundo civilizado usaram as Forças Armadas de vários
países, alegando serem governos comunistas, para dar os Golpes de Estado.
Tinha medo da sedução de Fídel Castro e Che-Guevara. Como os militares da
América Latina faziam cursos de rotina nos EUA, tinham intercâmbio muito
estreito. As frotas brasileira e americana faziam treinamento de guerra, eram
unidas e os militares eram anticomunistas, assim como todos os militares
da América dos Sul. Foram usados para implantar as ditaduras em toda a
região: Uruguai, Brasil, Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia e Peru. Alguns
eram excessivamente perversos. Agora que as forças armadas são mais
nacionalistas, os americanos não confiam mais nelas e na dos outros países
latino-americanos e usam a mídia em verdadeiras campanhas, como a que
fazem contra Lula, Dilma e o PT. Lula é o mais influente líder latino-americano
que estimulou todos os países a se libertarem da influência dos americanos.

O Partido Liberal-Democrata, que garantia a maioria ao governo conservador
do Primeiro Ministro Conservador, David Cameron (ainda no poder), é contra
a regulação da mídia. Já o Partido Liberal Democrata é a favor e juntou a
oposição trabalhista na defesa de um novo órgão com poder para punir os
veículos de comunicação.

Numa atitude incomum do parlamento britânico, o Partido Liberal Democrata,
através do seu líder, o vice primeiro ministro Nick Clegg, assumiu a contestação
das posições do Primeiro Ministro Cameron contra a regulação.

Segundo ele, a proposta ameaça encerar 318 anos de independência da
imprensa britânica.

Um dia depois, os editoriais da noite, do "Financial Times" e do "New York
Times' dos EUA, já eram destacados nos respectivos sites, contra o órgão
regulador sugerido. O que é natural pertence à mídia tendenciosa, a forma de
o império dominar o mundo.

Se até a Grã-Bretanha, que usou a mídia abusivamente contra seus adversários,
pede regulamentação da mesma, não há como fugir de um Marco Regulatório
para ela, dando-lhe total liberdade, mas não libertinagem. Será que o PSDB
deixaria isso passar? Eles são americanistas e detestam os países da América
Latina.

No caso brasileiro, a mídia, que se calou quando do escândalo do PMDB não
ter candidatura própria, agora deita falação. O que não fez nos dois momentos
importantes do Governo FHC: a manipulação do PMDB, evitando candidatura
própria e a emenda da reeleição, sem falar no caso do mensalão.

A mídia tendenciosa e também parte do Congresso oposicionista não falou
nada dos escândalos da reeleição e os escândalos que impediram o PMDB de
ter candidato. Por isto justifico minha posição a favor do Marco Regu/atório.

Nada contra os jornais nem contra os jornalistas. Todo setor tem de ter
liberdade, mas não pode desvirtuar os fatos. Uma experiência que tive,
foi observar a mídia mineira durante o governo Aécío Neves. Vi a perfeita
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execução do chamado "Culto à Personalidade' Para a mídia, ele era um moço
puro, sem defeitos. Não saía nenhuma crítica da oposição, em nenhum meio de
comunicação do Estado. Fui saber quanto ele gastava com publicidade, fiquei
perplexo. Ele gastou, em sete anos e quatro meses, 1,4 bilhões, muitas vezes
mais que o governo anterior de tamar Franco. Considero esse tipo de político
um dos piores. Mas no governo FHC, não houve um debate com exposição do
que era a globalização. Grande parte da mídia foi contra o governo LULA e
Dilma. Não foi assim durante governo FHC. A tentativa de regulamentar a "Lei
de Imprensa" é válida e totalmente necessária. Não é limitar a imprensa, é ter
lei para evitar os abusos, as campanhas.

Se eu fosse a Presidente Dilma, mandaria uma proposta para o Congresso.
Lembro-me, no governo Lula, quando, sob o comando de Franklin Martins,
Assessor de Imprensa do Governo, foi instalado o primeiro debate sobre
a produção de um Marco Regulatório. A imprensa caiu de pau. Investiram
pesadamente contra Franklin Martins. A Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP) também foi contra. Eles querem a imprensa solta para continuar
no caminho atual. Os países da América Latina, que saíram da pressão da
mídia, foi porque fixaram os seus limites. Não podem fazer campanha. Nessa
situação, encontram-se o Equador, a Venezuela e a Argentina, que ainda luta
contra o monopólio midiático do grupo Clarin.

A mídia tendenciosa brasileira recebeu uma missão: destruir o Lula e
desconstruir o PT, isto é visível. As campanhas praticadas são perniciosas ao
bom andamento da democracia.

Este tipo de mídia não dá mais notícia, faz campanha.

Estes sistemas de comunicação são abusivos. Tem um deles que tem dois
canais a cabo, com grande número de entrevistas diárias. Eles entrevistam,
quase sempre, pessoas contra o PT (Lula e Dilma). Essa mídia cumpre bem
o seu papel. Com todas as dificuldades que teremos, vamos fazer o Marco
Regulatório da Mídia. Muitos deputados e senadores vão evitar, mesmo
achando necessário, com medo de pressões e denúncias.

CAPFruLo XX

TABUS

Os EUA já eram um país em ascensão desde o início século XIX.
Era o espelho que as outras colônias da América miravam para se tornarem
independentes. No século XX, com a primeira Guerra Mundial, a Europa foi
toda devastada em sua estrutura: fábricas destruídas, muito desemprego e
teve de gastar muito dinheiro e tempo, na sua reconstrução.

O império da época era a Grã-Bretanha. A guerra transformou os EUA no
país mais poderoso do mundo com os custos da batalha dos países europeus.
Afinal, nos EUA, não caiu nem uma bomba, não foi palco de nenhuma guerra
a não ser a "Guerra da Secessão'

Após a Segunda Guerra Mundial, em que sua infraestrutura não foi afetada
em nada (teve somente o ataque a Pearl Harbor pela aeronáutica japonesa,
destruindo a terceira frota naval do pacífico), criou o Plano Marshall para
ajudar os países europeus a recuperarem sua estrutura arrasada pela guerra.
Com isso sua influência aumentou. Os americanos passaram a investir em
suas forças armadas e nas pesquisas. Por isto, foi o primeiro país inventor da
bomba atômica.

Com a Cortina de Ferro e a China (Mao Tsé Tung e Chou En-Lai) e a bomba
atômica russa, os EUA passaram a ser um país armamentista, intervindo,
desnecessariamente, em muitas regiões do mundo. O país que todos
consideravam líder no mundo passou a ter inimizades por todo o planeta.

É sempre bom lembrarmos e reavivarmos um pouco algumas coisas que são
tabus.

Nunca devemos esquecer que a América Latina era o "Quintal Americano"
Aqui, por exemplo, havia um pensamento de que "tudo que era bom para os
EUA era bom para o Brasil". Após Fidel Castro tomar o poder em Cuba e tornar-
se comunista, forçado pelos EUA, iniciou-se um bloqueio económico que dura
até hoje, 50 anos. Fidel tornou-se simpático aos latino-americanos que não
falavam em comunismo, mas em socialismo. Além disso, houve um grande
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crescimento e simpatia dos sul-americanos pela imagem do médico argentino,
Ernesto Che-Guevara, o oe 'o, Entretanto, sob
influência americana, que queria segurança nesta região, todos os países do
Cone Sul tornaram-se ditaduras: Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai,
Peru. Talvez o maior exemplo tenha sido o Chile, onde mataram o Presidente
eleito, o médico Salvador Allende, que não tinha nada de comunista. Tanto
que a anistia ampla dada na Argentina foi tornada sem efeito por pressão
da Sociedade (e das Mães da Praça de Maio), todos os líderes da ditadura
foram julgados e condenados, alguns até a prisão perpétua. De todos esses
Governos servis aos EUA, as ditaduras Argentina e Chilena foram as mais
perversas. João Goulart (Jango) também não tinha nada de comunista.

Hoje, esses países, embora tenham um bom relacionamento com EUA, não
aceitam pressões e interferências e, se Deus quiser, não deverão aceitar nunca
mais. Vejam, por exemplo, aliás, mau exemplo, o motivo que, à época, levou
a mídia tendenciosa a apoiar o então presidente do Paraguai Federico Franco.
Era porque ele recebia orientação americana. O Paraguai foi o único país
membro que não votou a entrada da Venezuela no MERCOSUL. Frederico já
não é mais o Presidente do Paraguai. Mas enquanto era, andou falando aos
empresários brasileiros que iam ao Paraguai, que vai trabalhar para o Aécio
Neves. É claro, se identificam. Motivo: moram lá cerca de 300.000 brasileiros.
Raramente vejo o PSDB criticar aquele império por qualquer truculência feita.

Diminuiu também a total influência americana sob a América Central e do Norte.
As ditaduras ali existentes passaram a governos eleitos com certa autonomia
do império, o que não tinham antes. A Guatemala está processando o ditador
General Efraim Rios Montt, hoje com 86 anos de idade. Ele era conhecido
como o "Anjo Exterminador" do povo indígena da Guatemala. E também o seu
Chefe de Inteligência, General José Rodrigues, está sendo processado pelas
monstruosidades de seus atos: eram protegidos dos EUA.

Essa mídia fez uma campanha contínua contra o falecido presidente Hugo
Chaves (Venezuela). Tentaram um golpe de Estado e perderam. Seus líderes
fugiram para os EUA. Agora, tentaram impedir a vitória do sucessor indicado
por Chaves antes de morrer, Nicolás Maduro. Também não deu certo. A
obstrução do Senado pela oposição na votação para a entrada da Venezuela
no MERCOSUL caracteriza a alienação das oposições. A Venezuela tem uma
relação comercial muito sólida com o Brasil. Aliás, as oposições também foram
contra Lula ir a Cuba, e também receber o presidente Ahmadinejad, país com
o qual as relações comerciais brasileiras se fortaleceram muito.

Estes comportamentos americanos são, portanto, praxe no mundo todo.
Vejam o caso da invasão do Iraque. Bush, Dick Cheney e equipe diziam que
a invasão era para acabar com "armas de destruição em massa' É lógico
que não acharam nada. Fizeram a invasão sem a autorização do Conselho
de Segurança da ONU e com ajuda das tropas da OTAN. Destruíram a
estrutura do país, enforcaram as elites dirigentes, inclusive Saddan Hussein,
e colocaram um governo títere. Ainda assim, pleiteiam a reconstrução do país
pelas empresas dos países invasores. Nessa guerra, foram, inclusive, usados
mercenários. Sem falar do bloqueio de enormes reservas de dólares iraquianos
em bancos americanos e europeus.

A mídia mundial e brasileira fez uma campanha de demonização contra
o Iraque. Bush e equipe, segundo a mídia, eram os mocinhos justos. Vi
poucos comentários sobre aquelas atrocidades, como destruição de toda a
infraestrutura do país e mortes de milhares de civis inocentes.

Lula e seu governo foram, no Brasil, os únicos que manifestaram claramente
sua discordância dos EUA e OTAN na condução desses processos. Inclusive,
recebeu os desafetos dos EUA, manifestando a sua opinião.

Aliás, manifestou esta opinião por todo o mundo e é, sem dúvidas, um líder
mundial de projeção, com oposição clara às injustiças. Inclusive, manifestou
insatisfação pelo domínio da ONU, Banco Mundial (BID) e Fundo Monetário
Internacional (FMI), todos sob controle absoluto dos EUA. Isso não é
democracia, é imperialismo.

Quando Barack Obama disse, naquele encontro, apontando o dedo para o Lula
e falando: "Lir é o ele estava falando sério. Lula foi franco e leal em
todos os momentos. Em Davos, discordou dos países ricos em suas políticas
com os pobres, discordou da política americana, inclusive, na América Latina,
e foi aplaudido de pé. Exerceu a política de soberania e suas atitudes foram
vistas pelo mundo. Mostrou a sua preocupação com os mais pobres. Hoje,
Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo, não interfere na América
Latina, como no passado. Democracias estão se estalando em todos os países.
Cuba está se democratizando e os EUA também. Hoje, as prioridades do
Presidente Obama não são a guerra e nem o domínio do mundo, e nem jogar
bombas em quem considera inimigo. Ele se preocupa com o bem-estar social,
o desenvolvimento americano e uma boa convivência com o mundo. Foi este o
recado que seus eleitores quiseram dar para parte das elites americanas (Tea
Party) que jogam em cima do que faziam para levar vantagem.
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Esse tipo de mídia critica pouco os atos arbitrários do mundo civilizado,
embora eu reconheça que, hoje, estão com menor intensidade pela abertura
da internet, tornando todo o mundo mais bem informado. A entrada de Barack
Obama como Presidente e sua reeleição poderá fazê-lo superar Lincoin,
Kennedy e Roosevelt em prestígio. Para sanar as mazelas dos EUA, teria de
enquadrar, o que não é fácil: a indústria armamentista, os falcões das guerras,
as agências de informação (tipo CIA) com muitas informações falsas, e as
igrejas radicais de direita.

Algumas colônias influentes têm lobby no Congresso, no Executivo e Judiciário
(falo principalmente da colônia judaica), excessivamente influente e prejudicial
à imagem americana, por controlar as decisões sobre Israel, palestina e mundo
árabe.

Os culpados da crise EUA e Europa (mundo civilizado) ganham exportando mais
e nós vendemos menos. Se não controlarem a economia e o Sistema Financeiro
Americano, esse capitalismo selvagem vai nos oferecer crises cíclicas.

É necessário aceitar as reformas da ONU, do Banco Mundial e do FMI
(democratizando e permitindo que outros parceiros tenham poderes de
decisão), além de diminuir o protecionismo para poder exigir o corte de
subsídios de outros países, é necessário regulamentar os Bancos Americanos.

Podia se espelhar na epopeia da resistência de Cuba ao bloqueio econômico
de 50 anos. É um povo sofrido, pobre, mas com autoestima. Sobreviveu e
tem a menor taxa de analfabetismo das Américas, uma medicina moderna
e Sistema de Saúde exemplar e respeita a família Castro. Se fosse em outro
país ele lá teria caído, mas a vida de Fidel e Raul, de total condicionamento
(dedicação a seu povo), amealha todo o apoio de seus cidadãos. Devemos
relembrar que a ditadura corrupta de Batista, que tinha todo apoio americano,
e que lhe deu asilo, era de jogatina e máfia. Era o local onde os americanos
tinham o seu quintal, jogavam seu lixo moral.

Somente agora, com governos e líderes arejados e independentes, a aceitação
do retorno de Cuba à OEA pode ser pensada. Afinal, o país começa a se
democratizar e crescer.

Nunca devemos esquecer a prisão de Guantánamo, alugada de Cuba para
uma base, com contrato já vencido há muito tempo, e não há entrega de volta.
Hoje, esta base serve de prisão, geralmente para acusados de terrorismo. São
ou foram torturados, não são julgados, não tem culpa formada, estão presos a
cerca de 10 anos, e não podem ser visitados por nenhuma entidade de direitos

humanos.

Não devemos esquecer o absurdo das prisões secretas em países europeus
do mundo civilizado, que permitiu a instalação delas com tortura e sem saber
quem está preso, sem conhecimento da ONU. Obra da CIA.

Não podemos esquecer também a invasão do Vietnã, para onde os EUA
mandaram um exército de 500.000 soldados e armas modernas, e praticaram
todo tipo de genocídio. Mataram centenas de milhares de cidadãos vietnamitas:
civis, crianças, sem nenhum respeito à vida humana, jogaram bombas de
Napaim em todo o país, até serem vergonhosamente derrotados.

Não devemos esquecer também a guerra da Iugoslávia, comandada pela
OTAN e os EUA, destituindo e prendendo o Presidente Slobodan Milosevic
e mandando-o para o Tribunal de Haia. Morreu, na prisão, ainda sem ser
julgado. Eu estava, na época, em viagem pela Europa, e ouvi, de Milão e
outros países como Alemanha, barulhos dos bombardeios. Curiosamente, EUA
e Israel não assinaram o Tratado do Tribunal de Haia.

Não podemos esquecer a invasão do Afeganistão em busca de Bin Laden,
onde também mataram (e ainda matam) muito mais civis que guerrilheiros e
colocaram mais um Governo Títere. Agora, começam a perceber o ódio mortal
que os afegãos desenvolveram contra as tropas da OTAN E EUA.

A OTAN era uma força criada para defender a Europa Ocidental contra
possíveis ataques dos países da 'Cortina de Ferro' (que já não existe mais).
Hoje, a OTAN, contra os seus princípios, tornou-se uma tropa de ataque e de
invasão.

As mesmas tropas da OTAN bombardearam, por muito tempo, a Líbia, sem
autorização da ONU. Destruíram suas Forças Armadas e deram condições à
oposição de prender e matar Muammar ai Gaddafi na frente dos jornalistas,
com fotografias em todos os jornais do mundo.

Nomearam depois, um "Conselho Revolucionário" para presidir o país até às
eleições. Continuam matando seguidores de Gaddafi e a OTAN não fala nada.
A reconstrução, tanto da Líbia como do Iraque, são pleiteadas por empresas
de países invasores, lembrando que a Líbia e o Iraque têm grandes reservas de
dólares, estão principalmente nos bancos europeus e americanos.

O Irã é um grande país não confiável pelos EUA e a Europa Ocidental. Estão
fazendo um bloqueio econômico, bloqueio das divisas iranianas em bancos
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americanos e europeus. Acusam o Irã de estar fabricando a Bomba Atômica
e já fizeram todo tipo de ameaça ao Irã. Hoje, temos uma esperança, quando
Barack Obama disse que quer resolver todos os problemas dos EUA de
forma pacífica. Vamos ver se ele consegue conter o ódio do povo iraniano,
além da influência judia, que domina o sistema financeiro americano e,
consequentemente, os poderes.

Agora estão bloqueando a Síria, apoiando, com armas, os rebeldes. A Síria não
sai da mídia e notícias de terror praticado pelo governo, geralmente saem nas
televisões e jornais. O país é aliado do Irã e não simpatiza com os EUA e Israel.
Provavelmente, vão derrubar o governo e colocar lá outro títere.

Curiosamente, o Iraque, a Líbia, a Venezuela e Irá, Nigéria, Arábia Saudita
(maior produtor de petróleo), Emirados Árabes: Kuwait, Bahrein, Omã, Catar,
são todos confiáveis, exceto a Venezuela e Irã, que estão sob pressão da mídia
dos EUA e Europa e parte da mídia brasileira que os demonizam. Querem
controlar toda fonte de energia do mundo. O Irã sofre um bloqueio terrível.
Acontece o mesmo com a Coreia do Norte. Isto são coisas do mundo civilizado.

CAPÍTULO XXI

BARACK OBAMA

Ainda tenho muita esperança emBarack Obama. Reeleito, ao tomar
posse, fez um discurso digno de estadista. Afirmou estar preocupado com o
social. Citou Martin Luther King, e disse estar de acordo com seus princípios,
que foram contra a direita americana. Com o grande desenvolvimento da
nação americana, ele quer resolver os problemas em paz, com igualdade para
todos. Afirmou ser a favor do "Estado de Bem-Estar Social".

Os republicanos e a família Bush devem estar com ódio. Barack parece ser
um homem sensato, mas tem muitos problemas pela frente. O principal é
internamente: recuperar a economia dos EUA. Obama se utilizou da famosa
frase da independência: "Todos os homens são criados iguais". Se ele, neste
segundo mandato de quatro anos, conseguir melhorar a divisão interna do
país (um caso muito sério) já terá feito muito. Traduzindo: controlar os grupos
que só querem guerra, domínio e a exploração dos outros países.

A arrogância, aliás, já diminuiu muito com ele. Pelo menos, já é mais difícil
falar em truculência contra outros países. Infelizmente, pelo trato político,
o Presidente americano ainda não pode manifestar opiniões radicais contra
estes grupos marginais. Quase todos apoiam o Partido Republicano, e são
muitos fortes, afinal, é o modelo americano. Ele é inteligente, tem mais quatro
anos pela frente para quebrar a espinha dorsal desse esquema pernicioso, que
é fortemente representado no Congresso e o dificulta. Com Obama, a América
Latina resolve seus próprios problemas e ele não interfere. Diminuiu a pressão
sobre a Venezuela, além de reconstruir e pacificar o país, entretanto, vamos
aguardar mais tempo para ver se essas medidas concretizam.

Foi na reunião do G-20, em Londres, em 02/04/2009, que Barack Obama
disse apontando para o Lula: Não falou brincando, era uma
metáfora, porque ele pensava igual e está dando um show de governo com
os mesmos ideais, com algumas discordâncias, pelo poder que ele ocupa
num país dividido. Mas os governantes atuais também podem dizer agora de
Obama: Ese ç
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Finalmente, a prioridade número um para um presidente americano, que
queira tornar-se o maior na história dos EUA, é influenciar e decidir (só os
EUA tem esse poder) na formação do Estado Independente da Palestina, com
fronteiras claras e transparentes, queira Israel ou não. Mas os judeus formam
uma grande colônia americana e têm uma influência grande. São muito
poderosos e inteligentes. Fazem lobby legal nos poderes americanos, tanto
no Executivo como no Judiciário e no Legislativo. Se conseguir aprovar isto e
acabar com os vetos contra as posições de Israel na ONU, ele terá o apoio e
simpatia de todo o mundo para isto, além de acabar com as dificuldades nas
relações com os países árabes.

Não podemos mais aceitar que um país criado pela ONU, em 1948, não aceite
a criação de outro Estado. Está nas Colinas de Golãn, que é parte histórica da
Síria, com uma pequena parte do Líbano. Os palestinos continuam tendo de
conviver com assentamentos periódicos em suas terras. Todas as resoluções
contra isto têm sido vetadas pelos EUA, ou outro membro aliado deles no
Conselho de Segurança. Quando uma é aprovada, Israel não acata e joga no
lixo a resolução. Qualquer país árabe que fizesse o que Israel faz, sofreria,
imediatamente, um grande bloqueio econômico. Se o caso não fosse resolvido,
certamente seria bombardeado e invadido. Seus líderes seriam mortos e lhes
seria imposto mais um governo títere.

Não desejo isto para o conhecido "Povo de Deus"
'

Essas medidas não são de
Deus. Rogo para que o Estado Palestino seja criado amigavelmente. Pensar na
utilização das 100 bombas atômicas e foguetes intercontinentais que Israel
tem para, por exemplo, bombardear o Irã seria uma insensatez.

Os aliados de Obama nos Estados Unidos são a parte da população branca,
as colônias latinas, os negros e as minorias. Fora dos EUA são os países que
se libertaram do domínio americano. Os árabes são simpáticos a ele e Obama
pode parar a matança deles. Depende só de Barack tornar-se um grande
presidente, talvez maior que Lincoln, Roosevelt ou Kennedy. Até no Brasil vem
aumentando a simpatia por ele.

A imagem americana é péssima no mundo todo, até entre os seus parceiros,
embora tenha toda a cobertura e trabalho da mídia mundial. Entretanto, com
Barack Obama, o ódio aos americanos vem caindo. Ele já abriu uma cunha de
abertura política em Cuba, conseguindo que os cubanos da ilha possam visitar
os seus parentes nos EUA.

As promessas de retirada das tropas americanas do Iraque e Afeganistão são

positivas, como é também a afirmação dele pela independência do Estado
Palestino, embora ainda tímida.

Obama prometeu também fechar Guantánamo no ano de 2010. Mas a sinistra
base está lá até hoje. Pessoas sem culpa formada, sem julgamento, detidas
há cerca de 10 anos, proibidas até de receber visitas dos ativistas dos Direitos
Humanos. Há informações que teriam, e ainda têm sofrido muita tortura. Ele
não pode resolver. Há interesse de diversos grupos.

Também o caso das prisões secretas dos EUA nos países da Europa não foi bem
esclarecido. Portanto, o presidente americano tem muitos problemas a resolver
internamente para poder se firmar no mundo. O Congresso é excessivamente
conservador e protege os muito ricos. Também é muito influenciado pelos
judeus americanos. Mantém subsídios inaceitáveis a países que comercializam
com os EUA. Obama já deu ordem de desativar todos esses nós. Está no
papel, mas será difícil o cumprimento das decisões: saída do Iraque, desativar
a prisão de Guantánamo, sair do Afeganistão, negociar em paz com o Irã
e a regulamentação do Sistema Financeiro. Continua tendo a forte oposição
dos militares e da direita incrustada no que há de pior nos EUA: a indústria
armamentista, os banqueiros, a indústria da guerra e a colônia judia.

O Sistema Financeiro Americano não quer ser regulamentado, quer ficar solto,
levando a crises econômicas periódicas. Vide a crise Americana e Europeia,
que, inclusive, nos prejudica. Mesmo não tendo nada com isso, deixamos
de comercializar por falta de mercado. A mídia tendenciosa ataca o baixo
crescimento momentâneo do Brasil. São cegos. O governo americano já
gastou 777 milhões para sanear os bancos, e também 777 bilhões para sanear
empresas americanas como a General Motors (GM). Isso quebrou o país. Os
títulos podres nas carteiras dos bancos europeus também os quebraram,
fazendo com que o Banco Central Europeu gastasse 500 bilhões de euros para
saneá-los. A Europa e os EUA estão em crise e nós é que pagamos.

Barack precisa controlar os falcões das forças armadas, a indústria armamentista,
as igrejas radicais e a arrogância americana. A não reforma da ONU e do FMI é
coisa que põe os governantes de outros países precavidos. A matança com as
guerras, muitas vezes não autorizada pela ONU, unilateralmente vai fazer os
países se rearmarem. Hoje, o que se faz com o mundo árabe, via EUA/OTAN e
Israel, é um verdadeiro "holocausto"tâo decantado por Israel. O que Hitler fez
durante a Segunda Guerra Mundial contra os judeus foi um "ato hediondo'
entretanto, estão praticando o mesmo holocausto contra o Mundo Árabe. Ë
também outro ato hediondo.
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O nicio da Crise MundO
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A POSITIVIDADE DE DII \IA F LULA

Certo dia, eu estava no saguão do Aeroporto da Pampulha para
ir a Brasília, quando desceu de um táxi o influente senador Pedro Simon
(RS). Homem íntegro, correto, ético. Sou seu admirador. Cumprimentei-o.
Nós tínhamos muito bom relacionamento quando eu era deputado federal.
Perguntei-lhe o que estava fazendo aqui e ele me disse que tinha vindo a um
casamento de pessoas amigas. Puxei a prosa para a política e perguntei: "O
que o senhor me fala da Ministra Duma Rousseff que o Lula está acabando de
lançar candidata?". Ele me respondeu: -. r Foi Secretária
Estadual no Rio Grande do Sul, na administração do governador Alceu Colares,
ocupou a Secretaria de Energia, Minas e Comunicação e também foi secretária
do governador Olívio Dutra, a partir de 1990, no mesmo cargo e foi uma ótima
secretária.

Dilma é positiva, porque conta com a grande maioria do Congresso. Está
passando por cima da crise, mas não é imune a ela. Ela é franca e leal. Os
políticos sentem com isto, mas precisamos aceitar as coisas corretas e ela
é correta. Nossa balança comercial cresce, as importações em escalas
geométricas e as exportações em escala aritmética, fruto da quebradeira dos
EUA e da Europa Ocidental. Com isso, caiu a cotação do dólar, pelo grande
volume liberado no mercado para sanar a crise naquele país. Assim, eles ficam
competitivos como a Europa. Para nossas exportações serem competitivas, o
dólar tem de estar na casa de 2,8 reais. Além disso, eles impõem subsídios
para proteger seus produtos e quebrar o mundo todo e tem dificultado a vida.

Lula deu a volta por cima, distribuiu renda. Fez surgir uma classe média
baixa (cerca de 40 milhões de pessoas), que compra de tudo. Pôs a Polícia
Federal na rua para apurar tudo, não obstruiu nenhum inquérito, colocou o

experiente Celso Amorim no Ministério do Exterior, que abriu o Brasil para
outros países considerados tabus, porque eram adversários dos EUA. Declarou
independência de opinião do pais, como foi o caso de Cuba e Venezuela, além
de ir contra as pressões sobre o Irã e outros países.

Hoje, Duma tem um Congresso sequioso das vantagens tidas no Governo FHC,
mas enquadrado com medo das políticas e dos eleitores nas próximas eleições.
Se estiver bem de saúde, Lula vai decidir as eleições nas grandes cidades.
Duma, graças ao Lula, abriu o país para os inquéritos, está à cavaleiro para
impedir a corrupção, e está fazendo isto.

Os dados econômicos eram ótimos no final do Governo Lula: a relação dívida
PIB, que no governo FHC era de 55% do PIB, no final do governo Lula era
de 38%, tornando-se uma dívida pública aceitável. E hoje é de 34,5%. No
fim do governo Lula, a dívida externa estava em 352 bilhões de dólares, mas
tínhamos reservas de 289 bilhões de dólares. A taxa de desemprego era bem
menor, chegou a S%.

Falta a Duma e Michel fazerem, agora, a Reforma Política, que o Congresso
insiste em não fazer. Não vai ser fácil.

Precisamos de uma Reforma Política com financiamento público de campanha,
diminuindo os negócios e lobby, dos quais os políticos usam e abusam para ter
dinheiro para campanha. Precisamos do Voto Distrital, evitando a proposta da
chamada "Lista Fechada'

Duma pode fazer também a Reforma Tributária, desonerando as empresas, e
uma distribuição mais justa de impostos.

Existe também a polêmica sobre a reformulação do Pacto Federativo. Volto a
afirmar que ela está conseguindo isso porque Lula deixou a mídia livre e não
tentou controlá-la. Deu plena autonomia à Polícia Federal e nomeou ministros
do Supremo e Procuradores da República idôneos. Com essa abertura,
descobriu-se a compra de congressistas, impedindo essa prática, dando
oportunidade à Duma e ao Michel de governarem.

O INICIO DA CRISE MUNDIAL

A Crise Mundial aconteceu no final do ano de 2008, no governo
Lula. Começou com o Sistema Financeiro Americano, a chamada "Bolha

Imobiliária' com os famosos derivativos subprime. Foi uma quebradeira geral
da banca e das empresas. O Governo americano deixou o Banco Lehman
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Brothers ir á falência, aumentando a desconfiança mundial. Os 'títulos podres'
americanos nas carteiras de bancos europeus quebraram os Bancos Europeus,
como tinham quebrado os dos EUA.

A Europa está na mesma situação. A começar pela Grécia, em situação dificílima.
É, hoje, um poço sem fundo, onde já puseram dezenas de bilhões de euros em
sua economia e continua necessitando de mais dinheiro. Caminham para a
mesma situação países que diziam estar em ótima fase de desenvolvimento
econômico, como a Espanha, Itália e Portugal. Isto, sem falarmos sobre os
países que vieram da antiga Cortina de Ferro.

O maior problema é a falta de Regulamentação dos Bancos Americanos. Os
europeus insistem, mas a banca não quer regulamentação. Quer ficar solta,
fazendo as mesmas coisas, dando sequência a crises cíclicas e periódicas que
sempre marcaram este capitalismo selvagem.

BANCO CENTRAL, A QUEDA DE JUROS E OS DADOS
ECONÔMICOS DE DILMA

protegem suas empresas, e ficamos na pior. É o que está acontecendo agora
no mundo todo, vejo noticiários pessimistas, muitas vezes ao dia, na mídia
tendenciosa, cumprindo o seu papel de correspondente do império: Pibinho,
pesquisa, pessimismo empresarial, déficit em conta corrente, mensalão,
só falam nessas coisas, pregam o pessimismo constante. Não entendem
que o culpado disso é o império e os países civilizados da Europa. Chamam
para entrevistas e debates as mesmas figurinhas marcadas, sempre contra
o governo. Este tipo de campanha é feito por uma rede e outros meios de
comunicação. A situação do Brasil está bem melhor do que quando Fernando
Henrique deixou o governo. Fernando Henrique recebeu o país com três
bilhões de remessa de lucro e após privatizar empresas públicas, a remessa de
lucro chega a 46 bilhões de dólares em 2011. A crise mundial fez com que o
comércio caísse muito de um superávit de 46 bilhões na balança comercial e
hoje é deficitário em cinco milhões de dólares somente no primeiro semestre
deste ano. Ainda temos um déficit da conta viagem (turismo) de 16 bilhões.
Temos também uma queda no investimento internacional de real importância.
Somando isto tudo ultrapassa o déficit na conta corrente que deverá ser de 80
bilhões no ano de 2013. Isso tudo consequência da crise americana europeia.
Dilma tem razão quando diz que a culpa é deles.

Para facilitar a situação econômica das empresas brasileiras, que
não têm condição de competir e não têm mercado, estão se endividando,
Dilma joga com a queda da SELIC (10,75% no fim do governo Lula), hoje,
podendo chegar a 8,5%. Ela trabalha com quedas dos juros para patamares
civilizados, começando com os Bancos Públicos, BB, CEF e BNDES. Isto parece
já estar acontecendo com os bancos particulares que mantinham juros mensais
altos e uma lucratividade acima dos bancos de outros países. Os balanços
destes bancos, normalmente, apresentavam lucros de 10 a 25 bilhões por ano.
Finalmente, eles estão diminuindo os juros.

Além disso, o Governo Dilma/Michel está desonerando as empresas, como
o Lula fez. Iniciaram o corte de IOF, dos juros e facilidades e desonerações
pontuais para determinados setores da indústria, que estão sofrendo mais. Um
bom exemplo foi o da recente redução dos impostos dos produtos da "cesta
básica' Tudo isso, embora seja bem recebido, ainda é pouco.

A crise dos países ricos afetou seriamente os países em desenvolvimento, eles
manobram com a moeda dólar e euro que são moedas dominantes. Além
disso, utilizam a remessa de lucro retirando dos países em desenvolvimento
para cobrir suas matrizes esfaceladas. Com isto nos dificultando mais a vida,
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CAPÍTULO XXIV

O PACTO FEDERATIVO

O GOVERNO TUCANO E A FRAGILIZAÇÃO DO PACTO
FEDERATIVO

PROFESSOR SAViO SouzA CRUZ

Escreveu Fernando Pessoa que "a memória é quanto temos" e
que, por isso, "mais vale lembrar muito que pouco' Drummond, usando da
mesma clave, insistiu em que "as coisas findas / essas ficarão' Tudo isso
por entenderem ambos que, se efêmeros o tempo, os fatos, os personagens,
eternas são as lembranças que se podem guardar do que foi vivido.

Os versos e suas verdades são particularmente significativos para quem milita
na arena política. Áreas de paixões e de embates possibilitam, a quem delas se
ocupa, armazenar um vasto e rico repertório de lembranças, as quais, quando
revisitadas, sem dúvida, permitem que se façam do presente esclarecidas
leituras.

Tal é o caso do Pacto Federativo em nossos dias. Não se exige do observador
rigor extremo para que constate que esse pacto esgarça-se e se desmancha
com rapidez em nosso país. Tanto é que se repetem a nossos olhos as cenas
até constrangedoras do desfile de governadores ou da marcha de prefeitos
em Brasília. E aí nos perguntamos: por que se esgarça o pacto federativo?
Que significado tem o esgarçamento do pacto federativo? Como se instituiu O

pacto federativo? Como começou o processo de seu esgarçamento?

Puxando da memória, daquele depurado resíduo que os fatos que pudemos
testemunhar deixam retido conosco, recuperamos a imagem da floração
democrática que presidiu à promulgação da Constituição Federal de 1988.
Naquele momento, desejava-se sofregamente vencer os resquícios do
autoritarismo e construir no país a liberdade e a democracia. Correspondendo
a esses anseios, a Carta Magna definiu o Brasil como um Estado soberano
composto por diversos entes territoriais autônomos, dotados de governo
próprio. Ou seja, no tocante ao modelo institucional, decidiu-se para O pais
a forma federativa de Estado, elevada essa decisão à condição de cláusula

pétrea. E para garantir a autonomia dos entes federados, a Carta reservou-lhes
um conjunto de competências ou prerrogativas que não podem ser abolidas
ou alteradas pelo governo central, pelo governo federal, que rege o conjunto.

Continuando, a Carta Magna definiu que são entes federados tanto os estados,
chamados estados-membros, quanto os municípios. O modelo assegura maior
proximidade entre governantes e governados e, exatamente em razão disso,
deveria assegurar também o exercício mais amplo da democracia e, ainda,
maior eficácia administrativa. Mas, lamentavelmente, tanto em nível dos
estados quanto dos municípios, tudo isso tem ficado a desejar.

Ao buscarmos as razões, deparamo-nos com fatos que remetem ao governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso. De fato, tomaram-se, naquele
governo, medidas que privaram estados e municípios de receitas substantivas.
Ora, privando-os de recursos, o governo tucano privou-os do exercício pleno
da autonomia. Isso, porque tornou precária sua capacidade de prestar, com
qualidade, os serviços públicos de seu dever e tornou-os dependentes de
Brasília, para onde eles tiveram de passar a correr exatamente em busca dos
recursos para esse fim. Assim, sem se insurgir contra a cláusula pétrea e sem
expressamente investir contra as competências ou prerrogativas próprias dos
estados e municípios, o governo tucano corroeu-as por baixo, solapou-lhes a
base e lhes tirou a vitalidade.

Três foram os expedientes utilizados pelo governo FHC que acabaram
consolidando um modelo centralizador de administração, na contramão do
pacto federativo: a Desvinculação de Recursos da União - DRU, a Lei Kandir e
a renegociação da dívida dos Estados com a União.

A DRU fora criada no final do governo do presidente Itamar Franco. Para ela
foi prevista duração provisória e seu objetivo era tão somente assegurar a
estabilidade macroeconômica e a derrubada da inflação ainda frágil no início
do Plano Real. Denominada, de início, de Fundo Social de Emergência, a DRU
foi cristalizada no governo FHC, que praticamente lhe assegurou eternidade,
ao rebatizá-la como Fundo de Fiscalização Fiscal e, posteriormente, em 1999,
como Desvinculação de Recursos da União, nome que vem sendo mantido,
junto com a prorrogação do instrumento, até nossos dias.

A DRU garante que 20% da arrecadação no país fiquem com o governo federal,
sem que este, para gastá-los, tenha de cumprir a obrigação constitucional
de vinculá-los ao orçamento, a empenho ou a destino fixo, como a folha de
pagamento ou a previdência. Ou seja, o governo tem liberdade para usar



esses recursos sem carimbá-los. Se de um lado o instrumento dá ao governo
uma margem para manobrar a administração, de outro põe em suas mãos um
grande volume de recursos a ser usado a seu exclusivo critério. Para se ter uma
ideia da receita estimada de R$900 bilhões em 2011, o governo se permitiria
gastar cerca de R$180 bilhões para a realização de despesas da União: é muito
dinheiro, um dinheiro que faria substancial diferença se entregue aos estados
e municípios.

Resta óbvio que, desviado de seu objetivo original, o instrumento acabou por
privar estados e municípios de recursos substantivos e por privilegiar a União,
que se enriqueceu financeira e administrativamente a ponto de poder manter
sob sua tutela o comportamento de estados e municípios. Assim, a DRU,
herança de FHC e do estilo tucano de governar, é altamente responsável pelo
fortalecimento do poder em nível federal e, na contraface, pela inviabilização
da autonomia dos entes federados.

Outro instrumento que impingiu grande prejuízo aos estados e municípios
foi a Lei Kandir (Lei Complementar Federal n° 87). Promulgada em setembro
de 1996, no primeiro mandato de FHC, ela isentou do ICMS os produtos e
serviços destinados à exportação.

A aplicação da Lei Kandir causou perdas importantes aos estados e
municípios, que deixaram de arrecadar. Á época de sua promulgação, o
governo federal comprometeu-se a compensar essas perdas, mas as regras
para isso não ficaram claras e os estados e municípios amargaram perdas
expressivas de receitas desde então. Esse foi mais um motivo para que se
tornassem dependentes do governo federal e, na contraface, mais um fator
para o fortalecimento de Brasília.

Juntas, a DRU e a Lei Kandir seriam suficientes para imputar ao estilo tucano,
elitista e centralizador, a responsabilidade pela corrosão do pacto federativo
no Brasil. Elas, porém, não estão sozinhas. A elas acresce-se a dívida que os
estados têm com a União.

Essa dívida teve início em 1997, ainda no primeiro governo FHC, quando a Lei
Federal n° 9.496 permitiu à União comprar dos estados os títulos públicos que
eles haviam lançado no mercado financeiro e que vinham sendo negociados
em condições que os desfavoreciam. Ao comprar os títulos, a União passou
a ser credora e os estados passaram à condição de devedores da União. O
fato em si não ensejaria preocupação, não fossem as condições em que a
dívida foi negociada. Da forma como foi feita a negociação, os estados foram

confirmados na sua posição de sujeição a Brasília e na sua condição de reféns
da centralização por ela representada.

Para ficar no caso de Minas Gerais, a dívida resultante da operação foi
renegociada em 1998 pelo governo FHC, com o também tucano, governador
Eduardo Azeredo. Á época, Minas assumiu uma dívida de R$11,8 bilhões.
Com um aditivo no contrato, referente à operação de saneamento dos bancos
mineiros, o valor subiu para R$14,8 bilhões.

A renegociação feita foi a pior possível para o estado. Ficou acertado
que a correção do valor da dívida seria feita pelo Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna (IGP-DI), somado a 9% de juros ao ano. Se o estado
conseguisse liquidar 10% ou 20% da dívida, teria a taxa reduzida para 7,5%
ou 6%, respectivamente.

Quando o governador Itamar Franco assumiu em Minas, em Janeiro de 1999,
na sucessão do governo Azeredo, uma de suas primeiras medidas foi deflagrar
uma viva luta pela renegociação dessa dívida. Itamar falou em moratória. Mas,
ridicularizado por aqueles que hoje veem no comportamento da União indícios
de agiotagem, não conseguiu levar adiante seu intento, não obteve que a
dívida fosse renegociada. Nada restou a ele senão pregar austeridade máxima
em seu governo. Itamar não permitiu que se contraísse sequer um centavo de
mais endividamento e, com sacrifícios, honrou os compromissos de Minas.
Tudo isso sem ter deixado de comemorar que o estado crescesse, no período,
os mesmos 2,2% ao ano que a União naquele intervalo.

Entrando novo governo tucano em Minas em 2003, a dívida e seus desafios
foram esquecidos. Nada se falou sobre ela. Tudo foi como se a dívida não tivesse
jamais existido, como se ela não fosse um calcanhar de Aquiles emperrando
a economia mineira. Em lugar do debate sobre a voracidade da dívida e em
lugar da necessidade de enfrentá-la, o que se viu foi o estardalhaço em torno
de um suposto choque de gestão, que, em breve, estava produzindo um falso
déficit zero e criando, em torno do governador tucano Aécio Neves, o mito do
bom gestor. Minas era, em termos simples, a filial do paraíso. Quem visse a
campanha publicitária permanente do governo acreditaria que aqui era a terra
da bonança, onde tudo funcionava perfeitamente bem e onde se vivia a plena
felicidade. O estado contraía empréstimos que impulsionavam o crescimento
(foram R$16 bilhões tomados de empréstimos entre 2003 e 2012) e gastava
muito (R$1,4 bilhão em publicidade, um vultoso montante na construção da
Cidade Administrativa) e isso contribuía para acentuar a face falsa de riqueza.
No entanto, a Minas real, tão diferente dessa Minas do marketing, insistia em
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mostrar o seu rosto. E o fato foi que o estado veio a revelar-se visceralmente
atingido.

De um lado, os serviços públicos perderam qualidade, com situações
dramáticas especialmente na educação (que viveu uma greve de 100 dias em
2011, a mais longa na história do estado), na saúde (que veio contabilizando
cada vez mais mortes às portas dos hospitais) e na segurança pública (que
passou a apresentar índices de violência três vezes superior aos de São Paulo,
até então recordista no tema).

De outro, o crescimento entrou em ritmo de desaceleração. A indústria, que já
tinha representado 28% do PIB do estado, regrediu para índice inferior a 15%,
em resultado do desestímulo constituído pela voragem com que o governo
tucano se lançou à arrecadação. A economia reprimarizou-se, com o retorno
do estado, preva lente mente, à condição de exportador de minério. Como era
de se esperar, o crescimento do estado, de 3,2% ao ano no período, não
acompanhou sequer o da União, que foi de 3,5%. Isso mesmo: aquela que o
governo tucano gabava-se poder considerar uma das maiores economias do
país teve, no período, desempenho inferior ao da União, para cujo cálculo são
computados os índices de todos os estados, incluindo aqueles tradicionalmente
pouco produtivos.

E, finalmente, de outro lado, o estado revelou esvaziados os cofres públicos.
Depois de ter pagado à União mais de R$30 bilhões por conta da dívida,
revelou dever a ela cerca de R$62 bilhões e mais R$16 bilhões a outros
credores, levando a um total devedor de cerca de R$80 bilhões.

A situação caótica a que Minas foi conduzida depois de 11 anos de governo
tucano no estado está, evidentemente, atrelada às estratégias tucanas em
Brasília, no governo FHC. É óbvio que o governo tucano em Minas administrou
com irresponsabilidade uma situação adversa, mas é óbvio também que a
DRU, a Lei Kandir e a dívida dos estados, incluindo a de Minas, são expedientes
com os quais o governo federal tucano dificultou o desempenho dos entes
federados. Com isso, o pacto federativo tornou-se, cada vez mais, um princípio
formal do que substancial, com graves prejuízos para o Estado Democrático de
Direito que, a duras penas, a muito duras penas, o Brasil conseguiu vislumbrar
em 1988.

Esses registros, a memória de quem viveu é que os guarda.
(**) O PROFESSOR SÁvio SOUZA CRUZ Ë DEPUTADO ESTADUAL

POR MINAS GERAIS.

CAPÍTULO )Y]
A REFORMA TRIBUTÁRIA

DOLO OU CLAUDIO GON 1 IJO ()

Luiz Inácio Lula da Silva foi o quarto presidente do Brasil, em sete
mandatos, a não cumprir a promessa de campanha de implementar uma
reforma tributária que corrigisse as distorções do sistema fiscal brasileiro,
conciliando eficiência com equidade e fortalecendo o pacto federativo. Tendo
realizado a mesma promessa enquanto candidata, a presidente da República,
Duma Rousseff, tenta realizar o impossível para viabilizá-la, esforçando-se
para desatar o nó górdio criado pelo cipoal de interesses contraditórios que
atravancam a sua realização.

Na história brasileira, não é a primeira vez que se discute a realização de
uma mudança da estrutura tributária brasileira. Antes da reforma tributária
de 1965/67, o sistema tributário nacional primava pelo anacronismo, dele
fazendo parte, inclusive, impostos medievais, como no caso do Imposto sobre
Indústrias e Profissões. Além de impostos que não possuíam muito bem
definido seu fato gerador, existiam impostos indiretos em cascata, como o
Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC) e o Imposto sobre Consumo (IC).

A reforma de 1965167 depurou a estrutura tributária da maioria dos impostos
anacrônicos, introduziu o imposto sobre o valor agregado na forma do 1CM
e do IPI e modernizou o Imposto de Renda, ampliando consideravelmente
sua base de incidência e reajustando suas alíquotas. Tendo proporcionado
substancial aumento da arrecadação, a nova estrutura tributária, contudo,
foi sendo desmantelada, pouco a pouco, pelo cipoal de incentivos fiscais
concedidos pelo governo militar. Mas, além de reduzir a carga tributária
num momento em que ampliavam as funções do setor público brasileiro,
a concessão desbragada de incentivos terminou por reforçar o papel da
tributação indireta, comprometendo a equidade do sistema, ao lançar o maior
peso do ônus tributário sobre os ombros mais fracos.

Os problemas do sistema tributário nacional vieram à tona com a crise da
dívida externa de 1982 e a decisão do governo militar de honrá-Ia, não
obstante a demonstração, por parte das forças democráticas, que clamavam
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pela moratória, do caráter ilegítimo da mesma, produto da elevação
unilateral da taxa de juros por parte dos Estados Unidos, a partir de 1979.
Como consequência das medidas de política econômica implementadas pelo
ministro Delfin Neto, posteriormente reforçadas quando dos acordos firmados
com o Fundo Monetário Internacional, o país mergulhou na crise fiscal e na
aceleração inflacionária, das quais somente sairia na década de 1990. Da
primeira, por efeito do "sequestro da poupança" realizado pelo Plano ColIor, o
qual provocou, sem que se almejasse, uma drástica redução da dívida pública,
e da segunda como resultado da implementação do Plano Real, que atrelou a
moeda brasileira ao dólar, através da chamada "âncora cambial", no Governo
Itamar Franco.

Já então, o Brasil estava regido pela Constituição de 1988, que permanecerá
na história fiscal do País como uma oportunidade perdida de se reformar o
sistema tributário, tornado há muito senil pelas distorções acumuladas desde
fins da década de 1960. Na verdade, a Constituição reformulou a destinação
das receitas fiscais, revertendo a centralização promovida durante o governo
autoritário. Criou, contudo, profundo fosso entre as funções atribuídas
à esfera federal e as receitas disponíveis, dando ensejo a que, durante o
governo Fernando Henrique Cardoso, se trilhasse o caminho reverso, com a
recentralização dos recursos na esfera federal.

O insucesso das poucas iniciativas voltadas para melhorar o perfil da estrutura
tributária brasileira no capítulo tributário da nova Constituição se deve não
somente à resistência dos representantes das classes dominantes, mas também
à atuação do próprio governo federal, que inviabilizou a sua regulamentação.
Entre essas, destaca-se a proposta de instituição de um imposto sobre o
patrimônio líquido, o qual, na Comissão de Sistematização, foi substituído
por um vago imposto incidente sobre as grandes fortunas, o qual permanece
sem regulamentação até hoje, o que impede a sua cobrança. O mesmo
ocorreu, diga-se de passagem, com o § 30 do art. 192, da Constituição, que
impedia a cobrança de juros acima de 12% ao ano. Depois de ser revogado
pela Emenda Constitucional n. 40 de 29 de maio de 2003, o dispositivo foi
devidamente sepultado por ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
que, desempenhando sua função de rei, determinou nulos todos os efeitos
legais do § 3°. do art. 192 da Constituição de 1988.

Finalmente, tampouco os princípios da isonomia e da progressividade do
imposto de renda, devidamente contemplados na Constituição, em momento
algum foram observados, continuando-se a garantir tratamento favorecido
tanto para os lucros das empresas quanto para os ganhos de capital em geral

(aplicações financeiras, em bolsas de valores etc.).

Mas mesmo na posse de FHC teve início o processo de distorção do sistema,
quer pelo aumento da regressividade do imposto de renda, quer pela
instituição de novas e esdrúxulas formas tributárias. Antes mesmo de o País
ter tido tempo de refletir sobre a nova Constituição, e, em fins de 1998, o
presidente Sarney, dando ouvidos ao seu ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, fez aprovar "pacote" fiscal que contemplou, entre outras medidas,
a redução da progressividade do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Em lugar das oito alíquotas, distribuídas progressivamente de acordo com os
níveis de renda dos contribuintes, foram instituídas apenas duas (10% e 25%),
estreitando, ainda mais, suas condições de atuar como instrumento mais
eficiente de distribuição equitativa do ônus tributário entre os membros da
sociedade. Incrementou-se, assim, a carga tributária sobre as classes de menor
rendimento que pagavam o imposto, enquanto se reduzia a contribuição das
classes de rendas mais elevadas.

Já no governo ColIor, instituiu-se, pela Lei Complementar 70 de 30 de
dezembro de 1991, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), incidente sobre o faturamento mensal (receita bruta da venda de
bens e serviços) das empresas, destinada a financiar a seguridade social.
Seguiu-se a instituição, em 13 de julho de 1993, do Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira (IPMF), com uma alíquota de 0,25% incidente sobre
as variações das contas mantidas pelas instituições financeiras, e cujo produto
também era revertido ao financiamento da previdência social. Com  a sua
extinção em 31 de dezembro de 1994, o IPMF foi substituído pela Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF), criada pela Lei n°. 9.311, de 24 de
outubro de 1996. Entrando em vigor em 23 de janeiro de 1997, foi extinta
no dia 23 de janeiro de 1999, para ser ressuscitada em 17 de junho de 1999.
Finalmente, a proposta governamental por sua prorrogação foi enterrada
pelo Senado em dezembro de 2007. Embora destinada especificamente ao
custeio da saúde pública, da previdência social e do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, grande parte dos recursos não foram utilizados para
esses fins, mas para compor o superávit primário do setor público, fonte de
financiamento do serviço da dívida pública brasileira, cujos títulos têm sido os
mais regiamente remunerados no mundo.

A bem da verdade, a obsessão com o superávit primário - resultante da
dominância dos interesses dos banqueiros, que foram, diga-se de passagem,
os maiores contribuidores para as campanhas de Fernando Henrique Cardoso
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húe Lula da Silva - resultou em outra e importante distorção do sistema tributário
brasileiro. Trata-se da tendência de aumento da carga tributária em discrepância
com os gastos não financeiros do governo, ou seja, com as despesas retirando-
se os juros e amortizações da dívida pública. Assim, enquanto as estradas
federais se enchiam de buracos e os investimentos públicos atingiam seu
menor patamar na história brasileira, a carga tributária saltava de 25,7%
do P18 em 1993 para mais de 35,0% em 2011. Em termos práticos, como
consequência dessa elevação da carga tributária, o contribuinte brasileiro
trabalha, segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário,
até o dia 29 de maio de cada ano somente para pagar os tributos exigidos
pelos governos federal, estadual e municipal. Além de arcar com os impostos
sobre os rendimentos (salários, honorários etc.), através do Imposto de Renda
da Pessoa Física, com a contribuição previdenciária (INSS, previdências oficiais)
e com as contribuições sindicais, o cidadão brasileiro paga os tributos inclusos
nos preços dos produtos e serviços - PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS etc. -, além
da tributação sobre o patrimônio - IPTU, IPVA, ITCMD, lTBl, ITR. Isso, sem
contar com as taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos
e outras contribuições, como no caso da iluminação pública.

Pior ainda, de forma a recuperar as perdas de recursos proporcionadas pela
Constituição, que ampliou a participação dos estados e municípios no produto
da arrecadação dos impostos federais e tornou obrigatória a partilha de todo
novo imposto instituído, as novas formas tributárias instituídas por iniciativa
do governo federal assumiu a forma preponderante das contribuições sociais
e de domínio econômico. Dada a natureza cumulativa dessas contribuições,
o sistema tributário tornou-se ainda mais regressivo, divorciando-se de
compromissos com a questão da eficiência, com a oneração excessiva da
produção e as exportações. Aliás, nem mesmo com a eliminação parcial da
cumulatividade do PIS, a partir de 2003, e da COFINS, a partir de 2004,
reduziu essa distorção, diante do elevado peso das contribuições na estrutura
tributária nacional e do fato do PIS e da COFINS continuarem a ser cumulativos.
Como salientou o professor mineiro Fabrício Augusto de Oliveira, em seu livro
Economia e Política das Finanças Públicas no Brasil, a carga tributária, no
nosso País, tem caminhado na contramão das exigências colocadas pelo
processo de globalização e de abertura da economia, que transformou em
norma superior o princípio da competitividade, e da questão da equidade com
o aumento, em sua estrutura, do peso dos impostos indiretos.

Na verdade, a tributação indireta, que inclui as contribuições e os impostos
embutidos nos preços dos bens e serviços, responde por cerca de 80% da

carga tributária gerada, cabendo apenas 20% aos impostos diretos (imposto
de renda e impostos sobre o patrimônio). Isso significa que, em lugar de
instrumento de redução da concentração da renda no País, a estrutura
tributária brasileira, particularmente após a eleição do presidente Fernando
Henrique Cardoso, tem contribuído cada vez mais para o aumento dessa
concentração, além de comprometer as exportações e inibir a expansão do
mercado interno e das forças do crescimento sustentado.

E como se não bastasse, dando ouvido ao lobby das mineradoras e ao arrepio
dos interesses das finanças estaduais, o governo Fernando Henrique Cardoso
ainda fez aprovar a Lei Complementar n o . 87, denominada Lei Kandir, que
entrou em vigor em 13 de setembro de 1996. Além de isentar os bens e
serviços destinados à exportação, inclusive os produtos primários e produtos
industrializados semielaborados, do ICMS, a lei ainda alterou o cálculo do
valor adicionado tributável, ou seja, a prática do crédito e débito desse tributo,
retirando da base do cálculo a depreciação de máquinas e equipamentos.
Com isso, causou expressivas perdas na arrecadação de impostos estaduais,
não inteiramente compensadas pelo aumento das transferências de recursos
por parte do governo federal, além de prejudicar, em muito, a fiscalização
do ICMS, em razão da quase impossibilidade de se verificar a exatidão dos
cálculos da depreciação embutida nos preços dos produtos. Isso, se falar
na criação de crescente passivo por parte dos Estados, que são obrigados
a indenizar as empresas do ICMS cobrado sobre insumos usados para as
exportações. O pior é que a justificativa da Lei - ampliar as exportações
de produtos primários e semi-faturados por meio da redução do preço - se
esquece de que a demanda por esses produtos têm baixíssima sensibilidade
em relação ao preço, dependendo muito mais da conjuntura econômica. Isso,
sem falar no fato de que um dos componentes mais importantes dos seus
preços é a denominada renda da terra, uma renda de monopólio, derivada
do fato de que recursos naturais não renováveis não podem ser aumentados
pela constituição de novas unidades produtivas, como ocorre com a indústria
de transformação. E é bom lembrar que a aprovação dessa Lei, frontalmente
contrária aos interesses de Minas Gerais, contou com o apoio do governador
Eduardo Azeredo, para não falar em seu secretário da Fazenda, João Heraldo
Lima.

Em suma, a estrutura tributária brasileira se divorciou acentuadamente
de qualquer um dos princípios recomendados pela teoria das Finanças
Públicas, tornando-se ineficiente, de difícil administração e fiscalização,
comprometedora da competitividade dos produtos brasileiros no exterior, e
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UIinstrumento de concentração de renda, a favorecer as classes privilegiadas em
detrimento da população de menor renda. Dado o comprometimento de suas
receitas, cristalizado no dispositivo legal que tornou obrigatória a obtenção de
superávit primário pelo setor público, com o pagamento dos juros da dívida,
pode-se entender que o Estado brasileiro se subordinou aos interesses dos
bancos e investidores, em detrimento do conjunto da sociedade, em particular
das classes de menor poder aquisitivo e da indústria, cujo crescimento tem se
dado, desde o governo FHC, a passo de tartaruga.

Não é sem motivo, pois, que o tema da reforma tributária tem sido recorrente
no Brasil, estando presente em todas as campanhas para a Presidência da
República e na preocupação dos homens públicos, dos empresários e mesmo
da parcela esclarecida da opinião pública. Não poderia, aliás, ser de outra
forma, dado o caráter caótico do sistema tributário nacional, que confunde
o pequeno empresário e o cidadão, que sentem o contraste entre peso da
carga tributária sobre os seus ombros e a precariedade da infraestrutura
econômica e dos serviços públicos ao seu dispor. Isso, para não falar na
injustiça do mesmo, visto que, conforme demonstram os estudos disponíveis,
as pessoas que ganham até dois salários mínimos por mês têm 49% de sua
renda comprometida com os tributos, enquanto aqueles que recebem mais de
30 salários mínimos gastam somente 26%.

Para atacar o problema e cumprir a promessa de campanha da presidente,
o governo Dilma Rousseff tem adotado a estratégia de "fatiar" a reforma,
apresentando projetos de Lei que apenas dão conta de parcela da mesma,
seguindo as linhas de menor resistência, ou seja, as áreas em que o dissenso é
menor. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os governos anteriores
foram mal sucedidos nessa área porque o tema envolve muitos interesses. Daí
ter a reforma começada pela desoneração da folha de pagamentos - proposta
aparentemente consensual entre os banqueiros, empresários e demais
segmentos das elites brasileiras.

O problema, contudo, é muito mais complicado do que se pensa, pois os
elevados encargos da folha não são obra do acaso ou apenas da conveniência
- dada a facilidade em se fiscalizar as despesas com salários e, assim, saber
quanto imposto cada empresa deve pagar a partir desse fato gerador. Para
começar, o FGTS representa apenas um seguro desemprego e um pecúlio
que o trabalhador pode lançar mão em situações especiais (aquisição de
imóvel, aposentadoria etc.), enquanto a contribuição para o INSS, embora seja
um tributo, é fonte de recursos para a seguridade social, não podendo ser
eliminada ou reduzida sem impactar negativamente as combalidas finanças

do sistema previdenciário nacional. Já as contribuições para os "5" (SESC-
SENAI, SENAC, SESI etc.) tampouco podem ser suprimidas sem afetar o
ensino profissionalizante, que, na verdade, deveriam ser ampliadas, dada a
necessidade de mão de obra qualificada. O salário educação (2,5% sobre o
valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qualquer
título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais) tampouco
pode ser eliminado impunemente, pois os recursos são destinados ao
financiamento de programas, projetos e ações voltados para o financiamento
da educação básica pública e que também pode ser aplicada na educação
especial, desde que vinculada à educação básica. Já a contribuição para o PIS
(Programa de Integração Social) financia o pagamento do seguro-desemprego,
abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores
públicos e privados e credencia o empregado com carteira assinada que
recebam até dois salários mínimos, após cinco anos de cadastro, a um abono
correspondente a um salário mínimo por ano. Trata-se, portanto, de forma
disfarçada de salário, cuja eliminação significaria, na prática, a uma redução
dos rendimentos dos trabalhadores de baixa renda. Em suma, desonerar a força
significa, na verdade, reduzir, de uma maneira ou de outra, os rendimentos
dos trabalhadores, assim como comprometer a saúde financeira do sistema
previdenciário brasileiro.

O caminho eficaz, portanto, para resolver o imbróglio tributário brasileiro não
passa pela desoneração da folha de salários, mas deve começar pela reversão
do Imposto de Renda da Pessoa Física à sua antiga progressividade, com o
restabelecimento de um maior número de alíquotas, cuja proporção deve
aumentar com a renda do contribuinte. Outra medida profilática em relação ao
sistema tributário nacional seria a revogação da Lei Kandir, cuja contribuição
para as exportações brasileiras têm sido nulos, em franco contraste com a
sangria que tem causado nos cofres públicos. Uma terceira medida importante
seria a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas, ou a ressuscitação
do imposto sobre o patrimônio líquido, o que permitira ampliar a arrecadação
reduzindo, simultaneamente, a injusta distribuição de riqueza no País.
Decisiva seria a reformulação do ICMS, com o estabelecimento de alíquotas
máximas para cada classe de produtos, segundo a sua essencialidade,
de modo a reduzir a regressividade deste imposto. Haveria, também, a
necessidade de se reformular o pacto federativo em termos desse tributo,
homogeneizando as alíquotas em todo o território nacional, de modo a se
evitar a guerra fiscal. De maneira a salvaguardar, tanto quanto possível, a
liberdade das unidades da Federação em estabelecer as alíquotas e demais
dispositivos deste tributo, seria necessário dar ao Senado a capacidade de
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determinar os limites e critérios da discricionariedade dessa esfera de governo
a esse respeito. Os tributos sobre a exploração dos recursos naturais - os
denominados royalties - segundo determinação da Lei n°. 7.990/89 (a Lei
de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) também
deveriam ser generalizados, sistematizados e aumentados, de forma a permitir
uma melhor apropriação da denominada renda da terra, que representa renda
de monopólio da exploração de recursos não renováveis. A simplificação
do sistema, também, seria essencial, de modo ampliar a inteligibilidade dos
tributos, assim como facilitar a sua fiscalização. Seria, também, necessária
uma definição constitucional do que representa uma contribuição social ou
de domínio econômico em contraste com um imposto, de modo a se evitar
as idiossincrasias do Supremo Tribunal Federal, que apagou a distinção entre
ambos de modo a abrigar a volúpia tributária federal, que tem transformado
impostos em contribuições apenas pela mudança do nome, a exemplo do que
ocorreu com o imposto sobre o cheque.

A reforma tributária, contudo, não estaria completa sem uma revisão profunda
das prioridades do gasto público, o que exigiria o aprofundamento da política
de redução dos juros iniciada pela presidente Duma Rousseff, de modo a
ampliar os investimentos públicos, financiados pela arrecadação tributária.

Certamente, que uma reforma nessas linhas esbarraria em muitas resistências,
até porque as elites dominantes somente estão dispostas a entregar alguns
de seus anéis diante da ameaça de perder os dedos. Contudo, como não se
faz omelete sem quebrar ovos, não é factível implementar qualquer reforma
tributária que valha o nome sem dobrar os privilegiados, ainda que seja
moderadamente.

C. 	Gcrio P-:o	o< i EcoNou k i:R\!\ ONA

DA FACULDADE DE CitNCiAS ECONOMiCAS - UFMG

DADOS ECONÔMICOS COMPILADOS DESDE ITAMAR
FRANCO, LULA.

A carga tributária, deixada por Itamar Franco, que era de 27,9%,
FHC aumentou para 34%. Hoje, é um pouco maior, de 36% do PIB. A dívida
imobiliária interna nacional ainda cresce, mas em escala aritmética. Enquanto

(/Q1rrQ	do	Cdividar5oi em s./tuc/ ler	eam o

(pela crise mundial) e, consequentemente, para nossas empresas, com o
sacrifício de nossa sociedade, hoje, o governo consegue fazer anualmente, um
superávit primário entre 2,5% a 5%, o que está sendo suficiente para pagar
os juros e abater o débito, estancando o aumento dessa dívida.

Devido à crise mundial, EUA e Europa aumentaram o seu protecionismo, o
que fez com que caísse o nosso superávit na balança comercial, deixando de
ser competitivo. A exportação cresce em escala aritmética e a importação
em escala geométrica. Por não termos como competir, estes dois fatores e
outros, tornam-se um verdadeiro pavor no fechamento das contas correntes,
resultando num déficit de bilhões de dólares anuais. Para 2013, a previsão é
de 60 a 70 bilhões de dólares.

Não foi à toa que a Dilma responsabilizou o primeiro mundo pela crise,
afirmando que eles estão prejudicando os países emergentes. A oposição
raivosa, conservadora e demagoga deitou e rolou, esqueceu como foi no seu
governo: impediram o PMDB de ter candidato próprio e ainda inventaram a
reeleição de FHC.

A oposição, enquanto no governo, afirmava que o 'bolo' tinha de aumentar
mais para poder dividir. Lula fez o contrário: aumentou o salário acima da
inflação, fazendo surgir uma classe média baixa de 40 milhões de brasileiros
que começaram a comprar de tudo: fogões, geladeiras, televisores, reformas
de casa e até automóveis. Isto tudo serviu para reativar o parque industrial
brasileiro.

Eu só sei que a relação capital nacional/internacional na formação do PIB era
de mais ou menos 65 a 70% de empresas nacionais e mais ou menos 30 a
35% de estrangeiras. Depois da carnificina que foi a privatização, com a venda
das empresas públicas e privadas para o capital internacional, a relação da
formação do PIB inverteu-se para mais ou menos SO% para cada lado.

A remessa de lucros, que era de três bilhões de dólares em 1994, é hoje de 46
bilhões/ano. Fora o que sai por outras formas. Isto, sem falar no desequilíbrio
das viagens dos brasileiros ao exterior que chegou a 16 bilhões de dólares
em 2012. Os juros anuais da dívida interna estão na faixa de 100 bilhões de
dólares. Já o superávit primário, que o Brasil faz com tanto sacrifício, dá para
pagar o encargo da dívida anualmente. A consequência disso, a relação dívida!
PIB, que era de 55,5% no governo FHC, é hoje de cerca de 34,5% do PIB.

Já a dívida dos Estados foi negociada com uma taxa de juros de 6,5% a 7,5%,
mais o índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-Dl). Com este
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1
Ao EX-DEPUTADO PAULO FERRAZ, PASSAMOS UM ANTEPROJETO
DESTE LIVRO E PEDIMOS SUA OPINIÃO, E ELA VEIO ASSIM:

índice, ela, hoje, é impagável. Devemos isto ao FHC e ao PSDB.

A taxa de desemprego, aberto no período Itamar, era de	,. Já no Governo
FHC era de; 9 e no	.	 _- A taxa de desemprego
aberto, na região metropolitana de São Paulo, no período Itamar Franco, era
de 7,8%. Já no período FHC, era de 11, 40%, e no período Lula caiu para
8,1%.

A dívida externa no fim do Governo Itamar era de 148,2 bilhões de dólares
e havia uma reserva de 38 milhões de dólares. Já no Governo FHC, a dívida
subiu para 227,4 bilhões, com reservas de 37 bilhões de dólares. No fim do
Governo Lula, a dívida era de 352 bilhões de dólares. Já as reservas, chegavam
a 288,5 bilhões.

A taxa SELIC real média durante o governo Itamar era de 21,8%, no governo
de FHC, era de 26,35 % Já no governo Lula ela era de 14,64%.

CARO AMIGO ARMANDO COSTA. ATENDO O SEU PEDIDO PARA
VER E COMENTAR SEU ANTEPROJETO DE LEMBRANÇAS DOS FATOS
E ATOS VIVIDOS POR VOCÉ, APESAR DE NÃO SER MINHA ESPECIAL

IDADE, MAS TUDO BEM.
SENÃO VEJAMOS:

A sua recordação da infância, adolescência e vida de estudante
de medicina ficou uma beleza e de uma leveza enorme. A leitura se tornou
prazerosa. É uma aula de como era aquele tempo.

Lembrou você, com muita nitidez, da região de origem que, naquele tempo,
era o "fim do mundo' no bom sentido, mas de uma beleza incrível.

Na verdade, você deu uma de "Guimarães Rosa' lembrando-se de pessoas,
fauna, características locais, modo de vida e valores políticos existentes. É
uma aula.

Narrou sua iniciação política, que começa com o exercício da medicina no
agreste mineiro, que, naquela época, era muito necessária e dando prestígio
político natural de um bom médico, atuando com desprendimento comum que
deu no que deu.

Como é comum, as políticas locais e regionais o envolveram e o jogaram na
vida política, sem você ter experiência alguma neste campo.

Aí você apanhou, aprendeu, criou uma mini experiência e foi empurrado por
outras pessoas.

É claro que seu berço político naquela região só poderia ser ingressando na
ARENA, mas após conhecê-lo melhor, em situação normal, não em tempo de
ditadura, você teria filiado ao MDB, mas, naquela época, era inviável.
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Pelos deputados da ARENA da sua região, que você citou, conviveu, imagino
a sua dificuldade e os apertos vividos como bem retratou em seu anteprojeto,
mas acredito.

Chega o início da "distensão' com a extinção proposital dos Partidos, e aí,
você se encontrou. Foi para o PP, pelas mãos de Jorge Ferraz e Renato Azeredo.

Aliás, você foi um dos poucos políticos de base a entrar no PP, pois Tancredo
trouxe para o PP meia dúzia de deputados federais da ARENA, que não tinham
votos pessoais, mas somente nome e passado históricos seguros. Tancredo me
falou, um dia, que eles eram os doutores que faltavam, pois eu era contra esses
deputados federais. Eram os 'doutores que faltavam para fazer a transição'.

Aliás, chegaram, assumiram o Partido, por incompetência dos nossos
deputados do MDB. Agora, você tinha mandato e participava ativamente,
nessa época, com Hélio Garcia, Newton Cardoso, Eduardo Azeredo, Itamar,
Sarney, Lula, Dilma, Temer, FHC e Collor.

Tornou-se presidente do PMDB e depois Secretário de Estado da Saúde. Lava a
alma e conta toda a verdade da sua saída da Secretaria da Saúde. Achei ótimo
e era necessária.

Fico feliz da proeza, ler e saber dos meandros do jogo político e de interesses
e poder vividos por você, agora, relatados com precisão. É a verdade com
detalhes dos acontecimentos porque você participou de uma época importante
de Minas Gerais e do Brasil. Fiquei com vergonha, mas um dia vou tentar
também contar o que presenciei, ouvi, fiz, convivi ao lado de meu pai (Jorge
Ferraz), desde os tempos do PR, passando pelo MDB, PMDB.

Preciso contar para as gerações futuras o que foi a luta dos membros do MDB
para a volta da democracia, suas lutas e sagas, pois, após "a morte da onça,
todos cantam de galo", e até parece que foram os cantores e artistas que,
sozinhos, acabaram com a ditadura.

Foi importantíssimo relatar sua convivência com este grande empresário José
Alencar, que se tornou político, mudando a história política do país com seu
exemplo de honestidade, transparência e simplicidade.

Sempre é bom escrever sobre a vida de grandes homens. Está fazendo falta.

Parabéns! Você transcreveu parte da sua vida pessoal e política, mostrando
que tem espírito público, coisa tão carente nesses dias.

Foi verdadeiro e, por último, externou sua opinião sobre a política internacional
e a mídia.

Você foi benevolente, compreensivo e educado ao citar qualidades e
adjetivos de várias pessoas.

Muito para meu gosto.

PLw E v.

Ao AMIGO PAULO FERRAZ:

Ao amigo Paulo Ferraz devo dizer que nos agradecimentos você verá
porque fui benevolente: lá eu dizia, deixo de usar palavras agressivas que nada
constroem, mas não posso deixar de ser crítico em algumas situações.
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Coecoess nada se vota sem interesse

ARMANDO COSTA,
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Ao AMIGO JosÉ ALENCAR

Você está fazendo falta. Lembro-me da nossa parceria vitoriosa em
Minas, quando, depois de muitas conversas na COTEMINAS, que iam até de
madrugada (você, o Newton Cardoso e eu, ele geralmente acompanhado),
falamos com o Newton: "Você pode ser candidato a deputado estadual,
federal, senador e vice-governador, mas para governador, você perde' Os
olhos dele brilharam e deu uma pressa de ir embora. Você deve se lembrar
de que, na hora em que ele saiu, você disse: "Armando, você viu os olhos do
Newton como brilharam?" Respondi: "Ele vai acertar com ltamar' Nós nunca
tínhamos falado com ele que poderia ser vice-governador.

Depois, veio minha demissão da Secretaria de Estado da Saúde. Você ficou
solidário a mim, embora eu não tivesse comunicado o pedido do Itamar
para que me licenciasse da Secretaria por um dia, para, como Presidente
do PMDB, assinasse aquela lista em que oito presidentes convocariam uma
reunião extraordinária do Diretório Nacional. Errei com você, não por assiná-
la. Não houve pressão, mas eu concordava com a ideia. Errei por não lhe ter
comunicado.

Depois que tínhamos recuperado a autoestima do Partido, em 1998, com as
eleições de Itamar, Newton Cardoso e você, eu dizia, em todos os Encontros
Regionais e em outras oportunidades,
Nós estávamos muito fortes. Já em 2000, nós elegemos 232 prefeitos e 1.802
vereadores. O Partido estava no auge, você lembra. A autoestima era grande,
os encontros regionais eram só alegria.

A situação boa do ano 2000 despertou Olho Gordo nos dois comandantes
do Estado. Um queria ser Presidente da República a qualquer custo e o
outro almejava sua volta ao Palácio da Liberdade. Fizeram aquele jogo sujo,
pressionaram todas as lideranças do PMDB, secretários de estado, deputados
federais, estaduais e prefeitos. Tiraram mais de 100 nomes de nossa chapa
e nos derrotaram. Eu, como candidato à reeleição, tive solidariedade de
muitos amigos: você, Anderson Adauto, Zaire Resende, Paulo Peterson, Paulo

Lott, Itamar de Oliveira, entre tantos outros que entraram em nossa chapa.
Perdemos para o poder. O que eu dizia em todos os Encontros do PMDB, que

O	
. Vüd aconteceu.

Veio a campanha sua e do Lula. Um líder empresarial experiente, nacionalista,
leal, o outro, um líder sindical com as mesmas ideias, e ganhamos. Vocês
fizeram um excelente trabalho. Enquanto os globalizantes e neoliberais diziam
que o bolo "tinha de aumentar para depois dividir", vocês aumentaram o
salário acima da inflação. Apareceu uma classe média baixa que consumia
tudo, geladeira, televisor, casa e carros. As fábricas, que estavam com
defasagem de 50%, voltaram a trabalhar a todo vapor. Hoje, esta classe
média baixa, em todo o Brasil, sofre pela crise americana e europeia.

Lula virou um caixeiro viajante, levando consigo, no avião, empresários que
negociavam com todos: África, Mundo Árabe, América Latina e Ásia. Os
negócios com estes países cresceram mais de 100%. Lula tornou-se um líder
de reconhecimento mundial. Não escondeu sua divergência com o Império
(EUA). Passou a ser o interlocutor e defensor dos mais fracos e querido em
todo o mundo. Você se tornou um grande líder nacional, com a sua discrição,
a sua posição firme contra os juros altos, que a Duma, hoje, está executando e
ganhando a simpatia geral. A sua doença foi acompanhada, com preocupação,
por todo o povo brasileiro.

Desde 2001, quando nós saímos da Executiva, o Partido entrou em seu inferno
astral, que persiste até hoje, em 2013.

Mesmo sentindo a sua falta, nós estamos lutando, mas com você as coisas
seriam mais fáceis. Descaracterizaram o PMDB, com cerca 400 intervenções.
O que eles fazem é diferente do que nós fazíamos. Colocam gente vinculada
a outros Partidos e com outras ideias. É preciso, urgentemente, reunificar o
Partido com propostas.
Todos têm de colocar a cabeça no lugar, esfriá-la e pensar. Há um Mundo
Novo aparecendo. Com a internet, as notícias chegam rapidamente. Temos
a obrigação de pacificar e formar um Diretório e Comissões Provisórias da
melhor qualidade, além de uma Executiva de peso, com a participação de
todos os segmentos, principalmente, das bases.

Fazer Comissão Provisória só para dar uns votinhos para alguns deputados,
como muitos fazem, é injusto. Há que se estudar mais o assunto e toda a
Executiva deliberar, sem posições definidas, por ser amigo de alguém ou por
não tolerar o dono da proposta.
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Fizemos dois documentos ao Presidente Nacional e, hoje, vice-presidente da
República, Michel Temer, sugerindo que o Partido não pode ter dono, como
se percebe em alguns Estados. Nós democratizamos as decisões. Hoje, em
Minas, a Executiva tem gente boa e gente indesejável. Vi a má vontade e o
rancor em muitos olhos quando aqui cheguei. A direção do PMDB em Minas
tem de fazer uma autocrítica. Eu, se fosse presidente, só colocaria em votação,
depois de muita conversa, determinados assuntos que são levados à pauta
hoje. Não seria por decisão ditatorial, mas eu conversaria com o autor da
proposta, com a Executiva e, se fosse bom para todos, colocaria em votação,
se fosse ruim, tentaria o possível para que mudassem de posição.

Não tenho inimigos políticos, tenho alguns adversários na cúpula, nada
grave. Nas bases só tenho amizades. Você também só tinha amizades. Eu
me lembro dos seus "goles' bebia de tudo nos Encontros: cerveja, vinho,
cachaça, uísque e não ficava bêbado. Chamava uma pessoa competente
na sua profissão, quando era bom de serviço, de "craque' Nos Encontros
Regionais, criticávamos, ouvíamos e reciclávamos se aquilo estivesse correto,
mas reeducávamos também, fazendo com que todos voltassem ao seio do
Partido.

Você lembra o tanto que nos elogiavam? Lembra como nós escolhíamos os
futuros membros do Diretório Estadual? Acontecia nos Encontros Regionais,
era uma festa. Eles escolhiam democraticamente e nós acatávamos. É lógico
que a escolha era proporcional ao número de votos da Coordenadoria.

Zé eu resolvi lutar para elegermos o candidato do PMDB a governador, em
2014. Vou lutar, como nunca, pela unificação do Partido. Vou conversar com
todos, torná-lo o que era em 1998, uma máquina de fazer votos. Ainda há
tempo, se todos quiserem.

Em abril, filiou ao PMDB o Senador Clésio Andrade, meu velho amigo.
Colocou-se à disposição do Partido para disputar o que o Partido indicar. É
um bom candidato.

ico do 0 ,D Lembra que você
dizia que tinha um filho brilhante, e que, por isto, poderia se dedicar a Minas
e ao Brasil, pelo muito que tinham lhe dado?

Tenho certeza que o PMDB receberia o Josué muito bem. Lamento você não
estar aqui. Você seria o Presidente da República. Você deixou um legado de
honradez, bom pai, bom marido, nacionalista, leal e companheiro, preocupado,
como o Lula, com o povo brasileiro.

Você deve se lembrar de que nós deixamos 232 prefeitos, 1.802 vereadores, um
governador, um vice-governador e você como Senador da República. 5e você
não tivesse entrado no Partido, em 1993, isso não teria acontecido. Hoje, nós
temos apenas 119 prefeitos e 986 vereadores. Tudo o que fizemos, fez com que
o Partido se tornasse unido, solidário em todo o Estado. Era frequente a nossa
presença sempre visitando o PMDB. Daí para cá, até hoje, o Partido entrou
em seu inferno astral. Nesses 10 anos passados intervieram em cerca de 400
Diretórios, desvalorizaram as bases pelas quais nós tanto lutamos e demos
valor. Desativaram as Coordenadorias, o jornal, a memória do Partido, os
Encontros Regionais, a pregação de filiação de qualidade, o companheirismo,
a politização e a autoestima. Em 2010, perdemos uma eleição para governador
que era impossível de perder. As vaidades pessoais, os interesses, a pequenez,
a visão curta, fizeram com que tudo o que conquistamos acabasse. Você se
lembra, na festa de 50 anos de sua vida empresarial, no Palácio das Artes, no
ano 2000, que você convidou lideranças do país inteiro? Lula esteve presente,
viu sua explanação, empreendedorismo, sua liderança e seu desejo de servir,
nacionalista e sincero. O bula saiu daqui determinado que você seria o seu
vice-presidente. Dois líderes, um, empresarial, professor de como administrar,
arejado. O outro, Lula, também era professor, mas na área sindical e trabalhista,
formado, como você, na escola da vida. Era um casamento perfeito, dois líderes
de famílias pobres, mas que exerceram os mais altos cargos em suas lideranças
empresarial e trabalhista. Não tinham títulos de doutor, mas tinham o povo
no coração. Foi por isso que, quando o Lula o procurou e lhe disse que "se
você aceitasse ser vice, completaria os votos para ele ganhar a eleição", você
nos convocou para uma reunião na COTEMINAS, e nós, seus companheiros
e amigos que o queríamos como governador, entendemos que você era mais
importante para o Brasil como vice-presidente. O PMDB, Partido de nós todos
naquela época, atrelado com o PSDB do poluidor FHC, não lhe daria a legenda
para ser o vice do Lula.

Nós, que tínhamos o PMDB no coração, inclusive, você disse isso na sua
entrada no PMDB, em 1993, tivemos de sair do Partido. Foi uma luta, mas
o PL nos deu o espaço. Nós, como seus seguidores, o acompanhamos. Você
abriu as portas das elites empresarias para o Lula, foi um gigante. Fizeram
um trabalho brilhante. Logo que entraram no Governo, pagaram o FMI e se
desatrelaram daquele esquema rígido. Passaram a viajar pelo mundo. Você e
o Lula viraram caixeiros viajantes, e levavam sempre empresários que faziam
negócios nesses Países. Visitaram toda a África, onde o Brasil tem hoje
uma influência grande, diversificaram e aumentaram os negócios com eles
em milhares por cento. A mesma coisa fizeram com o mundo Árabe, Ásia e
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América Latina. Adquiriram a independência do império Americano. Hoje, o
comércio brasileiro é diversificado. Aumentaram o salário acima da inflação,
formando uma classe média baixa, de cerca de 40 milhões de brasileiros, que
consomem de tudo, fazendo com que as fábricas brasileiras, que estavam cerca
de 50 % desativadas, chegassem ao teto de produção e passassem a comprar
máquinas. A vida do brasileiro melhorou muito. Neste período, as oposições
criticaram muito as viagens do Lula, não sei se era por má fé ou por falta de
conhecimento dos resultados. Enquanto FHC fez coisas inaceitáveis para se
reeleger e controlar o PMDB, viciando parte do Congresso, imobilizando a
Polícia Federal e engavetando processos na Procuradoria Geral da República,
vocês abriram a Polícia Federal para inquéritos. Devido à conduta de FHC,
que viciou o Congresso, vocês tiveram dificuldades com o mesmo. Fruto dos
vícios do Governo anterior, estourou o "mensalão". A sociedade e eu não
culpamos Lula por isso. Se ele sabia ou deu ordens, é porque não tinha
outra coisa a fazer. Resistiu muito. Se continuasse o bloqueio no Congresso,
vocês se desgastariam ou seriam cassados, que era o desejo da oposição.
O País absorveu bem o "mensalão' e grande parte da imprensa facciosa e
americanista deitou falação. A Rede Globo ficou por conta do julgamento
do mensalão quase um mês. Mesmo assim, vocês foram reeleitos com alta
frente na votação. Nós tínhamos combinado, se você se lembra, de voltar
para o PMDB após a eleição. Uma parte voltou logo depois das eleições. Você
não voltou. Eu entendi. O episódio da eleição da Mesa do Congresso e a
conduta do PMDB Nacional e Mineiro o distanciaram. Você seria o Presidente
da República se aquela maldita doença não infernizasse sua vida por 12 anos.

Zé, hoje, os quadros do Partido não são os mesmos, mas podem melhorar.
Insisti na reativação dos Encontros Regionais (fizeram alguns), na unificação
do Partido, na fidelidade partidária, na escolha dos melhores para serem
candidatos, pois a missão do Partido é servir à sociedade. O mandato, tão
aviltado hoje, é uma delegação que o eleitor nos dá para servi-lo. A memória
partidária está desatualizada; nós tínhamos 15.000 nomes de prefeitos,
vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores e lideranças de expressão. O Diretório
completo foi totalmente desativado, e aconselhei a refazer a memória. Estão
fazendo os Encontros obrigatórios dos Diretórios Municipais (determinaram
um por mês, mas não orientaram quanto ao que fazer) para deixá-los
unificados, sanar divergências, dar autoestima, politizá-los, prepará-los para
serem os melhores, os mais bem informados sobre a sua Cidade, Estado e País.
Estamos retomando também o comportamento ético, a fidelidade partidária, a
valorização PMDB Jovem, PMDB Mulher, PMDB Afro, PMDB Sindical e levando,
para esses encontros mensais, o Diretório Municipal completo. Com  isso,

estamos preparando o Partido para as eleições e democratizando decisões.
Desaconselhei filiações de corruptos, daqueles que não têm carreira certa,
oportunistas, aquilo que fizemos e que deu certo. Fizemos dois documentos
para a Direção Nacional, pedindo que o Partido se democratizasse em todos
os Estados, não tendo donos, onde todos são partícipes. Sugerimos ainda que
o Presidente do Diretório Nacional e os Presidentes dos Diretórios Estaduais se
reunissem periodicamente (de dois em dois meses) para trocar ideias e unificar
os discursos do Partido, modernizar nosso Estatuto e o programa partidário,
trabalhar mesmo para a sociedade com afinco e só aprovar candidatos

O atual Presidente Estadual do PMDB foi nosso tesoureiro por
nove anos. Você se lembra muito bem disto. Parece que quer acertar, mas
não tem o comando, a liderança, a moderação e a condição de unificar o
Partido. A executiva (de 2009 a 2012) deixou transparecer claramente que
era representante de uma corrente, dissolveu muitos diretórios e trocou
muitas comissões provisórias injustamente. Nós fazíamos campanha e eleição
de qualidade, obedecíamos à ética e analisávamos as comissões provisórias
apresentadas. Com isso, nossos quadros partidários cresceram e melhoraram.
A luta pelo pode no Partido é intensa, mas não para fazer um Partido
trabalhando para a Nação, só projeto de poder individual, visando o interesse
de grupelhos.

Hoje, nós perdemos e estamos perdendo os melhores quadros. A Executiva
dissolveu diretórios e aprovou comissões provisórias inadequadas. Querem
campanha e eleições de resultados. Muitas vezes, isto fere a ética, esquece as
bases, pisoteando-as e poucos são os privilegiados. Nisso, esquecem muitos
princípios que deveriam ser tomados. Eu lamento você não estar aqui.

Lula e Duma choraram sua falta, e com razão. A família idem. O povo brasileiro
e eu também choramos.
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CONCLUSÂO

Fui deputado e escrevo, sem desejar ofender ninguém, simplesmente,
relatar o que presenciei, e o que devemos fazer para melhorar a situação dos
cargos eletivos do País.

A sociedade precisa aprender a votar, saber em quem está votando. Mas a
legislação tem de ser objetivada para que o eleitor tenha melhores condições
de saber e conhecer o candidato em que está votando. Atualmente, isso é
impossível. O voto distrital facilitaria muito ao eleitor saber em quem vai votar.

A mídia não pode dar manchetes sensacionalistas muitas vezes, imparcial, sem
provas, pois sabemos que muitos são ricos, gastam seu próprio dinheiro para
a campanha, de forma legal. Reconhecemos que as oportunidades deixam
de ser iguais, nesses casos. Outros conseguem recursos para a campanha de
forma legal, e hoje tem normas legais para isso, bem fiscalizadas pela Justiça
Eleitoral. O chamado 'caixa dois' diminuiu muito, mas uma parcela ainda
grande dos políticos depõe contra a maioria, que é decente. Os interesses
pessoais não podem nunca sobrepujar os interesses coletivos. Há que se ter
espírito público. Estas mazelas sempre aconteceram, mas nós só tomamos
conhecimento depois do período ditatorial, quando a mídia saiu de controle
com a democratização do Brasil. A mídia começou a noticiar isso tudo. Muitas
vezes com acerto e outras erroneamente, mas foi muito útil.

Aécio Neves, quando era Presidente da Câmara, recém eleito governador
(só tomaria posse dias após o fim da legislatura), para não ser criticado,
deixou de assumir uma posição correta na questão das verbas de gabinete.
Deveria ter autorizado o aumento que fosse necessário para os salários dos
deputados (que sai todo mês no contracheque, sendo visível). Veio com o
maldito aumento das verbas de gabinete que, em reação em cadeia, atingiu
também as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, dando margem à
corrupção e escândalos variados. Eles foram publicados pela mídia

Os agentes políticos, principalmente os das casas legislativas, têm de ganhar
bem, mas tudo com transparência, no contracheque. A sociedade precisa
tomar conhecimento dos gastos de um deputado estadual. Por exemplo: viram
padrinhos de bailes de debutantes, formandos, ajudam para excursões, são
convidados para padrinhos de casamentos e batismos, distribuem cadeiras de

rodas, dinheiro para eleitor voltar à sua terra, tratar da saúde e eventos diversos.
Sentam-se numa mesa de restaurante e, geralmente, têm de pagar a despesa.
Hoje, gastam muito com o assistencialismo na área da saúde. Muitos, aliás, só
fazem isso. Este tipo de comportamento acaba transformando as pessoas em
seus maiores cabos eleitorais. Isto, geralmente, é consequência da omissão do
Estado, que não distribui os impostos arrecadados, e o deputado acaba tendo
de ocupar esse vazio. Muitos não exercem seu mandato corretamente, são
apenas assistencialistas.

Isso começou a acontecer a cerca de 20 a 25 anos. Foi quando perdi a eleição
e abandonei as disputas. A mídia e a sociedade têm de se conscientizar
disso. Quem não fizer isso, nos dias de hoje, perde a eleição. Estas práticas
começaram quando os muito ricos entraram na política, e as igrejas e os filhos
dos legisladores abandonaram a política em favor dos "parentes' Há que
se votar uma reforma política partidária correta, em que as oportunidades
tornem-se iguais, ou pelo menos, cada vez mais crescentes. Volto a repetir que
a existência de Partidos com verdadeiros proprietários desde o seu registro é
uma aberração.

Esta reforma política partidária deve incluir o financiamento público de
campanha para a noção do dinheiro que sai pelos ralos dos governos
municipais, estaduais e nacionais. Ficaria muito mais barato para a nação, do
que é agora. Com o esquema que todos nós conhecemos, é demagogia dizer
o contrário.

não: ::e ': "Lista Fechada' Como já disse, o
Brasil não tem Partidos democráticos para isso e os 'donos de Partidos' em
todos os Estados da federação, simplesmente vão colocar os seus apaziguados
e não os melhores. Tem muito Partido que, pelo estatuto, é um feudo familiar.

Partidos precisam selecionar seus filiados, e qualquer falha grave tem de ser
encaminhada ao Conselho de Ética.

Devemos lembrar sempre que a missão do Partido é servir à
sociedade". Mandato eletivo é uma delegação que a sociedade nos dá para
servi-Ia (representá-la).

Mandei dois documentos para o presidente Michel Temer e para todas as
lideranças nacionais do Partido, em 2004 e 2011.

O PT nasceu em cima de uma proposta de união entre intelectuais, profissionais
liberais, pessoas capacitadas e o povo. Infelizmente, à primeira denúncia contra
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o Partido, saíram centenas deles. Não entenderam que teriam de lutar dentro
do Partido para que a mesmice não fosse uma norma dele para sobreviver. Cito
Marina Silva, Plínio de Arruda Sampaio e tantos outros. Falharam. No PMDB
foi assim também. Com a morte de Tancredo Neves antes de tomar posse, os
espertos assumiram muita influência no Partido e chegamos ao estágio em que
está. Muitos Partidos falam que é difícil governar com o P1. Eu concordo, mas
há alguns que dizem isso porque discordam da proposta dita acima. Querem
espaço, querem usufruir do governo, com os erros existentes, O P1 ainda é o
melhor para o Brasil. Fico feliz que o P1 e o PMDB estejam unidos em quase
todo o Brasil. A Reforma Política Partidária precisa ser votada. Como já disse,
países civilizados e que progridem têm poucos Partidos nacionais. Os EUA,
por exemplo, têm dois. O Supremo Tribunal Eleitoral Federal deu sentença
contrária a um projeto aprovado pelo congresso em que se usava a Cláusula
de Barreira. Era somente 2% em um terço dos Estados da Federação (nove
estados). Pode ser até inconstitucional, mas o bom senso teria de prevalecer.
Trinta Partidos, mais cinco que vem por aí, é uma aberração. Aí, sim, precisa de
muitos cargos e muitos ministérios para fazer maioria no congresso. A liminar
do Ministro Gilmar Mendes, paralisando os processos de limitação de Partidos
também teria de ver o bom senso. O PMDB em Minas, com a criação das
coordenadorias regionais, melhorou bem a conduta dos quadros partídários.
Um bom exemplo da conduta dessas coordenadorias foi dado na cidade de
Poços de Caldas, com José Alencar como Presidente, me substituindo quando
eu estava na Secretaria da Saúde.

Isso, meus amigos, aconteceu no encontro regional do PMDB, em Poços de
Caldas, em 28/08/2000, quando o PMBD foi o grande vitorioso.

Resumo aqui, as palavras de Alencar a um questionamento da época do
presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, Waldeniar Lemos:
"Ouvimos atentamente as colocações feitas pelo Vereador Waldemar Lemos".
Mas vou fazer umas contas. Nós temos 77 deputados na Assembleia. O
PMDB elegeu nove deputados estaduais. Então, nós precisávamos de mais 30
deputados para ter maioria. Não é fácil fazer composição com 30 deputados de
outros Partidos e o governo não pode governar sem a Assembleia Legislativa,
da mesma forma como os prefeitos precisam das câmaras municipais. Então,
estejam certos, estamos presentes a essa situação. Ninguém é mais sensível
a isso do que eu. Sou do interior, mas também ninguém tem sido mais
compreensivo com esse quadro de nove deputados do Partido que traduziu um
o descuido do PMDB em todo o Estado. Falta fidelidade aos nossos candidatos
a deputados estaduais e federais. Armando Costa, por exemplo, Presidente

do nosso Partido, abandonou seu trabalho como candidato à reeleição para
cuidar dos interesses da eleição do governador, vice-governador e até do
Senador. Mesmo tendo esse cuidado, faltou muito pouco para que ele se
reelegesse. Mas a verdade é que ele não se elegeu. Ficamos muito tristes
com isso porque nenhum outro brasileiro merece mais sentar-se numa cadeira
da Câmara Federal para defender os legítimos interesses de Minas, que são
absolutamente alienáveis aos interesses do país, como Armando Costa.

Então, meus amigos, temos de compreender, que estamos atravessando
uma fase das mais difíceis da política brasileira. Quando eu chegava aqui no
aeroporto, por duas vezes me pediram que eu repetisse uma comparação
que faço, de vez em quando, e vocês já devem ter ouvido, pois já falei até
no Senado. É uma espécie de metáfora, porque faço uma comparação da
situação do Brasil de hoje para que todas as pessoas compreendam o que
está acontecendo. Todos nós sabemos que o Brasil, este país gigantesco,
maravilhoso, muito rico, tem um povo bom, pacato, ordeiro, trabalhador,
inteligente e versátil. Todos nós sabemos, mas não sabemos por que um pais
dessa magnitude vive assoberbado com uma dívida desse tamanho, pagando
juros que não podem ser pagos, transferindo a renda nacional para o sistema
financeiro internacional, transferindo o esforço do trabalho dos brasileiros
através dos juros que são pagos aos bancos e aos agiotas internacionais.
Então, fizemos uma comparação que todo mundo passou a entender o que
está acontecendo com o Brasil.

A Vale do Rio Doce é um país em dimensão e em riqueza. Foi vendida por três
bilhões e poucos. Não foi errado. Devia privatizar? Provavelmente devesse. O
governo é um péssimo empresário. E o dinheiro? Para onde foi? Deve ter ido
para o bolso de banqueiros internacionais, mas a conta, no bico do lápis, é a
seguinte: deu exatamente para pagar 17 dias de juros da dívida. Então, a Vale
do Rio Doce foi entregue por 17 dias de juros da dívida. Para vocês terem uma
ideia: todo o sistema siderúrgico nacional, Usiminas, CSN, Acesita, Tubarão,
todo o sistema petroquímico (todas as indústrias petroquímicas nacionais)
FHC vendeu. Vendeu também todo sistema de telefonia, todas as companhias
telefônicas, inclusive a Telebrás, todas as ferrovias nacionais, algumas pontes
como a Rio Niterói. Estradas que têm um tráfego brutal foram vendidas, a
estrada Rio/SP e algumas outras estradas sobre as quais se paga um pedágio
brutal. Quanto foi que se apurou nessa venda? 82 bilhões. Pois bem, é uma
conta fácil de fazer: a dívida hoje é de 500 bilhões a juros de 19,5%. Vou
colocar 20% para fazer uma conta simples e rápida. 500 bilhões vezes 20%

256	 ARMANDO COSTA	 UM MÉDICO NOS BASTIDORES DA POLíTICA
	 257



resultam em 100 bilhões. Os 82 bilhões que arrecadamos com as vendas de
tantas empresas públicas não são suficientes para pagar os juros de um ano.
Mas como os juros, de vez em quando, chegam a 40/45%, não é o juro que
nós pagamos não, é o juro que o estado nacional paga. Então, meus amigos,
quem trouxe a notícia foi o Armando Costa: até o meio do ano, pagamos 120
bilhões de dólares de juros.

Então, meus amigos, aí entra a minha metáfora: "O dono daquela fazenda não
tem como não deixar aquele nosso irmão, com toda a sua cultura, diplomacia,
com todo o seu inglês, nos levar à falência. Aliás, já estão nos levando à
falência. Daqui a pouco acabarão as benfeitorias e o fazendeiro começa a
ser aconselhado a vender um pedaço de terra. Então, meus amigos, quem
está falando com vocês aqui não é um comunista, se fosse, não haveria mal
nenhum, mas não sou. Eu sou empresário, eu sou produtor rural, eu sou
industrial, sou comerciante, sou até hoteleiro. Então, quem está falando com
vocês aqui é um empresário, que acredita na iniciativa privada, acredita no
trabalho, mas antes de ser empresário, eu sou brasileiro".

Ingressei na política porque não estou satisfeito com isso, com o que está
acontecendo com meu País. Trabalhei minha vida toda para construir alguma
coisa. Hoje, minhas empresas geram muitos empregos, são milhares de
empregos. Eu nunca dispensei ninguém, ainda que a tecnologia moderna
desempregue as pessoas. Então, como é que tenho feito para não desempregar,
ainda que as nossas fábricas sejam as mais modernas do mundo? Crescendo.
Fazendo mais fábricas, ampliando as atuais. É a única forma. Então o Brasil
parou de empregar e está desempregando, porque parou de crescer. E por
que parou de crescer? Parou de crescer porque as taxas de juros vigentes no
mercado brasileiro não permitem o crescimento. É isto que está acontecendo
conosco e é por isso que nós temos de estar atentos. Alguém poderá perguntar:
o que podemos nós, tão simples, aqui do interior desse pais enorme, o que
podemos fazer? Podemos fazer a nossa parte. Podemos reagir. E a forma de
reagir dentro da democracia é com a maior arma que nós possuímos que é
o voto. Mas é preciso que nós estejamos unidos, em torno de uma causa, e
esta causa é o Brasil. É por isso que estamos aqui, conversando com vocês.
Nós queremos que o País reaja, e essa reação, começa em Minas, porque é
o Estado de Minas que historicamente chega nas horas mais difíceis da vida
brasileira. É sempre o Estado de Minas. Estamos aqui, em Poços de Caldas,
numa das regiões mais tradicionais e mais ricas do Estado. É daqui que deve
partir esta nossa crença de que o Brasil tem jeito. Sim, nós vamos mudar,
temos alternativas e vamos mudar. Em tudo o que vocês acharem que eu seja

útil no Senado da República, para questões dessa natureza, eu tenho 24 horas
por dia à disposição de vocês. Procurem-me. Vamos trabalhar, vamos fazer
tudo o que estiver ao nosso alcance para mudar isto, e vamos mudar.

Precisamos convencer os nossos companheiros do PMDB Nacional que o Brasil
espera pelo PMDB. O Brasil não quer que o PMDB esteja vinculado a interesses
subalternos, O Brasil espera que o PMDB levante a cabeça e fale alto, e
defenda os legítimos interesses nacionais. É isso que o Brasil deseja do PMDB.

José Alencar disse, ao terminar sua metáfora: passo a palavra ao próximo
orador.

Qtíein se !7dO.
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Para Antônio Gramsci, o
partido político deve ser "o
agente da vontade coletiva

transformadora".

Conhecer esta vontade
coletiva transformadora

somente é possível
estando o partido político

permanentemente inserido
na sociedade, ouvindo,
dialogando, buscando

intuir, conhecer e captar,
enfim, fazer uma síntese

das aspirações dos
homens e da sociedade

e, feito isto, realizar a sua
transformação.

Armando Costa, enquanto
membro do PMDB e,
sobretudo, como seu

presidente, realizou esta
prática.

Zaire Rezende
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Este meu livro não é tarefa de jornalista, não é
obra de escritor. É o desejo de um cidadão que
não quer que a política seja pequena e que o
PMDB não deixe de ser o maior Partido político do
Brasil. Mas que seja muito melhor.
O livro já estava pronto, em diagramação
quando aconteceu a enorme onda de protestos
e a população tomou conta das ruas, praças e
avenidas das principais cidades brasileiras.

Um acontecimento que surpreendeu todo mundo.
Aos poucos, começam a surgir os diagnósticos, as
avaliações e as reflexões sobre os motivos e os
rumos dos protestos. Em geral, todos concordamos
que o Brasil pode não ser o mesmo país daqui
para frente.
O movimento nas ruas
precisa ser entendido:
quem não quer
voltar ao passado,
tem o direito de
manifestar insatisfação
com o presente e
inquietações com o
futuro.

Armando Costa é médico, foi deput
federal por dois mandatos e tamb
estadual em outros dois; dirigiu
PMDB de Minas Gerais por nove an


