
INFORMATIVO
Jornal da Associação dos Jornalistas do Serviço Público - Edição 08 - Ano 2 - Maio/Junho 2012

O governo do Estado atra-
vés do Comitê de Negociação 
Sindical (CONES) vem discu-
tindo há a cerca de 6 meses 
com algumas lideranças dos 
servidores públicos o formato 
que vai definir a ampla refor-
ma na Lei nº 869 de 05 de 
julho de 1952, que trata do 
Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Estado de MG. Sem 
querer entrar profundamente 
em questões semânticas, mas 
o governo em síntese, propôs 
mudanças de conceito, bati-
zando o nome da nova legis-
lação de “Estatuto de Integri-
dade e Conduta Funcional dos 
Servidores Públicos do Estado 
de Minas Gerais”.

Algumas entidades, como o 
Sindicato dos Servi-
dores do Ministério 
Público do Estado 
de Minas Gerais 
(SINDISEMP/MG) 
acreditam que, no 
período em que foi 
debatido a reforma 
do novo estatuto 
dentro da Secretaria 
de Estado de Plane-
jamento e Gestão 
(SEPLAG), saíram convenci-
dos de que houve avanços na 
proposta inicialmente encami-
nhada pelo Governo do Esta-

Deputados afirmam que a discussão do Projeto do Governo de 
reforma do estatuto dos servidores do Estado 

passa pela Assembleia Legislativa
do às lideranças sindicais que 
integram o CONES. O sindicato 
também tem a certeza de que 
as deliberações na Assembleia 

Legislativa deverão repetir o 
“altíssimo nível” das que se 
passaram dentro do fórum cria-
do pelo governo na SEPLAG. 

Além disso, nos que diz res-

peito a criação do chamado 
núcleo de interlocução com as 
entidades representativas dos 
servidores públicos, a própria 

formatação do regulamento já 
era excludente (Decreto Esta-
dual 46.601/11). O primeiro 
passo do governo foi afastar 
José Gonçalves da antiga dire-
toria de relações sindicais, para 
em seguida “gestar e parir” um 
novo modelo de interlocução 
consultiva -  homologado por 
alguns sindicatos - intitulado 
CONES, cuja coordenação está 
sob a batuta de um combaten-
te colega jornalista de antigas 
trincheiras de luta, e que hoje 
integra o governo.

Assim, confiamos que a As-
sembleia Legislativa de Minas, 
na pessoa de seu presidente, 
deputado Dinis Pinheiro (foto), 
promova o resgate histórico 
de um parlamento autônomo, 

que historicamente 
sempre foi em últi-
ma instância porta-
-voz dos servidores 
públicos do Estado, 
e não permita que 
um debate dessa 
proporção e gran-
deza, seja encami-
nhado pelo governo 
de forma intempes-
tiva, e aprovado por 

votação simbólica ou por Lei 
Delegada, ainda que homo-
logado por alguns setores do 
movimento sindical.

Entrevista: Dep. Sávio 
Souza Cruz fala da 
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Onde estão os 360 milhões do Banco do Brasil ?
EDITORIAL
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O assunto já rendeu várias ma-
térias no nosso INFORMATI-
VO, mas nós aqui da AJOSP 

não podemos fechar os olhos às 
vicissitudes e entraves que são co-
locados no caminho da efetivação 
dos interesses públicos protegidos 
pela nossa Constituição Federal.                                                                             
Nesse sentido, se faz necessária 
uma primorosa aplicação de juízo de 
valor, sem as nuances do neocons-
titucionalismo, uma espécie de flor 
de obsessão do governo do Estado 
de Minas Gerais, no que diz respei-
to à  interpretação da lei. Do ponto 
de vista político, refiro-me a métodos 
pouco ortodoxos de como realmen-
te funcionou, ou melhor, funciona, 
a dinâmica política entre o governo 
de Minas, comandado pelo PSDB, e o 
Governo Federal, comandado pelo PT 
no ano de 2003 até os tempos atuais. 
Os manjados empréstimos contraídos 
pelo já endividado Estado de Minas 
Gerais com instituições financeiras in-
ternacionais ao longo dos últimos dez 
anos, com a anuência, a complacên-
cia (que beiram o limite da irrespon-
sabilidade fiscal) do governo federal, 
são apenas a ponta de um iceberg de 
proporções gigantescas.

Existem ainda muitas questões 
a serem esclarecidas, desde que 
o Ministério Público Estadual abriu 
um inquérito civil, em 08 de junho 
de 2010, a pedido de várias entida-
des sindicais, entre elas, a AJOSP, 
para investigar o contrato assina-
do entre o Banco do Brasil e o Es-
tado de Minas Gerais em 2007, e 
posteriormente aditivado em 2009, 
cujo objeto era  compra do “crédito 
consignado exclusivo” à instituição.                                                                                                                                 
Até agora, causa-nos uma certa per-
plexidade o comportamento do Ban-
co do Brasil pelo desinteresse em ter 
volta aos seus cofres cerca de 360 
milhões de reais pagos por uma “ex-
clusividade” que nunca existiu, como 
veremos a seguir.

Preliminarmente, a teoria defen-

dida pela AJOSP é a de  que o Banco 
do Brasil, ainda que juridicamente 
figure como uma instituição de eco-
nomia mista, é majoritariamente uma 
instituição financeira estatal, portanto 
pública. Sendo assim, jamais poderia 
utilizar “recursos públicos” em 2007 e 
2009, para pagar uma exclusividade 
num negócio atestado pela Promoto-
ria de Defesa do Consumidor do Mi-
nistério Público Estadual (PROCON/
MPE) junto à Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão (SEPLAG),  
como monopolista, abusivo e ilegal. 
Culminando com a intervenção do 
promotor Antônio Baeta, que exigiu 
a revogação pela SEPLAG do regula-
mento (Decreto Estadual 45.336/10), 
que tratava do termo “exclusividade” 
dado ao Banco.   

O inquérito civil que recebeu a 
numeração MPMG-0024.10.002041-1 
contém 380 páginas de posse e com-
petência da Promotoria de Defesa 
do Patrimônio Público do Ministério 
Público Estadual, que investiga des-
de 2010 a incógnita transação com o 
Estado, incluindo ai o Ministério Pú-
blico, Tribunal de Contas do Estado, 
Assembléia Legislativa e Governo do 
Estado.

Na documentação que consta do 
inquérito, há a informação relevante 
de que o Banco Itaú teria apenas a 
exclusividade das contas do Estado 
por um período de 10 anos, ou seja, 
em abril de 2008 (cerca de 06 me-
ses após a compra da folha do Esta-
do pelo Banco do Brasil), o governo 
de Minas teria obrigatoriamente que 
realizar uma nova licitação públi-
ca para “vender”, além da folha de 
pagamento dos servidores públicos, 
também as transações diárias das 
contas do Estado, especialmente as 
que envolvem a arrecadação dos tri-
butos estaduais. Esse processo, num 
sistema republicano, possivelmente 
se sujeitaria, ou melhor, se prestaria  
aos princípios da transparência, efi-
ciência, legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade (artigo 37 
da CF/88) que norteiam a adminis-
tração pública, e a uma rodada de 
negociações disputadíssima no mer-
cado financeiro.

Dessa forma, utilizando uma lin-
guagem simples, o Estado de Minas 
Gerais seguramente poderia “infla-
cionar o seu passe”, e também se 
isentaria de pagar em 2008 qual-
quer multa rescisória ao Banco Itaú 
comandado pela família Setubal. Ela 
tinha a segurança jurídica contratu-
al de uma carência de 10 anos pela 

exclusividade da folha de pagamento 
e das contas do Estado desde que 
“comprou” o BEMGE e o CREDIRE-
AL, os dois finados bancos estatais.                                                                                                                       
Esta vitória foi obtida também por 
uma decisão judicial do TJMG em 
1999 a favor da instituição, após 
uma dupla derrota nos tribunais so-
fridas pelo ex-governador Itamar 
Franco que na época judicializou, a 
negociata feita pelo seu antecessor, 
envolvendo, além da venda dos dois 
bancos estatais, mais os 33% das 
ações da estatal CEMIG entregues a 
um grupo empresarial canadense.

Pelo sistema SIAFI, da Secreta-
ria da Fazenda, duas transferências 
milionárias foram realizadas pelo 
Banco do Brasil via STR0020 (Sis-
tema de Pagamentos Brasileiros). 
A primeira foi em 2007, no valor de 
879 milhões, e a segunda em 30 de 
dezembro de 2009, a quantia res-
tante de 360 milhões, referente ao 
pagamento do “Crédito Consignado 
em Folha Exclusivo” com o Estado.                                                                                                                                     
Desse montante, cerca de 180 mi-
lhões foram pagos pelo Estado a títu-
lo de multa rescisória ao Banco Itaú 
S/A por ter “rompido” o contrato de 
exclusividade antes do seu término, 
que seria no início de 2008, dez anos 
após a privatização do BEMGE e CRE-
DIREAL, ocorrida em 1998.

O fato é que, tanto em 2007, 
quanto em 2009, a negociação com 
o Banco do Brasil rendeu aos cofres 
de Minas 1,99 bi de reais, que foram 
divididos em percentuais de acordo 
com o quantitativo de servidores pú-
blicos de cada poder, ou seja, Execu-
tivo, Legislativo, Tribunal de Contas e 
até o Ministério Público Estadual.

A divisão ficou assim:
 

Poder Executivo: 98,3%
Poder Legislativo: 0,8%

Tribunal de Contas do Estado: 0,3% 
Ministério Público de MG: 0,6%
 
O que nos chama atenção, nesse 

processo, é que ainda que o Banco 
do Brasil comprasse a folha de paga-
mento do Estado, o próprio governo 
federal, determinado a romper com o 
monopólio do sistema financeiro, em 
2006, numa canetada, editou duas re-
soluções, via Banco Central (BACEN), 
respectivamente 3402 e 3424, que 
permitiam, quase um ano antes do pa-
gamento dos 879 milhões ao Estado 
de Minas Gerais, a portabilidade sa-
larial dos servidores públicos no País.                                                                              
Esse fato foi desconhecido por uma 
ingenuidade dos dirigentes do Banco 
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do Brasil, especialmente pelo senhor 
Antônio Eustáquio da Silveira, signa-
tário do contrato, ocupante na época 
do cargo de gerente geral da insti-
tuição em Minas Gerais. Além disso, 
para atestar a ineficácia do negócio, 
as Leis Estaduais 13.722/2000 e 
15.081/2004, sancionadas respecti-
vamente pelos ex-governadores Ita-
mar Franco e Aécio Neves, já sinali-
zavam também, em lei, o direito de 
o  servidor público realizar a portabi-
lidade salarial para qualquer institui-
ção financeira que lhe conviesse.

Assim, conclui-se que o Banco 
do Brasil, numa atitude no míni-
mo curiosa e pouco ortodoxa para 
uma instituição financeira centená-
ria que atua no mercado financeiro 
onde se exige alta competitividade e 
uma profunda análise de riscos, pa-
gou milhões para ter a garantia de 
uma exclusividade que, legalmente, 
tanto no plano federal, quanto no 
plano estadual, já não mais existia.                                                                                                                      
Fontes  da alta executiva do Banco do 

Brasil, na época, relataram que, mes-
mo contrariando os riscos da opera-
ção e o mau negócio que o contrato 
representaria para a instituição, a 
disputa interna dentro do Banco foi 
vencida por uma ordem direta do go-
verno federal para que o negócio fos-
se fechado com o governo mineiro.                                                               
Daí conclui-se que a mesma lógica 
que o PT denunciava durante as pri-
vatizações feitas no governo de FHC 
- que aparelhou politicamente deci-
sões dentro das estatais federais - foi 
aplicada nesse caso, na compra des-
necessária pelo Banco do Brasil da 
folha de pagamento do Estado.  

Já para o Estado de Minas Gerais, 
o grande beneficiado com a opera-
ção financeira, os milhões caíam do 
céu diante de um fluxo de caixa vazio 
por causa da crise econômica mun-
dial que já dava sinais de desaque-
cimento das receitas governamen-
tais naquele final do ano de 2007.                                                        
A utilização dos milhões foi confessa-
da pelo ex-deputado estadual Marcus 

Eleições: Diretoria eleita toma posse na AJOSP
A nova diretoria da Associa-

ção dos Jornalistas do Serviço 
Público tomou posse no último 
dia 09 de maio na sede da as-
sociação. Integram agora, a 
composição da nova diretoria 
os jornalistas Sérgio Neves, 
Sônia Oliveira e Maria José 
Teixeira. 

Entre as bandeiras de luta 
da AJOSP, estão a revisão sa-
larial e abertura de concurso 
público para os cargos de ana-
lista de gestão e gestor gover-
namental (os antigos jornalis-
tas profissionais) na Imprensa Oficial 
e na administração direta; a discus-
são sobre o novo plano de saúde do 
IPSEMG; o acompanhamento das 
ações judiciais, e as investigações 

requeridas pela associação junto ao 
Ministério Público Estadual.

A AJOSP também vem acompa-
nhando o estudo que vem sendo 
realizado pelo Núcleo Central de 
Inovação e Modernização Institu-

cional da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão 
(SEPLAG) que transforma a 
Imprensa Oficial em uma em-
presa pública. Entre as várias 
propostas apresentadas pela 
associação no anteprojeto de 
lei encaminhado pela AJOSP 
em agosto do ano passado à 
Secretaria da Casa Civil, exis-
te – se houver vontade políti-

ca -  a possibilidade 
do governo do Es-

tado solucionar 
definitivamen-
te o problema 
do pagamento 
de precatórios 

judiciais acu-
mulados hoje 

na autarquia.

Pestana (PSDB), durante uma audi-
ência pública realizada na Assembleia 
Legislativa em abril de 2010. Segun-
do o parlamentar, o dinheiro seria uti-
lizado naquele ano para complemen-
tar o pagamento da folha do Estado 
e o abono natalino.                    

A crítica que fazemos do ponto de 
vista jornalístico é de um desvio de 
conduta de princípios morais e legais 
no trato com a coisa pública, compro-
vados por uma investigação minucio-
sa que aponta erros intencionalmen-
te cometidos pelo Banco do Brasil.                                                                  
Salvo melhor juízo, ele merece um 
olhar mais atento e corajoso das ins-
tituições verdadeiramente republica-
nas que existem nesse país. No caso 
exposto, o elenco é extenso, mas a 
má conduta de um grupo pode ter 
consequências funestas para todos 
nós, cidadãos honestos, cumpridores 
de nossas obrigações.

A nova diretoria  da 

Associação dos 

Jornalistas do Serviço 

Público AJOSP
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Entrevista: Cláudio Vilaça, presidente da AJOSP

Antes de ter sido reeleito presidente 
da AJOSP, o jornalista Cláudio Vilaça, 
ainda atuando como diretor da Asso-

ciação, como bem traduzido nas palavras de 
seus companheiros durante a posse da nova 
diretoria da entidade, “nunca fugiu à luta”. 
Nessa entrevista, ele fala sobre a atuação 
da AJOSP, a atual conjuntura e as perspec-
tivas em relação às diversas demandas que 
envolvem os servidores públicos do Estado. 
E dá um recado: “Não sou candidato a ne-
nhum cargo político”.

 
AJOSP Qual é a sua avaliação do atual 

momento político?
 
CLÁUDIO VILAÇA Digo, como bem 

afirmou o deputado Sávio Souza Cruz, que 
vivemos duas Minas, a real e a virtual, a da 
propaganda, a do marketing político. As 
estatísticas estão aí, basta examiná-
-las para constatar que Minas Gerais 
não avançou, deixando mineiros para 
trás, sem o devido cuidado do governo. 
No plano federal, houve alguns avanços no 
trato das questões que envolvem as pautas 
recorrentes dos servidores públicos, como, 
por exemplo, a permanente abertura de 
concursos públicos para suprir as demandas 
sociais.

 
AJOSP Qual é a crítica que o senhor faz 

ao atual governo do Estado?
 
CV Em nosso Estado, o governador 

Anastasia fez uma opção muito clara: a judi-
cialização de direitos dos servidores públicos 
garantidos na Constituição Federal. Basta, 
por exemplo, constatar o número estron-
doso de ações judiciais contra o governo 
do Estado na Vara da Fazenda Pública. O 
próprio governo enfrentar dificuldades in-
terna de implementar o plano de cargos e 
salários que ele mesmo criou em 2006. De 
forma pouco convencional o atual governo 
desvinculou das despesas correntes a folha 
de pagamento dos aposentados e pensio-
nistas, com o objetivo claro de  exclui-los 
dos parâmetros que estabelecem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, numa 
estratégica de mascarar as contas públicas 
ele consegue mais empréstimos internacio-
nais. Tudo isso com o aval do Ministério da 
Fazenda, comandado pelo mesmo PT que 
faz uma oposição ferrenha na Assembleia 
Legislativa. Está ai o paradoxo. Além disso, 
há uma teimosia que será desastrosa nesse 
governo: a terceirização indiscriminada da 
mão-de-obra no serviço público em nosso 
Estado, seja pela MGS (regime CLT), seja 
pela contratação de empresas de consulto-
rias, algumas delas sem o devido processo 
de licitação. O resultado a longo prazo é um 
sistema previdenciário totalmente insusten-
tável, sem a entrada de novos contribuintes 
ao regime próprio. O que cabe ao governo 
federal, através do Ministério da Previdência 
Social, uma maior atenção e fiscalização.

 
AJOSP O que isso significa para a 

população?
 
CV Desqualificação da mão de obra na 

prestação de serviços essenciais, além do 
que já disse anteriormente, um esvaziamen-
to e um desequilíbrio total a médio e lon-
go prazo do regime próprio previdenciário 
do Estado. Tal situação com certeza abrirá 
outro rombo nas contas públicas, e conse-

quentemente comprometerá investimentos 
em saúde, educação, etc... Além de produzir 
um crescente déficit financeiro interno no 
Estado.

 
AJOSP Dentro dessa conjuntura, onde 

se situam o legislador, o Ministério Público e 
o Tribunal de Contas?

 
CV Não sei. No caso da Assembleia 

Legislativa, a Lei Delegada retirou os pode-
res do legislador. Uma minoria de deputa-
dos hoje questiona os atos do governador. 
O TCE tem bons técnicos, mas todos nós 
sabemos que as indicações dos conselhos 
superiores são realizadas por governo, e 
são esses que decidem, aprovam ou re-
provam as contas desse mesmo governo.                                                                                                                                     
A mesma tese vale para os membros do 
Ministério Público Estadual. Hoje a Lei Orgâ-
nica do órgão retirou todos os poderes das 
promotorias, deixando as decisões “polêmi-
cas” nas mãos da cúpula da Procuradoria 
Geral de Justiça. Uma informação impor-
tante: Temos percebido um desinteresse do 
senhor Procurador Geral de Justiça quando 
há convocação do MPE para participar de 
audiências públicas na ALMG onde a política 
do atual governo é colocada em questão. 
Voltemos às estatísticas novamente: Quan-
tos inquéritos civis instaurados pelos promo-
tores foram ajuizados contra o atual gover-
no? Nesse sentido, o Poder Judiciário 
também dá sua contribuição para que 
as coisas fiquem da forma como estão. 
É um completo descaso.

 
AJOSP E quanto ao IPSEMG?
 
CV Após a audiência pública ocorrida 

no último dia 09 de maio, na ALMG, ainda 
não avaliamos quais medidas iremos tomar 
conjuntamente com algumas entidades que 
marcham com as nossas bandeiras em re-
lação à importância da discussão sobre o 
modelo ideal de assistência à saúde dos 
servidores públicos. Desconfio muito da boa 
intenção da presidenta do IPSEMG, Jomara 
Alves. Em alguns momentos, até acho que é 
ingenuidade dela achar que a proposta em 
curto prazo do governo de “salvar” o IPSE-
MG SAÚDE de uma dívida de 195 milhões de 
reais tem mesmo o objetivo de reestruturar 
o atendimento médico-hospitalar aos servi-
dores públicos. Numa reflexão com maior 
profundidade, poderia acreditar que ela e 
o governador são apenas instrumentos de 
uma suposta “arquitetação” muito maior de 
corporações, especialmente na área da me-
dicina, cheias de tentáculos políticos ligados 
ao governo anterior que estão interessadas 
em 870 mil contribuintes do IPSEMG.

Além do processo histórico de sucate-
amento total do Estado de Minas Gerais no 
período de 1995/1998, a literatura é farta 
em relação ao modus operandis dos regi-
mes neoliberais, cujo objetivo é sanear, para 
depois leiloar, entregar. René Passet, em 
“Ilusão Neoliberal”, é um bom começo para 
quem quer conhecer melhor as reais inten-
ções de um sistema de governo cujas bases 
e diretrizes preconizam o Estado Mínimo. O 
neoliberalismo não é apenas um sistema po-
lítico de governo, ele precede de um sistema 
ideológico, de cooptação. O problema é que, 
quem poderia fazer frente a essa grande 
“arquitetação”, que é o movimento sindical, 
hoje sofre uma crise de identidade e uma 
confusão ideológica histórica.

 AJOSP Há algum exemplo mais pon-
tual de divergência da AJOSP em relação 
ao Novo Plano de Saúde instituído pelo            
IPSEMG?

 
CV Veja que o método adotado pelo go-

verno não deu ao aposentado e a pensionis-
ta o direito de escolha, ou seja, de optar vo-
luntariamente e formalmente pela cobrança. 
Na verdade, o governo agiu de forma 
inversa quando deu apenas ao usuário 
o direito da desistência da cobrança 
em seu contracheque. Foi a mesma 
tese criminosa que alguns anos atrás 
as operadoras de cartões de crédito 
adotaram com os consumidores. Elas 
(as operadoras de cartão de crédito) envia-
vam o cartão pelos correios sem antes con-
sultar o consumidor sobre seu real interesse 
em aderir à prestação do serviço. O caso do 
IPSEMG é bem semelhante. Para facilitar e 
minimizar o processo de saneamento finan-
ceiro herdado pelo rombo de cerca de 195 
milhões de reais que o governo Aécio Neves 
promoveu no instituto, a direção do órgão 
optou pelo método mais simples: enviou 
correspondência em março de 2012 (data-
da de 30 de dezembro de 2011) a todos os 
cerca de 220 mil aposentados e pensionistas 
(que até então não contribuíam) para que 
encaminhassem um requerimento solicitan-
do sua exclusão do plano, tudo isso, num 
prazo considerado “intempestivo”. Tanto a 
Lei Complementar quanto o Decreto foram 
promulgados e sancionados respectivamen-
te no “apagar das luzes de 2011”, ou seja, 
nos dias 29 e 30 de dezembro de 2011. Veja 
que no caso do IPSEMG todo o problema 
que detectamos não é do conteúdo, e sim 
de forma.

 
AJOSP O governo diz que a entrada 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
no IPSEMG inviabilizaria o “Novo Plano de 
Saúde”. O senhor acredita que ainda resta 
um espírito estadista dentro do governo de 
Minas?

CV Em alguns momentos, porém bas-
tantes pontuais, nós temos essa percep-
ção. Recentemente encaminhamos para 
a Secretaria da Casa Civil e Relações Ins-
titucionais um plano para “resgatar” a Im-
prensa Oficial, que completou ano passado 
120 anos, e que hoje sofre efeitos de uma 
administração passada desastrosa e de-
vastadora. Esse projeto, entre seus vários 
aspectos positivos, trará dividendos para 
o Estado, tornando a instituição mais for-
te e competitiva. Ele foi recepcionado pelo 
governo, e hoje está aos cuidados de um 
Núcleo de Estudos dentro da SEPLAG, que 
verifica sua viabilidade econômica e jurídica.                                                                         
Esperamos que possamos ser ouvidos após 
a conclusão desse estudo. Contudo, acredito 
que essa percepção ocorre muito em função 
de uma atuação firme da AJOSP em defesa 
dos direitos dos servidores, nas sugestões 
que encaminhamos ao governo para tornar 
a máquina pública mais eficiente, no cum-
primento das leis e na transparência na ges-
tão da coisa pública. Agora, que fique claro, 
esse não é um problema que ocorre só aqui 
em Minas Gerais. A crise é generalizada. O 
que precisamos é dar às instituições fisca-
lizadoras mais força para agir. E isso pres-
supõe de uma completa autonomia política, 
administrativa e orçamentária. Nossa socie-
dade está desmobilizada para isso.
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CONCESSÃO E NEGAÇÃO

 - Tempos  de  viração -

Numa verdadeira ofensa à culi-
nária italiana, tornou-se lugar 
comum dizer no Brasil que 

qualquer irregularidade envolvendo 
os poderosos de plantão vai terminar 
em pizza, o que infelizmente até ago-
ra tem se consumado como verdade. 
Entretanto, com uma injustificável 
lentidão as coisas parecem tomar ou-
tro rumo.

Vamos a um exemplo histórico. O 
poderoso Império Romano passou a 
vida inteira preocupada com Cartago. 
Mas nem Aníbal o general cartaginês 
que atravessou os Alpes com elefan-
tes e chegou a acampar as portas de 
Roma, não atacando até hoje se sabe 
lá porquê, da mesma forma como 
os historiadores tem dificuldade em 
saber o que ele fez para cumprir o 
roteiro com os paquidermes, fazen-
do o papel de primitivos regimentos 
mecanizados, causando danos aos 
romanos. Na destruição dos impé-
rios, a história mostra, que sempre 
ocorreu de dentro para fora e não de 
forma inversa. Os Césares não imagi-
navam que o nascimento de um bebê 
em Belém de Judá pudesse ter impli-
cações tão profundas em seus jogos 
políticos e de guerra, coisas internas, 
até desaguar na invasão dos bárbaros.

 O Brasil não é império, mas o rei-
nado da corrupção está começando 
a sofrer abalos ainda que lentos em 
todas as suas estruturas. E enganam-
-se aqueles que pensam que a falta 
de mobilização popular nas ruas e 
praças é um sinal de apatia e da ca-
pacidade do povo esquecer. Como me 

disse um jovem amigo, “a sua gera-
ção saiu às ruas, lutou, apanhou, foi 
presa e nada conseguiu além de mui-
tos traírem compromissos assumidos 
no passado. Eu não saio de casa, não 
enfrento a polícia, e na tranquilidade 
da minha cadeira mobilizo muito mais 
gente do que vocês eram capazes de 
mobilizar. Para isso só preciso de um 
computador e das redes sociais”. Não 
há como dizer que não é verdade.

A pressão popular tem sido visí-
vel, atingindo importantes setores da 
vida institucional brasileira que mui-
tos pensavam jamais seriam deslo-
cados de seu imobilismo.  Reitera-se 
ainda, é pouco, mas já é um avan-
ço. Afinal, uma comissão de juristas 
acaba de aprovar a criminalização do 
enriquecimento ilícito, ao preparar 
o anteprojeto da reforma do Código 
Penal no Senado.

Isto significa que devem respon-
der na Justiça os servidores, juízes 
ou políticos, por exemplo, que não 
puderem comprovar a origem de va-
lores ou bens, sejam eles móveis ou 
imóveis, com penas variando de 1 a 5 
anos. E o melhor, além disso, os bens 
oriundos de furto do dinheiro do povo 
deverão ser confiscados.

O relator da reforma, Luiz Car-
los dos Santos Gonçalves, comenta 
tratar-se de “um momento histórico 
na luta contra a corrupção no Brasil”, 
criminalizando “a conduta do funcio-
nário público que enriquece sem que 
saiba como. Aquele que entra pobre 
e sai rico”. Hoje não há qualquer pre-
visão desta natureza no Código.

O texto prevê ainda que a puni-
ção seja aumentada em metade ou 
dois terços, caso a propriedade ou 
posse seja atribuída a terceiros. Caso 
se prove também o crime que deu 
origem ao enriquecimento, como cor-
rupção ou sonegação, por exemplo, o 
réu deixa de responder por enrique-
cimento ilícito e passa a responder 
pelo outro crime, que, em geral, tem 
a pena mais alta.

A mudança do anteprojeto de 
reforma do Código Penal deve ser 
entregue até o fim de maio para 
votação do Senado. Em seguida, as 
modificações serão apreciadas pela 
Câmara dos Deputados.

Num País como o Brasil, de 200 
milhões de habitantes e onde o nú-
mero de computadores chega à casa 
dos 80 milhões é fácil concluir tratar-
-se de um poderoso instrumento de 
pressão a mudança significativa na 
forma de comunicação envolvendo 
os Poderes e o público, obviamente 
com vantagens nunca dantes imagi-
nadas para os últimos.

G. Elisios

Existem incontáveis entidades 
jornalísticas ali e aqui, lá e aco-
lá, boas e más, públicas e priva-

das, oficiais, oficiosas e oficializadas. 
Conhecidas, desconhecidas ou reco-
nhecidas explícita ou implicitamente. 
Dentre elas há associações e institu-
tos, sindicatos e federações, novas 
ou antigas, fracas ou poderosas, bem 
ou malquistas e malvistas, tanto na-
cionais, quanto internacionais.

Apenas para exemplificar citare-
mos umas poucas entre tantas. Te-
mos a ABI e a ABJ; a AMI e a AMCE; 
a AJOSP e a ABRAJI; o CEPO, a OJB 
e a FENAJ.

E também o Fórum do Merco-
sul, além de outras tantas entidades 
americanas, sul-americanas e intera-
mericanas; africanas, asiáticas e, em 
profusão.

E ainda a dos Jornalistas sem 
Fronteira e a IJA - International 
Agency of Journalists e muitas mais, 
muitas mesmo.

Todas e cada uma produzindo e en-
tregando variadas e incontáveis cartei-
ras de inscrição e de identificação jor-
nalística. Gerando constante confusão 
e profunda profusão, já que só fazem 
inscrições e nada mais do que isso.

Mesmo porque para o exercício 
jornalístico somente é exigível, obri-
gatório e válido o registro realizado 
pelo Ministério do Trabalho e por suas 
delegacias regionais.

Hoje e sempre apesar da constan-
te batalha pelo retorno a exigência de 
curso superior especializado para o 
desempenho da profissão.

Com o Supremo Tribunal Federal 
confirmando antigas decisões de cor-
tes inferiores e liberando o exercício 
profissional do jornalismo, sem tal 
diploma, em nome do princípio cons-
titucional da livre expressão.

Em suma concessão confirmada 
pela mais alta corte do país e 
contestação dos sindicatos e de sua 
federação nacional.

Ou seja, carteiras certas ou dis-
cutíveis em profusão, gerando com-
pleta confusão, a justiça garantindo a 
constitucional concessão e os profes-
sores e jornalistas diplomados firmes 
na sua ampla e renitente negação.

Coisas da república sindicalista do 
nosso Brasil, que enfrenta questões 
e problemas incontestavelmente 
maiores.

Com enormes dificuldades para 
solvê-los e resolve-los, dada sua 
magna magnitude.

Sérgio Neves        
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Imprensa Oficial de Minas Gerais é homenageada 
em solenidade do dia 21 de abril

Durante a solenidade 
da entrega da Medalha 
da Inconfidência, em co-
memoração no último dia 
21 de abril, realizada em 
Ouro Preto, a Imprensa 
Oficial de Minas Gerias 
recebeu homenagem da 
Casa da Moeda do Brasil e 
do governo de Minas Ge-
rais, com o lançamento e a 
quebra dos cunhos da Me-
dalha confeccionada pela 
Casa da Moeda, e com o 
agraciamento pela Grande 
Medalha da Inconfidência.

O lançamento da Meda-
lha confeccionada pela Casa 
da Moeda ocorreu durante 
a abertura do evento, que 
culminou com a quebra dos 
cunhos da Medalha, realizada 
pelo vice-governador do Estado, 
Alberto Pinto Coelho; pela secretária 
de Casa Civil e de Relações Institu-
cionais, Maria Coeli Simões Pires; o 
Diretor-Geral da Imprensa Oficial, 
Eugênio Ferraz, e o representante da 
Casa da Moeda, Ziralzi Alves Pinto.

Após a 
quebra dos 
cunhos, as 
medalhas fo-

ram vendidas 
nas versões em 

prata e bronze, 
na recepção do Hotel 

Mondego, no centro histórico 
de Ouro Preto. Dando prosseguimen-
to à solenidade, a Imprensa Oficial 
lançou a reedição, em facsimile, do 
primeiro ano do Suplemento Literá-

rio, editado originalmente em 1966, 
pelo escritor mineiro Murilo Rubião.

Essa nova edição do Suplemen-
to Literário traz encadernação em 
capa dura, com todos os seis nú-
meros do ano de seu lançamento. 
O vice-governador Alberto Pinto 
Coelho recebeu, durante o evento, 
uma edição personalizada da obra, 
entregue pelo Diretor-Geral da Im-
prensa Oficial.

O vice-governador do Estado, 
Alberto Pinto Coelho; a secretária 

de Casa Civil e de Relações 
Institucionais, Maria Coeli Simões 
Pires; o Diretor-Geral da Imprensa 

Oficial, Eugênio Ferraz, e o 
representante da Casa da Moeda, 

Ziralzi Alves Pinto.

 ALERJ:

A deputada Cidinha 

Campos e a Ministra 

Fátima Andrighi em defesa 

dos idosos do Rio de 

Janeiro

A operadora de plano de saúde 
Unimed foi proibida de reajustar 
as mensalidades dos clientes com 
idade igual ou 
superior a 60 
anos. A sentença 
que impede a 
correção foi 
decidida ontem 
pelo Superior 
Tribunal de 
Justiça (STJ) 
ao julgar um 
recurso feito 
pela combatente e atuante, portanto 
não demogógica, Comissão de 
Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ). 
A decisão abre precedência favorável 
em processos semelhantes contra 
outros planos.

A Relatora da processo, Ministra 
Fátima Nancy Andrighi observou 
ilegalidade do plano ao promover 
os reajustes que seriam contrários 

ao que estabelece o Estatuto do 
Idoso. A deputada Cidinha Campos 
(PDT), presidente da comissão, 

comemorou a sentença. “A decisão 
do STJ acaba com uma prática 
abusiva das operadoras de planos 
de saúde de reajustar mensalidades 
dos idosos”, observa. Para ela, os 
maiores de 60 anos eram lesados e 
desrespeitados com os aumentos. 
“Na hora em que mais precisam de 
atendimento médico compatível com 
suas condições financeiras acabam se 
deparando com aumentos de planos 

Maiores de 60 anos no RJ estão livres de reajustes abusivos
 dos planos de saúde, e em Minas?

STJ acata ação da atuante Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do RJ 
e veta aumento em função da idade

que inviabilizam a continuidade do 
pagamento”, afirmou.

Por meio de nota oficial, a Uni-
med se nega a en-
trar em detalhes 
sobre as ações ju-

diciais, afirman-
do que irá falar 
somente peran-
te à Justiça so-
bre a sentença 
do STJ. “Este é 
um tema con-
troverso, mo-

tivo de decisões envolvendo diver-
sas operadoras. Vale ressaltar que a 
Unimed-Rio segue integralmente os 
mecanismos de reajustes de planos 
do setor, regulados pela Agência Na-
cional de Saúde, inclusive no caso de 
idosos”, mas reconhece: “A coopera-
tiva não discute decisões da Justiça, 
as cumpre. Se for o caso, quando for 
oportuno o tema será discutido em 
âmbito judicial”, diz a nota.

Imprensa Oficial recebe a 
Grande Medalha da 

Inconfidência

Durante a entrega das meda-
lhas da Inconfidência, a Imprensa 
Oficial foi agraciada com a Grande 
Medalha, entregue pelo governa-
dor Antonio Anastasia ao Diretor 
Geral da Imprensa Oficial, Eugênio 
Ferraz.

Originariamente fundada em 
Ouro Preto, no ano de 1891, as 
homenagens vieram marcar os 
120 anos da Imprensa Oficial, ini-
ciados em 2011, com comemora-
ções e eventos que se estenderão 
por todo o ano de 2012.
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NOVO PLANO DE SÁUDE IPSEMG: Estudo do Governo ainda 
não definiu como serão cobrados procedimentos complementares
O estudo que vem sendo realiza-

do dentro do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado (IPSEMG) 
pela direção do órgão e pela empresa 
de consultoria ainda não definiu qual 
será o percentual ou valor que cada 
servidor ou dependente irá pagar 
pelos chamados procedimentos com-
plementares. O núcleo de estudos do 
governo que também integram alguns 
sindicalistas representantes de algu-
mas categorias dos servidores públi-
cos vão discutir em agosto o assunto.

Pela legislação vigente, o IPSEMG 
poderá cobrar dos usuários dos servi-
ços saúde procedi-
mentos que ultra-
passarem o limite 
de uso, como por 
exemplo, casos 
em que o ser-
vidor precisar 
realizar três res-
sonâncias mag-
néticas durante 
o período de um 
ano. Espera-se que a direção do ins-
tituto analise cada caso, para que em 
situações “atípicas” o servidor não 
seja penalizado com mais descontos 
em seus já sofridos contracheques. 

Segundo o assessor jurídico da 
AJOSP, Juliano Gonzaga, que acom-
panha as mudanças no IPSEMG, a 
instituição de qualquer cobrança além 
dos percentuais definidos na legisla-
ção já traz a Agência Nacional de Saú-
de (ANS) para atuar na fiscalização e 
regulamentação do novo formato do 
“Novo Plano de Saúde”. Medida esta 
já descartada pelo governo do Estado, 

que acredita que o IPSEMG não estaria 
enquadrado na Lei Federal 9.656/98 
que regula os planos de saúde no país, 
o que para o jurista seria um prejuízo 
para o servidor público, já que nem o 
Ministério Público e nem o PROCON 
assumem a fiscalização do atendimen-
to médico-hospitalar no órgão.

DÍVIDAS  Ainda não se sabe tam-
bém como será feito o desconto fa-
cultativo na folha de pagamento dos 
servidores dos procedimentos com-
plementares. Na edição anterior do 
INFORMATIVO AJOSP, já se sabe que 

cerca de 70% dos servido-
res, incluindo ativos, 

p e n s i o n i s t a s 

e apo-
sentados do 
Estado já 
estão com seus contracheques “car-
regados”, a maioria já comprome-
tidos em 40% com pagamento de 
empréstimos e faturas de cartões de 
crédito consignados em folha, depois 
que a Assembleia Legislativa apro-
vou a “toque de caixa” a Lei Estadual 
19.490/2011. Nesse caso, não ha-
vendo margem consignável, estaria o 
servidor impedido ou coagido a não 
realizar o  procedimento médico? Eis 
a dúvida.

COBRANÇA DE RETROATIVO
Já o polêmico parágrafo primeiro 

do artigo 12 do Decreto 42.897/2002 
que determina que os servidores 
que se desligaram do IPSEMG após 
decisões judiciais, confirmadas pos-
teriormente por uma decisão do 
STF que tornou facultativa a contri-
buição ao IPSEMG-SÁUDE, para re-
tornarem terão que recolher todo o 
período considerado “inadimplente” 
com o instituto. 

O parágrafo primeiro do artigo 12 
não foi revogado pelo o atual Decreto 
45.869/2011. Nele, o ex-servidor con-
tribuinte poderá fazer jus ao atendi-
mento médico desde que “recolha as 
contribuições por meio de documento 

próprio de arrecadação na rede 
bancária credenciada”. Há casos 
de servidores em que houve o 
desligamento há pelo menos 
cerca de 06 anos, o que corres-
ponderia a 72 meses de contri-
buições retroativas.

Na prática o que interessava 
ao atual governo e que estava 
previsto no Decreto de 2002, 
sancionado pelo ex-governador 

Itamar Franco e pensado pelo ex-
presidente do IPSEMG, João Diniz 
Pinto Jr. não foi revogado, o que leva 
crer que todo o ônus político e toda 
a herança de passivos  financeiros 
para os usuários do IPSEMG que irão 
aderir o “Novo Plano de Saúde do 
IPSEMG” fossem obra de “governos 
anteriores”, prática muito comum e 
recorrente em reuniões de gabinetes 
de primeiro escalão em todas as 
esferas de governo.

Juliano Gonzaga da 
AJOSP defende a 

fiscalização pela ANS, 
já Jomara Alves do 
IPSEMG discorda.

 Na Mensagem 221/2012 enviada 
à Assembleia Legislativa pelo Gover-
nador Anastasia no último dia 23 de 
abril há previsão de reajuste salarial, 
este ano, de até 32.5% aos servidores 
do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico (IEPHA) e do Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA).  Em 2013 tam-
bém estão previstos os mesmos per-
centuais de aumento, ambos na folha 
de pagamento do mês de agosto. 

No entanto, o mesmo Projeto de Lei 
(PL) 3099/2012 que trata do reajuste 
dos trabalhadores do IMA e IEPHA não 
faz menção aos aposentados e pensio-
nistas dos dois órgãos, mas contradito-
riamente, no mesmo PL o governo cria 
mais 12 cargos de recrutamento am-

Governador concede aumento ao IMA e IEPHA, mas esquece 
que no Estado existem mais 31 fundações e autarquias

Até a Fundação João 
Pinheiro, órgão de 

lotação do governador, 
ficou de fora do 

reajuste

plo, com salários que variam de 3.500 
a 5.000 Reais.

Ao contrário 
do que muitos 
possam pensar, 
acreditamos que 
esse reajuste sa-
larial é uma con-
quista dos ser-
vidores públicos 
do IMA e IEPHA, 
entretanto, só 
não conseguimos 
compreender qual é a lógica aplicada 
pelo governador, que trata a questão 
salarial de forma compartimentada, 
separada, deixando de lado as demais 
autarquias e fundações do Estado, 

além da administração direta. 
Esclarecemos tam-

bém que o conceito de 
“reajuste salarial’ não se 
confunde com “reposição 
salarial” (perdas sofridas 
pela inflação no período 
de um ano).

Em relação a cria-
ção de mais cargos 

de recrutamento 
amplo, fica a dú-
vida: Será que 
Minas Gerais está 
mesmo no limite 

da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal?
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Entrevista: Deputado Sávio Souza Cruz

A entrevista do INFORMATIVO 
AJOSP desse mês é com o depu-
tado estadual Sávio Souza Cruz. 
Nesse lúcido e rico depoimento, o 

deputado natural de Belo Horizonte, tes-
temunha ocular dos fatos aqui narrados, 
aborda a dívida de Minas com a União, 
fazendo um resgaste histórico desse pro-
cesso envolvendo os governos de Eduar-
do Azeredo, Itamar Franco e Aécio Neves. 

 
AJOSP Deputado, o senhor foi Secre-

tário de Administração e Recursos Huma-
nos no Governo Itamar Franco e grande 
conhecedor do tema da dívida interna do 
Estado. Gostaríamos que nos relatasse 
como se deu esse processo de endivida-
mento de Minas Gerais, e quais as conse-
quências que isso poderá trazer para as 
finanças do Estado. 

 
SÁVIO SOUZA CRUZ Gostaria ini-

cialmente de fazer algumas considerações 
a respeito desse assunto. Primeiro, tenho 
a certeza de que as ações que a Assem-
bleia Legislativa, na pessoa do deputado 
Délio Malheiro, relator desse fórum que 
discute a dívida de Minas, juntamente com 
a OAB, vai mover, é sincera. Aconselho 
que tanto a OAB quanto a ALMG também 
movam a mesma ação contra a Cemig, 
que praticou contra o Estado, seu princi-
pal acionista, juros mais elevados do que 
os praticados com a União. Espero que, 
se a União for condenada por essa ação, 
que venha a ser exitosa, que a Advocacia 
da União possa mover ação de regresso 
contra o Sr. Fernando Henrique Cardoso, 
porque nós, brasileiros, não podemos ser 
penalizados por ato desastroso de um 
governante. Tem de haver uma ação de 
regresso por parte da União em relação a 
um governante que pratica ato tão abomi-
nável como uma negociação como essa, 
agora objeto de ação tão importante da 
OAB e da ALMG.  Já no final do mandato 
do ex-governador Eduardo Azeredo, eu, a 
pedido do governador eleito Itamar Fran-
co, participei da comissão de transição. 
Naquela época, tivemos enorme dificul-
dade de acesso aos números. Quando 
assumi a Secretaria de Administração, 
encontrei todos os computadores apaga-
dos, nenhum registro, nada. Não era difí-
cil concluir que essa dívida era impagável. 
Isso foi diagnosticado antes da posse do 
governador Itamar Franco. No seu discur-
so de posse, conforme publicação no “Mi-
nas Gerais” do dia 2/1/1999, ele falou a 
respeito da dívida. Até anunciou que não 
havia em caixa recursos para fazer frente 
ao sequestro de recursos da União, a ser 
promovido em janeiro de 1999, no acerto 
feito em dezembro de 1998 entre o go-
vernador Eduardo Azeredo e o presidente 
Fernando Henrique Cardoso. A dívida co-
meçaria a ser paga em janeiro de 1999, 
já no primeiro mês do mandato Itamar.   

 
AJOSP Então, o ex-governador Edu-

ardo Azeredo não pagou nenhuma parce-
la desse empréstimo? 

SSC Sim. Quem fez a negociação não 
pagou um centavo, ou seja, negociou 

para começar a pagar em janeiro de 1999 
e não deixou dinheiro em caixa para fa-
zer frente às prestações que iriam vencer 
nessa data. Então o governador anunciou 

que não tinha possibilidade de 
fazer frente a esse pagamento. 
Esse discurso está publicado no 
jornal “Minas Gerais”.  

 
AJOSP Então o que aconteceu?  
 
SSC O “Jornal Nacional”, instigado 

pelo ministro das Comunicações, Pimenta 
da Veiga, decretou a moratória de Minas. 
A palavra moratória não constava do dis-
curso do governador Itamar Franco. Bas-
ta ler o “Minas Gerais” e confirmar isso. 
Essa foi a reação política. Minas Gerais 
começou a tentar mostrar ao Brasil que 
o pacto federativo estava ferido de morte, 
com vários instrumentos que o governo 
Fernando Henrique Cardoso levou à fren-
te, como vinculação de receitas da União 
à dívida, a Lei Kandir. 

 
AJOSP E por que só agora o governo 

do Estado e a base governista na Assem-
bleia levantaram essa discussão da dívida 
de Minas, promovendo uma ampla cam-
panha publicitária?  

 
SSC Perfeito. Mais de uma década 

depois, como se fosse grande novidade, 
um candidato sem bandeira quer levantar 
todas essas discussões. Naquela época, 
quando se podia matar o mal pela raiz, a 
reação não foi essa: nenhuma solidarie-
dade; a condenação; o uso da máquina 
de comunicação do governo federal para 
sufocar, para ridicularizar o governo de 
Minas; o torno quente dos recursos de 
Minas, promovido pelo governo Fernando 
Henrique Cardoso. Foi essa a reação. E, 
naquela época, Minas tinha autoridade 
para falar da dívida, porque, durante todo 
o governo Itamar Franco, contraiu zero de 
novos empréstimos, não foi feito nenhum 
novo empréstimo. Não foi isso o que se 
fez durante o Governo Aécio Neves. Como 
agora o governo se queixa de um endi-
vidamento alto, mas continua a se endi-
vidar? Que autoridade tem alguém para 
pedir renegociação da dívida, se continua 
a se endividar cada vez mais? Que au-
toridade tem para falar que os juros são 
altos, se a sua empresa, a Cemig, pra-

tica juros mais altos para você mesmo? 
Que história é essa? Vamos discutir com 
mais seriedade. Não vamos transformar 
isso em mais uma bandeira de campanha 
vazia, de obsessão presidencial, de peça 
de campanha que transformou Minas 
numa espécie de esquizofrenia política, 
onde convivem a Minas do “marketing”, 
da propaganda, em que todos gostariam 
de viver, e a Minas real, que é endividada. 

 
AJOSP Minas é o Estado mais endivi-

dado do Brasil. A nossa relação de endivi-
damento e orçamento é a mais dramática 
de todos os Estados brasileiros?

 
SSC Sim, e por que aqui se quer 

restringir a dívida com a União? 
Por que não se quer falar dos 
precatórios que não se pagam? 
Por que não se quer falar da 
dívida com a Cemig? Por que 
não se quer falar dos endivi-

damentos para se elaborar todo 
o processo de “marketing” dessa 

campanha obsessiva à Presidên-
cia da República? Por que não se 
pode falar das outras dívidas? Por 
que não se pode falar que, ainda 
em dezembro, esta Casa, de joe-
lhos como sempre, aprovou mais 
de R$7.000.000.000,00 de novos 
empréstimos para um Estado, que se 
anuncia quebrado? Por que 
um Estado com dé-
ficit zero, choque 
de gestão e PIB da 
China se encontra 
quebrado? Como 
um Estado com dé-
ficit zero triplica sua 
dívida? Se o déficit 
é zero, no mínimo, a 
dívida tinha de estar 
estável. Isso é aritmé-
tica, não chega a ser 
matemática. É preciso 
discutir a questão com 
mais seriedade.  

 
AJOSP Dados do 

Tribunal de Contas do 
Estado revelam que o 
governo de Minas gas-
tou nos últimos 10 anos 
cerca de 1 bilhão de 
reais em publicidade es-
tatal. Como se explica isso num Estado 
que, além de endividado, não cumpre 
suas obrigações sociais? 

 
SSC Meu caro Cláudio Vilaça, Minas 

Gerais é vendida como espécie de filial do 
paraíso, porque é preciso construir o mito 
e, para fora de Minas, tem de se vender 
que aqui existe um governante infalível, 
que sempre acerta. Tem de se levar esse 
modelo ao Brasil, que só existe na propa-
ganda, não na realidade. O governo não é 
capaz de se posicionar em relação a nada, 
no enfrentamento dessa dívida, algo que 
interessa a todos os entes federados.      
Ele agora quer transformar isso, mas não 
tem autoridade, porque o governo dele 

Integrante do 
governo Itamar 

Sávio Souza Cruz 
revela o histórico 

da dívida de 
Minas Gerais

ENTREVISTA
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foi o grande endividador de Minas no 
BID, no BIRD, em bancos franceses, em 
agências internacionais de fomento. Até 
cheguei a ridicularizar, dizendo que deve-
ríamos votar uma autorização genérica, 
para que fosse possível endividar até com 
agiota, porque não há mais onde buscar 
dinheiro. Mas na Assembleia Legislativa, 
quando se fala em discutir outros endi-
vidamentos, gera mal-estar entre a base 
governista. Há 8 ou 10 anos, se massa-
crou na propaganda que temos déficit 
zero, choque de gestão, que não temos 
problema, que Minas avança, que Minas 
é modelo. E agora estamos quebrados. É 
fato: Minas quebrou.  

 
AJOSP A União é anunciada publica-

mente como agiota pelo governo de Mi-
nas. Paradoxalmente, a Cemig cobra mais 
do consumidor (o ICMS da conta de luz é 
um dos maiores cobrados no Brasil) e não 
recebe a dívida que também possui com 
o Tesouro Estadual.  

 
SSC Dos pouco mais de R$ 

5 bilhões vencíveis dessa dívida 
atualizada ao longo dos anos, pa-
gam-se apenas R$ 3 bilhões. Ob-

t é m - s e 
financiamento com 
uma agência france-
sa, o Estado fica com 
a dívida, mas a Cemig 
distribui os dividen-

dos, que entram no caixa do Estado para 
o governo fazer frente e liberar o caixa, 
porque Minas está quebrada. De expe-
diente em expediente, de remendo em 
remendo, de dinheirinho em dinheirinho, 
vai-se tocando essa farsa, porque aqui 
não há projeto de Estado, e sim de go-
verno. Há um projeto eleitoral em curso, 
custeado pelo erário, que transformamos 
todos nós, mineiros, em coadjuvantes 

de uma campanha eleitoral permanente, 
custeada com dinheiro público. A Cidade 
Administrativa virou comitê do Aécio. Iro-
nicamente nem precisou mudar a sigla: 
CA - Comitê do Aécio. Tudo aqui é feito 
com esse objetivo. 

 
AJOSP A Assembleia Legislativa as-

sumiu de certa forma a interlocução com 
o governo federal para debater o alto cus-
to desta divida. De que forma isso poderá 
ser feito? 

SSC A Comissão presidida pelo De-
putado Adelmo (PT) é séria, mas temos 
que tomar cuidado para que isso não 
sirva para que o senador Aécio Neves vá 
até a tribuna do Senado, e tente colocar 
algum recheio na empada vazia, que é a 
sua especialidade como pré-candidato à 
Presidência da República. Vira e mexe, 
não raro, é anunciado o oposto do que 
se pratica. Nesse sentido, o Poder Legis-
lativo aqui em Minas precisa ficar atento. 
Em certo momento sugeri que a ALMG 
mudasse sua nomenclatura para “Assem-
bleia Homologativa do Estado de Minas 
Gerais”. São quase duas centenas de leis 
delegadas. Gestamos aqui no Parlamento 
mineiro um Aecinho Malvadeza.

Está tudo dominado: a Assembleia 
está  de joelhos, o Tribunal de Contas não 
analisa conta nenhuma, o Ministério Pú-
blico não denuncia, o Procurador-Geral é 
chamado de Aeceu. A imprensa nem se 
fala, é muito pior que na época da ditadu-
ra, quando se impunha o silêncio. Aqui há 
censura econômica, que compra adesão 
ao projeto de “marketing”. É isso o que 
vivemos aqui. Temos de tolerar isso, ano 
após ano, dia após dia. Tudo está mobi-
lizado para a campanha do senador. Ne-
nhuma discussão, nenhum assunto, por 
mais sério que seja, consegue se descon-
taminar da campanha do senador Aécio.

  AJOSP Recordo-me que houve vá-
rios bloqueios de repasses do governo 
federal a Minas Gerais em função da sus-
pensão do pagamento da divida pelo ex-
-governador Itamar Franco. 

 
SSC Com certeza. Na época eu 

ocupava o cargo de secretário de Es-
tado de Recursos Humanos e Admi-
nistração. Itamar Franco denunciou, 
em 1999, entrou em juízo, suspen-
deu o pagamento e teve as finanças 
bloqueadas pelo presidente Fernan-

do Henrique Cardoso. Os recursos de 
Minas foram retidos, não havia nenhu-

ma autorização de recursos públicos para 
Minas, que estava estrangulada. Foi isso 
que aconteceu aqui. E, naquela época, a 
imprensa toda era movida pelas verbas 
do governo federal. 

Fernando Henrique Cardoso tentava 
ridicularizar Minas Gerais. Foi isso que 
vivemos, que sofremos, sem nenhuma 
solidariedade dos que agora estão denun-
ciando o que denunciávamos em 1999. E 
10 anos depois, ou melhor, 12 anos de-
pois, descobriram a pólvora. Não há no-
vidade nenhuma nisso, não houve desba-
lanceamento, foi ruim desde o início. Rio 
de Janeiro, que também devia ao governo 
federal, não assinou o contrato da divida 
com ele, e o governador Garotinho, numa 

atitude “Joaquim Silvério dos Reis”, como 
lamentou o ex-governador Itamar Franco, 
vendeu a cisão do movimento dos gover-
nadores, liderado por Itamar, no acerto 
dos “royalties”, o inominável privilégio dos 
“royalties” de petróleo, como antecipação 
de dois bilhões que ele recebeu do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso. Ele 
recebeu para romper o movimento dos 
governadores. Só o município de Campos 
recebe duas, três, cinco vezes mais que 
Minas Gerais de CFEM. É isso que está 
acontecendo no Brasil que precisa ser 
denunciado. Precisamos tratar as coisas 
com clareza.  

 
AJOSP Deputado, o que o senhor 

tem a nos relatar sobre a venda do BEM-
GE, CREDIREAL, os 33% da CEMIG? Para 
onde foram direcionados esses recursos?  

 
SSC O governo, que fez esse contrato 

da divida, vendeu o Bemge, o Credireal, 
entregou a Cemig, estava preparando-se 
para vender o BDMG e a Copasa. E cadê 
o dinheiro? Não pagou um centavo da dí-
vida e deixou o contrato programado para 
começar a pagar em janeiro de 1999. Não 
pagou o décimo - terceiro, inventou a tal 
de verba retida, não pagou fornecedor 
e deixou a bomba estourar. Foi isso que 
aconteceu em 1999. E toda a máquina 
publicitária do governo federal tentava 
ridicularizar o governo de Minas. Foi isso 
que vivemos no governo Itamar Franco.

 E agora, 12 anos depois, o que falá-
vamos, e éramos ridicularizados por isso, 
foi descoberto. O senador descobriu que 
a dívida era impagável? O senador que fez 
o déficit zero? O senador que fez o cho-
que de gestão e triplicou a dívida? Que 
fez mais não sei quantos empréstimos e 
quebrou o Estado? Ele que descobriu que 
a dívida é impagável? E tenho que assistir 
a isso candidamente? Tenho que assistir 
a isso com cara de paisagem? É duro, é 
preciso ter sangue de barata para escu-
tar isso. Uma década e meio depois, esse 
senador, com cara de paisagem, vai lá e 
diz: “A dívida é impagável, eu que fiz o 
déficit zero, Minas está saneada, Minas é 
um exemplo, mas quebrou. Quebrei Mi-
nas, e agora temos de renegociar. Eu sou 
um grande homem, e temos de renego-
ciar com todos os Estados, porque Minas 
quebrou e todos estão quebrando. Minas 
quebra primeiro, mas depois vêm todos 
na seqüência. Então vamos renegociar. 
Eu sou um grande homem”. Para concluir, 
faço das palavras do deputado Adelmo 
Leão (PT) também o meu sentimento, ao 
afirmar que toda situação econômica con-
tém uma teoria moral. 

Esse é o elemento fundamental da 
filosofia e sociologia política. E toda situ-
ação econômica exige uma chamada in-
teligência rival, que tem de ser produzida 
diante daquela situação que criou. Essa 
inteligência rival no Brasil tem de ser mais 
ampla do que o sistema político. Se a so-
ciedade não compreender de forma hos-
til a submissão de um Estado, ou seja, o 
endividamento de um Estado, sem capa-
cidade de fazer política social, o sistema 
político ficará isolado da sociedade. 

Muito obrigado à AJOSP pela oportu-
nidade de levar essa informação aos leito-
res desse grande jornal.  

ENTREVISTA
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A ausência de uma política de 
Estado salarial para o funcionalis-
mo público, somados a um proces-
so descontrolado de terceirizações, 
a ausência de abertura de concur-
sos públicos, e a preocupação com 
o futuro do sistema previdenciário 
e de saúde dos servidores públicos 
levaram a  AJOSP, ASCON, AFFEMG, 
SINDIOF, SINDETIPOL, SINEGEP, 
SINTDER-SINTTOP, a discutirem a 
criação de um novo fórum para re-
presentarem os interesse de várias 
categorias de servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais. 

A necessidade de reunir um co-
letivo de entidades surgiu após a 
realização da audiência pública que 
debateu no último dia 09 de maio 
na ALMG o novo plano de saúde do 

IPSEMG. Na ocasião, entidades que 
participaram do debate não concor-

daram com a forma da 
metodologia de governo 
que vem sendo implemen-
tada dentro do instituto. Vá-
rios pontos de discordância foram 
levantados durante a reunião pelas 
lideranças dos servidores públicos. 

ENTIDADES QUEREM CRIAR FÓRUM PERMANENTE EM DEFESA 
DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Um convite ao ex-presidente da 
Coordenação Intersindical, Renato 
Barros, já foi feito por uma das arti-
culdoras da criação do novo fórum, 
a professora Marly Móises. Segundo 
Marly, o sindicalista é ainda uma 
grande referência de liderança entre 
os servidores públicos. Consultado 

sobre a criação do novo Fórum, 
Renato Barros que é um dos 

diretores do SINDI-SAÚDE, 
disse que vê com bons olhos 
qualquer iniciativa que de-
fenda verdadeiramente os 

interesses da coletividade 
dos trabalhadores do serviço 

público, e consequentemente uma 
melhor prestação de serviços para a 
população. A reunião deve ocorrer 
no início do próximo mês.

Câmara Municipal de Belo Horizonte vai regulamentar 
empréstimos em folha

O vereador Hugo Thomé (PMN) 
pretende apresentar um novo pro-
jeto de Lei que regulamentará em 
Lei Municipal as consignações em 
folha de pagamento dos servidores 
municipais no âmbito dos poderes 
Executivo e Legislati-
vo. O Projeto que tra-
mitava anteriormente 
(PL 1880) de autoria 
do vereador João Os-
car (PT) foi retirado, 
após uma negociação 
com Thomé, que ar-
gumentou que o pro-
jeto necessitava ouvir 
as entidades sindicais 
e associativas representativas dos 
servidores públicos dos dois poderes. 

A vereadora Maria Lúcia Scar-
pelli (PCdoB) também compartilha 
da mesma idéia de Hugo Thomé, 
principalmente porque a legislação 
prevê desconto em folha de em-
préstimos consignados por diversos 
Bancos credenciados pela PBH.  A 
vereadora que é presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor 
da Câmara acha que através da Lei 
poderão ser criados mais mecanis-
mos de proteção aos servidores, es-
pecialmente nos descontos à favor 

de Bancos e instituições financeiras, 
que hoje representam o maior vo-
lume em descontos dentro da folha 
de pagamento do funcionalismo mu-
nicipal. Segundo a regra existente, 
os percentuais de comprometimento 

dos salários com os chamados “des-
contos facultativos”, hoje estão es-
tabelecidos em 30% dos rendimen-
tos líquidos do servidor. 

Um dos pontos polêmicos que 
serão discutidos numa audiência pú-
blica conjunta entre a Comissão de 
Constituição e Justiça e Defesa do 
Consumidor que será agendada ain-
da nesse semestre, será a quebra do 
monopólio da Caixa Econômica Fe-
deral dentro da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte. Decisão já proferida 
por resoluções editadas pelo Banco 
Central e o entendimento do Minis-

tério Público Estadual, que conside-
ram a prática ilegal de “monopólio” 
dentro do “crédito consignado”.

Além disso, os vereadores pre-
tendem incluir na Lei, a pedido de 
vários sindicatos, a obrigatoriedade 

do repasse pela câma-
ra e prefeitura da con-
tribuição sindical às 
entidades que repre-
sentam os servidores 
públicos, conforme já 
definido pelo Ministé-
rio do Trabalho e Em-
prego em 2009.

Atualmente, as 
regras de consig-

nação em folha são definidas por 
instruções normativas e por decre-
tos municipais, cuja regulamento 
vem sendo feito há anos pelo poder 
Executivo. Autor do novo projeto, 
o vereador Hugo Thomé conside-
ra uma “anomalia jurídica” dar ao 
poder Executivo a prerrogativa de 
legislar sobre um tema de grande 
importância, sem antes realizar um 
grande debate com todos os interes-
sados, especialmente os servidores 
públicos. Por isso, é importante que 
todos participem das audiências pú-
blicas, alerta o vereador.

Para lideranças, o 
diferencial de Renato 
Barros é a sua história 

em defesa dos 
servidores do Estado.

Hugo Thomé e 
Maria Lúcia, mais uma 

vez, em defesa dos 
servidores municipais 

de BH

ATUAÇÃO
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“Jornalistas não 
praticam crime, 

jornalista sério não se 
presta a esse papel”

O deputado Protógenes Queiroz 
(PCdoB-SP), delegado da Polícia Fe-
deral, disse ao Informativo AJOSP 
que o araponga Ildelberto Matias, 
o vulgo “Dadá” era oficial de liga-
ção indicado pela Inteligência Mili-
tar das Forças Armadas durante a 
Operação Sathiagraha. O deputado 
lembrou que, quando ainda estava 
na ativa na PF, foi convocado para 
ajudar o Congresso a se defender de 
uma campanha de desestabilização. 
“Na época eu era delegado da Po-
lícia Federal quando eu fui instado 

a prestar auxílio 
ao Congresso Na-
cional que naquele 
momento encontrava-
-se desestabilizado em razão de fal-
sas denúncias contra o senador Re-
nan Calheiros e por conta das falsas 
denúncias, de reiteradas capas da 
revista Veja”, disse. “Fizeram desta 
revista, esta rede de desinformação 
nesse país, verdadeiros escândalos 
falsos”, denunciou.

PGU  “Eu encaminhei ao Procurador-
-Geral da República (PGU) imediata-
mente um ofício, dirigido ao Dr Ro-
berto Gurgel (em anexo), para que 
ele apontasse se a minha conduta 
na atividade parlamentar, ou minha 
conduta como delegado de Polícia 
Federal, tipificasse alguma conduta 
criminosa”, informou. “Agora chegou 
a hora de nós colocarmos em pratos 
limpos o papel da mídia brasileira”, 
propôs o parlamentar.

O deputado explicou que duran-
te a operação Satihagraha ele pediu 
a prisão de bandidos infiltrados na 
imprensa. “Eu lancei um capítulo so-

bre a mídia brasileira e pedi a prisão 
não de jornalista, mas de um crimi-
noso e de uma criminosa. Jornalista 
não pratica crime, jornalista não se 
presta a esse papel”, salientou Pro-
tógenes. “Isso não é liberdade de 
imprensa, é crime! Isso não é jorna-
lismo. Não existe jornalista bandido; 
ou ele é jornalista, ou ele é bandi-
do!”, acrescentou.

“Agora, nós vamos também des-
cobrir nessa CPMI coisas da Pri-
vataria Tucana. São três trabalhos 
estruturantes: a Operação Sathia-
graha, que investigou o banqueiro 
condenado Daniel Dantas, a CPI do 

Deputado Protógenes esclarece ao INFORMATIVO AJOSP
 que jornalistas não são bandidos

Cachoeira, que vai investigar outro 
banqueiro. Um é banqueiro crimino-
so do sistema financeiro e o outro é 
de outra área. E a CPI da Privataria 
Tucana. Essa é a prestação de con-
tas que o povo brasileiro quer ver 
no Congresso Nacional”, comple-
tou Protógenes, que, otimista e ao 
mesmo tempo perplexo com tama-
nha baixaria e falsificação, levantou 
a hipótese de que “talvez o presi-
dente dessa revista, o Sr. Roberto 
Civita, não tenha a dimensão dos 
serviços que seus funcionários pres-
tam ao crime organizado no Brasil” 
finalizou o deputado.

Após ser citado em conversas telefônicas obtidas no caso Carlinhos Cachoeira,
 Protógenes afirma que essa é mais uma tentativa dos seus algozes de desestabilizá-lo
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Consignação: Banco Alfa possui uma das menores taxas 
de juros no crédito consignado em folha

Com um histórico de mais de 80 
anos, com origem no Banco da La-
voura de Minas Gerais, o conglomera-
do Alfa  desenvolve sua atuação prin-
cipalmente nos segmentos de Crédito 
a Pessoas Jurídicas e Físicas, Tesou-
raria, Administração de Recursos de 
Terceiros, Seguros, Previdência Pri-
vada e Private Banking, é referência 
junto ao setor público, especialmente 
na modalidade do “crédito consig-
nado” junto aos servidores públicos, 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
além dos aposentados e pensionistas 
do IPSEMG, IPSM .

Na área de Crédito Pessoal Con-
signado, o Banco ALFA, traz toda a 
tradição do Conglomerado Alfa aliado 
à modernidade de planos diferencia-
dos e agilidade na análise, aprovação 
e liberação de crédito, o que permite 
as melhores opções de crédito para 
seus clientes. Além disso,  oferece 
uma das melhores taxas de juros, o 
que faz com sua carteira de crédito 
cresça a cada dia. Já o consumidor, 
neste caso, os servidores públicos 
ativos, inativos e pensionistas sem-
pre atentos as taxas de juros cobra-

DÚVIDAS - O advogado dr. Edson Âlcantara responde
A Portabilidade Salarial do 

servidor público pode ser reali-
zada sem nenhuma restrição?

 
Em relação a 

portabilidade de 
salário, a ope-
ração aconte-
ce da seguinte 
forma: o em-
pregador (pú-
blico ou parti-
cular) faz um 
convênio com 
d e t e r m i n a d a 
instituição fi-
nanceira para depositar o salário de 
seus empregados. Caso o emprega-
do não deseje receber pelo banco, 
ele pode requerer que estes créditos 
do salário sejam TRANSFERIDOS au-

tomaticamente para o Banco de sua 
preferência. Neste caso (transferên-
cia de recursos) não existe nenhum 

custo para o 
servidor públi-
co, aposentado 
ou pensionista. 

A Lei Estadu-
al 15.081 de 
2004 e as Re-
soluções do 
Banco Central 
3402 e 3424, 
ambas edita-
das em 2006 
não fazem 
restrições.

Entretanto, as normas do Banco 
Central permitem que o banco que 
recebe o crédito do empregador 
possa fazer os descontos dos débitos 
que o trabalhador/servidor tenha re-

Dr. Edson 
Âlcantara   

sempre ajudando 
o consumidor

alizado antes de pedir a transferên-
cia para banco de sua preferência. 
Existem, contudo, duas limitações: 

a) prévia autorização expressa 
do cliente;

b) e que seja respeitado o limite 
de 30% sobre o seus proventos ou 
salário. 

Outro ponto que pode ser ques-
tionado, é o montante dos débitos 
e a forma de capitalização dos juros 
pelo Banco credor.

 Dessa forma, não existe ne-
nhum impedimento legal para que 
o servidor público, aposentado ou 
pensionista receba seu salário em 
qualquer banco.    Mais informações 
no (31) 3224-0660 ou por e-mail:               
edson@meloealcantara.com.br.

Acompanhe as próximas edições 
do INFORMATIVO AJOSP e fique 
sempre por dentro dos seus direitos.

- INFORME PUBLICITÁRIO -

das por outras instituições do mes-
mo segmento constata que, numa 

conta muito 
simples, en-
tre o valor 
emprestado 
(contratado) 
e o valor da 
p r e s t a ç ã o 
mensal a ser 
descontada 
em sua folha 

de pagamento, o ALFA oferece um 
grande diferencial em relação aos 
outros Bancos concorrentes do mes-
mo segmento.  Numa pesquisa inter-
na realizada pelo Banco constatou-
-se, por exemplo, que cerca de 60% 
de seus clientes hoje chegam até a 
instituição por indicação de colegas 
servidores públicos que já contrata-
ram os serviços do Banco ALFA.

 E qual seria o segredo? Segun-
do a instituição, “o fato de  trabalhar 
somente com equipe própria, não 
utilizando correspondentes ou inter-
mediários, permite oferecer taxas 
competitivas,  melhor  atendimento 
ao cliente  reduzindo  o risco de frau-

des e reclamações (segundo a AJOSP, 
muito comuns em outros Bancos que 
atuam do mesmo segmento).

O Banco ALFA atende diretamen-
te servidores, ativos, aposentados 
e pensionistas do Estado de Minas, 
Prefeitura Municipal de Belo Hori-
zonte, servidores federais, militares 
das forças armadas, aposentados e 
pensionistas INSS, além de empre-
sas conveniadas. O Banco ALFA fica 
nos endereços abaixo, mas caso o 
servidor público, aposentado ou pen-
sionista do INSS, IPSM e IPSEMG 
queira um atendimento diferenciado 
também pode entrar em contato e 
pedir o agendamento da visita de um 
funcionário da instituição.

Em Belo Horizonte:  
Av. Alvares Cabral, 1.835 - Lourdes     

Belo Horizonte - MG
Telefones: (31) 3299-9621
                (31) 3299-9603

Em Ipatinga e região: 
Rua Carangola, 33 - Loja D - Centro 

Ipatinga – MG
Telefones: (31) 3822-9239
                (31) 3822-2732
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“A solidariedade é o sentimento 
que melhor expressa o respeito 

pela dignidade humana” 
Franz Kafka

Quando o escritor alemão Franz 
Kafka terminou de escrever o seu 
famoso clássico “O Processo” em 
1920, pouco antes de sua morte 
(e somente publicado em 1925), 
ninguém achava que a obra seria 
uma mera peça de ficção. Ao con-
trário, ele se torna cada vez mais 
real a medida que o poder econô-
mico sobrepõe as forças populares, 
principalmente quando trazemos o 
tema para o campo da política. Sua 
obra literária é marcada por um tom 
despegado, imparcial, atencioso ao 
menor detalhe, e abrange de forma 
bastante peculiar o conceito mais 
amplo da palavra “perseguição”. 
Numa das passagens do romance o 
personagem “K” ao declarar sua ino-
cência, é perguntado pelo juiz que o 
julga: “inocente de quê?”. Fica claro 
que o processo contra K. foi instau-
rado por uma série de circunstâncias 
que incapacitaram sua presunção de 
inocência.

O envolvente tema do livro nos 
provoca questionamentos de costu-
mes e crenças arbitrários da vida, 
que podem parecer, sob certo aspec-
to, tão bizarros quanto os aconteci-
mentos que envolveram o processo 
de julgamento do vereador Hugo 
Thomé (PMN), afastado arbitraria-
mente no dia 1º de dezembro do 
ano passado de suas funções legis-
lativas, por uma decisão do juiz da 
3ª Vara da Fazenda Municipal, Alyrio 
Ramos. Na sentença, o juiz se fazen-
do valer do poder da toga decidiu 
pelo afastamento por “tempo inde-
terminado”. Decisão esta, já revoga-
da pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) numa profícua, esclarecedora 
e justa revogação de todos os atos 
praticados pelo TJMG. O que aponta 
nuances jurídicas de uma série de 
tropeços jurídicos nas condenações 
ocorridas em primeira e segunda 
instância no Tribunal mineiro.

Conheço o vereador Hugo Thomé 

STJ determina o retorno do vereador Hugo Thomé 
à Câmara Municipal de Belo Horizonte

desde 1986, não sou seu amigo pró-
ximo, mas o contato naquela época, 
me trouxe lembranças do início de 
sua trajetória de vida, cheio de so-
nhos e projetos de um jovem pro-
missor morador da periferia de Belo 
Horizonte (hoje, ao contrário dos que 
se refugiam nos condomínios de luxo 
aos arredores de Belo Horizonte com 
seguranças armados arames farpa-
dos, alarmes, Hugo Thomé não per-
deu suas origens, e talvez seja o úni-

co vereador morador 
do centro da cidade) 
onde até hoje preserva, na 
rua Lagoa da Prata, no bairro Sal-
gado Filho, o imóvel que um dia foi 
a casa de seus pais. Um lugar onde 
recordo ter presenciado grandes dis-
cussões políticas como um encontro 
onde participava o ex-vereador Vir-
gílio Guimarães do Partido dos Tra-
balhadores. Sempre ativista, não era 
raro ver Hugo Thomé envolvido em 
reuniões com o poder público reivin-
dicando, pedindo apoio e cobrando 
melhorias para a região oeste, pro-
movendo arte e cultura nas ruas, o 
que naturalmente já o legitimava sua 
condição de líder.

Mas por circunstâncias da vida, 
a trajetória do jovem promissor e 
sonhador sofreu uma pequena inter-
rupção, mas não menos importante 
em sua vida, quando de despediu 
do Brasil rumo aos EUA, onde viveu 
como imigrante no início da década 
de 1990. Lá conheceu de perto to-
das as dificuldades, do preconceito 
contra os latino-americanos à con-
vivência melancólica com as perdas 
(de seus saudosos pais), mas anta-
gonicamente, resignado encontrou 

forças nas adversidades da vida, e 
ali em terras desconhecidas ganhou 
experiência, cresceu ainda mais 
como ser humano, além de ter sido 
reconhecido e valorizado pelo seu 
laborioso trabalho.

Já no fim da década de 1990, de 
volta ao Brasil, sem jamais ter perdi-
do suas raízes e sua história, e com a 
experiência de quem carregou muita 
pedra longe de sua pátria, reviu ami-
gos, fez novos amizades, até ter sido 
convidado para compor a adminis-
tração pública municipal (na gestão 
do ex-prefeito Célio de Castro). Lo-
tado na regional oeste da PBH, não 
era raro encontrá-lo dentro de uma 
lotação, onde discutíamos os rumos 
política. Dentro da administração 
municipal Hugo Thomé conheceu, 
aprendeu e realizou, convivendo 
diuturnamente com os problemas da 
sua comunidade, até ouvir em 2004 
o chamamento das ruas para alçar 
vôos ainda maiores, o que o tornou 
vereador em Belo Horizonte pela pri-
meira vez naquele ano de 2004.

Depois de todos esses anos, 
posso afirmar que seu retorno à Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte 
após uma justa decisão do STJ, tal-
vez tão complexa, mas simples de 
entender quando identificamos em 
sua trajetória de lutas o completo 
desapego aos interesses de corpo-
rações, grupos, facções, partidos e 
ideologias que como dirigente de 
uma entidade associativa de servi-
dores públicos jornalistas conhece-
mos profundamente.

Dessa forma, sempre tive a con-
vicção que a decisão da Suprema 
Corte, nossa maior e talvez a mais 
isenta instância de julgamento, colo-
ca não só pontualmente um reparo 
político à carreira de Hugo Thomé, 
mas abre uma discussão num plano 
muito maior e de grande importância 
e reflexão para todos nós: Será que a 
estrutura pesada, arcaica, burocráti-
ca e surreal das instituições “zelosas” 
da Justiça, terão sempre o mérito 
discricionário de traçar o retrado da 
sociedade, com fidelidade, crueza e 
isenção? Com a palavra o CNJ...

O vereador 
Hugo Thomé

Agora, algozes da mídia se negam a noticiar o fato nas mesmas proporções 
que o condenaram publicamente
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Inicialmente temos que reconhe-

cer o brilhantismo jornalístico e 
o exemplo que o jornal O TEM-

PO vem dando aos veículos de co-
municação em Minas Gerais, ao não 
permitir num espaço democrático e 
de grande amplitude junto ao povo 
mineiro qualquer meio ou forma 
de coerção e censura pelo poder 
econômico, dando espaço e publi-
cidade, no nosso ponto de vista, 
aos desmandos, manobras, arqui-
tetações do governo do Estado. É 
importante esse relato aos colegas 
de profissão que atuam em outros 
Estados e países onde transita o 
nosso informativo. 

Nenhum outro jornal em 
Minas Gerais tem atuado de 
forma tão firme e imparcial 
nessas terras como o jor-
nal OTEMPO. Assim, como 
também o Ministério Públi-
co do Estado de Minas Gerais 
(leia-se “promotorias de justi-
ça”), como bem sintetizou a pro-
motora de justiça, Dra. Elizabeth 
dos Reis Vilela: “nunca trabalhamos 
tanto como nesse governo”. Ou 
seja, nunca se questionou tantos 
desmandos como no governo de 
“Aécio/Anastasia”. Mesmo com os 
cortes – às vezes propositais - do 
minguado orçamento desse egrégio 
poder que merece, hoje, em Minas 
Gerais, aplausos.

O fato em questão e que justi-
fica nossa crescente indignação é 
a tradição da má conduta política 
do governador Anastasia (pelo bri-
lhantismo jurídico desde que virou 
governo vem agindo de forma Ma-
quiavélica), quando faz claramente 
uma opção pela interpretação da 
lei motivado pelas circunstâncias e 
ações políticas que a cada dia tra-
zem à tona a dimensão do estran-
gulamento financeiro que vive hoje 
o Estado de Minas Gerais.

A nova arquitetação do governo para mascarar  o “déficit zero”

Agora, o chefe do  estado tenta 
novamente, sem sucesso, realizar 
mais uma manobra jurídica para ti-
rar o seu governo do vermelho, e 
da “lista negra” dos entes federa-
dos que não cumprem a Constitui-

ção Federal e Estadual, 
no que diz respeito aos 

investimentos mínimos 
em políticas públicas so-

ciais. Tudo porque a atuante 
Promotora de Justiça, Dra. Josely 
Ramos, da Promotoria de Saúde do 
Ministério Público Estadual (MPE), 
sempre atenta no exercício de seu 
ofício, descobriu que o governo com 
a ajuda de seus correligionários, a 
maioria decadentes ex-deputados e 
ocupantes de cargos de Conselhei-
ros do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), assinaram um “famigerado” 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAG) no fim do mês de abril, que 
dá ao governador o direito de não 
aplicar 12% das receitas líquidas do 
Estado em saúde e 25% em edu-
cação (incluindo o pagamento de 
salários dos sofridos servidores da 
educação). 

A promotora que já fez conta-
to com a também Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público (es-
pecializada fiscalizar ações gover-
namentais), deve em breve mover 
conjuntamente uma ação direta 

de inconstitucionalidade contra a 
manobra do  governador, caso a 
formalidade, indecente, não seja 
revogada ou “queimada em praça 
pública”.

Há quem acredite que esse pac-
to entre Anastasia e o TCE tem o 
objetivo, de mais uma vez, endivi-
dar o Estado com novos emprésti-
mos internacionais. Segundo eco-
nomistas especialistas no assunto, 
um dos requisitos para que qual-
quer governo, em qualquer bura-
co do mundo, obtenha linhas de 
crédito em Bancos estrangeiros, é 
além de provar sua capacidade de 
pagamento, o aval do governo fe-
deral. Além disso, e talvez o mais 
importante nessa discussão é cum-
primento do dever de casa, ou seja, 
o Estado precisa provar que vem 
investindo os percentuais mínimos 
que determina as Constituições Fe-
deral e Estadual nos serviços essen-
ciais, como a saúde e educação. Daí 
pode se concluir que a arquitetação 
foi bem planejada.

Agora, resta saber se o Ministé-
rio de Estado da Fazenda irá validar, 
num futuro bem próximo, mais um 
empréstimo de bilhões para que o 
discurso do “choque de gestão” e 
do “déficit zero” não perca fôlego 
até as próximas eleições. Com a 
palavra e a reflexão, a nossa dignís-
sima presidente Dilma Rouseff, o e 
ex-presidente Lula.

‘’Fechar os olhos 
diante da evidência é 

método que
nunca deu bons 

resultados’’, disse o 
filósofo Boris Vian.

Rui Honorato da Silva – É jor-
nalista, advogado, vice-presidente 
da AJOSP, e Procurador em MG da 
ADESG (Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra)
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Há, hoje, três tipos de bandos 

que sufocam até a morte, sem 
qualquer compaixão, por asfi-

xia, o povo brasileiro. Serei o mais 
objetivo possível. Inimigo público 
número um: banqueiros e bilionários. 
São eles os grandes agiotas e corrup-
tores protegidos, lamentavelmente, 
pela própria lei elaborada pelo ini-
migo público número dois, sobre os 
quais falarei mais adiante. Voltemos 
ao número um. Esses canalhas são os 
que desencadeiam e criam ambiente 
favorável à ação nefasta dos outros 
dois inimigos públicos. E que não se 
confunda banqueiro com bancário. A 
propósito, esses últimos, entendem 
totalmente o que ora articulo. Decer-
to, há honrosas 
exceções. Olavo 
Setúbal e Aloy-
sio Faria; os úni-
cos banqueiros 
patriotas. Ho-
mens sérios, 
honestos e que 
sempre se pre-
ocuparam com 
o povo deste 
país. Espero 
que sua descendência siga o exem-
plo destes grandes brasileiros. Entre-
tanto, aqui, nesta grande nação, o 
príncipe, não faz muito tempo, ainda 
era o maior inimigo do povo. Hoje, é 
o segundo. Perdeu a posição. Verda-
de em verdade, vendeu a vergonho-
sa posição, nada honrosa, diga-se 
de passagem. Em Brasília – e agora 
falo especificamente do inimigo pú-
blico número dois – ninguém perde, 
todos ganham; ninguém dá, e tudo 
tem seu preço, alto, por sinal. É por 
lá que homens públicos fazem suas 
compras, ou se vendem. Cabe dizer: 
“tudo por dinheiro”. Milhões de reais 
são subtraídos todos os dias de todos 
os meses de todos os anos.

 Agora, enquanto você, caro leitor, 
lê este artigo, sinto dizer, está sendo 
roubado. E quando falo da subtração 
de milhões, faz-se ressaltar que se 
trata da ralé de pelegos desta escó-
ria. Os grandes, não; esses gostam 
dos bilhões. É bilhão pra cá, bilhão 
pra lá. E assim caminha a humani-
dade. Minto; assim caminha Brasília, 
comandada por uma espécie de seres 
que, de humanos, só têm o nome. 

INIMIGOS NOSSOS
Ressalto que falo de uma parte da 
classe política. Outra parte é integra-
da por homens de bem. Todavia, os 
maus fazem muito barulho e macu-
lam toda a classe política. Subtraem, 
esses maus políticos, 
sem a menor com-
paixão, até verbas 
destinadas a educa-
ção e bocas famintas 
de crianças, idosos e 
doentes. Lembrem-
-se, entretanto, que 
falo do inimigo pú-
blico número dois. O esquema é o 
seguinte: o número um financia a 
campanha eleitoral do número dois; 
depois o número dois faz as malditas 

leis que só beneficiam o 
número um em prejuí-
zo de todo um povo; em 

prejuízo e às cus-
tas de gente 

trabalhadora 
e correta. 
Aqui tam-
bém cabe 
um impor-

tante escla-
recimento. Do 

m e s m o modo que não pode 
confundir-se banqueiro com ban-
cário, não há falar-se em confusão 
entre os porcos da politicagem com 
servidores e homens públicos. Mais 
que todos, são justamente esses, ou 
seja, bancários, servidores públicos, 
políticos e militares vocacionados, 
sabem e sofrem com o que fazem 
nossos patrões de cada dia. Sou cris-
tão; também comungo a sabedoria 
milenar do Islã. Mas foi Jesus quem 
ditou: Não dêem pérolas aos porcos, 
porque calçados com elas, eles os 
estraçalharão. O povo brasileiro vem 
permitindo que essa gente faça o que 
quer. Estamos dando, inertes, péro-
las aos porcos.

O certo é que existe uma máfia 
governativa que trabalha em turno 
ininterrupto de revezamento. Como 
se diz: “time is money”. Passo ao 
inimigo público número três: o lado 
escuro da mídia. Está em terceiro 
lugar por conta de atenuantes. Com 
efeito, a maioria dos jornalistas é for-
mada por gente decente. Bandidos 
são aqueles que integram a banda 
podre da imprensa, vendida aos in-

teresses eleitoreiros. E o que dizer de 
uma mídia televisiva vazia que está 
“livre” para corromper e ser corrom-
pida. Sim; essa espécie de mídia tem 
toda a “liberdade” para macular os 

pequeninos, o futu-
ro deste país; puros, 
inocentes e indefe-
sos. Sem qualquer 
cerimônia, invadem 
nossos lares, não 
para informar a ver-
dade e educar como 
deveriam. A banda 

podre do inimigo público número 
três, além de invadir nossas casas, 
não o faz, como dito, para informar 
ou educar, mas para transformar nos-
sos filhos, sem qualquer remorso, em 
prostitutas mercantilistas e zumbis 
drogados. E para quê? Para formar, 
rapidamente, uma precoce geração 
de consumistas insanos e alimentar 
a doentia onda do consumismo tres-
loucado. Não há como classificar es-
ses crimes, praticados por bandidos, 
que desfilam 24 horas por dia diante 
de olhos, quando sábios, atônitos. O 
que é bom, cá entre nós, não precisa 
sequer de propaganda. Propaga-se 
por si só. E não se trata apenas de lu-
crar com a mídia teratológica. Como 
mente essa gente!

De coração, eu não gostaria de 
ver esse pessoal, integrante das qua-
drilhas legalizadas de nossos três ini-
migos, ser vítima da violência “demo-
crática” popular, também conhecida, 
sem eufemismo, como linchamento 
em praça pública. Entrementes, a 
mentira não suporta o confronto com 
a verdade. A verdade é uma só; a 
mentira, por sua vez, tal como ca-
maleão, muda de cor; ontem foi ver-
melha, hoje é azul, amanhã só Deus 
sabe que cor terá para encobrir o 
engodo. Mentiras que ora enganam, 
mas que em nada ameaçam a ine-
xorável regeneração que está por vir. 
Sabem por quê? Porque, hoje, nossos 
inimigos estão apenas se auto-enga-
nando. Outros outubros virão”.

 
 

Em seu artigo o 
Juíz Michel Curi 

defende a 
transparência

Michel Curi – É Juiz de Direito em 
Belo Horizonte, secretário do Con-
selho da Associação dos Magistra-
dos de MG (Amagis), sócio bene-
mérito da AJOSP  e escritor.

“O certo é que 
existe uma máfia 
governativa que 

trabalha em turno 
ininterrupto de 
revezamento.”
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SOLOS DE CÉSAR CAMARGO MARIANO
Por  Marcelo Tito Aníbal

O ano de 2012 tem bons lança-
mentos na área musical. Trata-se 
de “SOLO”, livro de memórias do 
pianista, compositor e arranjador 
César Camargo Mariano, paulista 
de Rio Claro. Este livro é, na verda-
de, uma grata surpresa pelo simples 
fato do personagem ser uma pes-
soa que fala pouco e, nesta obra, 
ele surpreende pelas passagens de 
sua história, algumas um pouco ino-
centes e outras, um tanto curiosas. 

A leitura é bastante agradável, 
sem a pompa e o exibicionismo ou 
a postura intelectualóide. Por isso, 
estas memórias podem ser lidas 
por pessoas iniciantes na música 
e, é claro, por aqueles que querem 
conhecer um pouco mais da histó-

ria da música brasileira, em espe-
cial os que a fazem: os músicos, 
que tem uma vida bastante atribu-
lada, com a agenda cheia e quase 
sem tempo para viverem como ci-
dadãos comuns. 

No livro conhecemos as desco-
bertas, o primeiro contato com a 
música em sua própria casa onde 
músicos chegavam para fazer uma 
brincadeira tendo Pixinguinha e Ja-
cob do Bandolim. Os amigos com 
quem trabalhou - entre eles o con-
trabaixista Sabá, da época do 
Som 3, o pianista e compo-
sitor Johnny Alf (João Alfre-
do da Silva) - precursor da 
mundial bossa-nova, que 
encanta os quatro cantos 

do mundo, os tra-
balhos com a canto-
ra Marisa Gata Mansa. 
Além do período com que 
trabalhou com Elis Regi-
na - cuja fase que vai de 
1971 até 1980, passando 
pelas produções de três 
espetáculos memoráveis: 
Falso Brilhante, Transver-
sal do Tempo e Saudades 
do Brasil, amparado pelos 
músicos e amigos Natan 
Marques (Guitarras), Cris-
pim del Cistia (Teclados e 
Guitarra), Fernando Sizão 
(Contrabaixo), os bateris-
tas Dudu Portes e Nenê 
(Realcino Lima Filho), en-
tre outros mais.

Da sua infância tran-
quila até chegar ao músi-
co respeitado e consagra-
do por seus colegas - veja 
uma galeria de fotos, 
em que estão incluídos 
Tommy Flanagan, pianista 

de jazz que trabalhou com Ella Fitz-
gerald, Michael Brecker, sax tenor e 
soprano com vasta experiência tam-
bém no mundo jazzístico, incluindo 
em seu currículo pessoas do porte 
de Pat Metheny e Herbie Hancock, 
só para citar alguns, e outros de ta-
lento incomparável.

Daí pra diante, é só chegar em 
uma livraria mais próxima e com-
prar seu exemplar pois, (sem fazer 
marketing) vale a pena, até porque 
a nossa música é um celeiro de his-
tórias para serem conhecidas, tanto 
as mais divertidas como as interes-
santes dentro dessa longa estrada 
da arte, isto é; tão longa a arte, tão 
breve a vida.

César Camargo Mariano. SOLO 
(Memórias). Editora LEYA. 464 pá-
ginas mais álbum de fotografias. 
Preço médio: R$ 54,90

DICAS DO TITO

- Na área de Jazz, Miles Davis (“Kind of Blue”), Bill Evans (“Ao vivo em Montreux”), John Coltrane (“A Love Supreme”),  
Charles Mingus (“Pithecantropus Erectus”) e Dave Brubeck (“Time Out”) sempre são bem vindos. 

- “Besame Mucho’, “S’Wonderful”, dos Cds “The Look of Love”, “Quiet Nights” , interpretados por Diana Krall, são 
indispensáveis. Essas músicas tem por arranjador o grande maestro alemão Claus Ogerman, além da influência do disco 
de João Gilberto “Amoroso”.

- Caso tenham toca discos de vinil, a série Jazz History, com álbuns duplos produzidos por Norman Granz pelo selo 
Verve, destacando Oscar Peterson, Stan Getz e Duke Ellington.

- Na música brasileira, Pixinguinha, Ary Barroso, Geraldo Perreira, Noel Rosa, passando por Tom Jobim e seus “filhos” 
Gil, Caetano, Mílton e Paulinho da Viola são obrigatórios

- No estilo samba, Cartola, Nelson Cavaquinho, Donga, Nelson sargento, Walter Alfaiate e Teresa Cristina não fazem 
mal a ninguém.

No mais, até a próxima, com um grande abraço e muita música para todos.

Mr. Tito, é professor 
e amante da boa 

música. Sua missão é 
difundi-la pelos quatro 

cantos do mundo.


