Editorial
O FIT foi... mas voltou!
Este verão será difícil de esquecer para cultura de BH. Tempestades de equívocos sem conta quase nos desabrigaram da respeitabilidade internacional que construímos ao longo de quase
duas décadas. Os indícios do tempo ruim começaram ainda em
2009, com a baixa execução orçamentária (50%), nomeação de
uma pequena parcela dos aprovados no concurso da FMC e funcionamento precário dos centros culturais.
Por fim, a notícia do cancelamento do FIT-BH 2010, como
as águas de março, transbordou o rio de indignação que há muito pesava na paciência do setor artístico e cultural da cidade. A
alegação de que o ano eleitoral e de que a Copa do Mundo inviabilizariam a realização do evento não procedeu, já que, ao longo
destes 14 anos de existência do FIT-BH, essa coincidência ocorreu todas as vezes.
Também foi inaceitável o argumento apresentado pela FMC
de que não houve grupos com qualidade suficiente para preencher a grade da programação. Além de absurda, já que a crise
econômica não parece ter afetado a criatividade do teatro mundial, a alegação ofendeu a produção cultural da cidade e do país,
no preciso momento em que o Grupo Galpão abria o Festival de
Curitiba, do qual participavam outros grupos mineiros.
A cultura de BH reagiu e, com ela, nosso mandato. Explicitamos esse descontentamento à cidade e participamos da manifestação que ocorreu diante da FMC. Nesse dia, uma comissão da
qual participei ponderou com a presidente da FMC sobre a dra-
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mática possibilidade de cancelar um evento que, desde a gestão
Patrus Ananias, projeta a cidade no cenário nacional e internacional da cultura. Na oportunidade, ressaltei as condições ideais
de realizarmos a melhor edição do festival, uma vez que, com a
emenda que fiz ao orçamento de 2010, ficam garantidos recursos
acima de R$ 7 milhões.
Nonada. No esteio da sabedoria popular, após a tempestade
veio a bonança do bom senso, com a Fundação Municipal de
Cultura anunciando a realização normal da 10ª Edição do FITBH e a organização de um seminário para discutir e avaliar todas
as questões inerentes ao evento, visando seu fortalecimento e sua
mudança definitiva para anos ímpares.
De nossa parte, apoiamos todas as iniciativas que garantam o
brilho pleno das manifestações culturais e artísticas de BH; palco
e rua de um encontro marcado com a tradição de Drummond e
Sabino, do Clube da Esquina e do Sepultura, do Corpo e do Galpão, do samba de Mestre Conga ao rap do Renegado.
Arnaldo Godoy

Juventude
Ciclo de Debates
Nosso mandato organiza um ciclo de debates sobre a juventude, que ocorrerá, na Câmara Municipal, nos dias 25 a 27 de
maio. Foram definidos três temas principais: Educação, Trabalho
e Vida Segura. Juarez Dayrell, Flávio Sapori e Carla Corrochano
debaterão com o público formado por membros de entidades estudantis e juvenis. A iniciativa pretende, também, reunir propostas que construirão o Plano Municipal de Juventude, que tramita
no Legislativo de BH. Mais informações: Roberto Raimundo ou
Kleberth Mendes (3555-1165).
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Duelo de MCs
O mandato continua empenhado em
solucionar os problemas enfrentados pela
turma que organiza
o Duelo de MCs,
que ocorre todas as
sextas-feiras sob o
Viaduto de Santa Te-

reza. Arnaldo, apoiador do projeto desde
o seu início, encaminhou uma solicitação
à PBH, reivindicando a estrutura necessária para a segurança e a comodidade
do público.

Cultura
Conselho Municipal
No dia 2 de março, Arnaldo e assessores estiveram reunidos
com a presidente, Thaís Pimentel, e a diretora de Planejamento,
Edilane Carneiro, da Fundação Municipal de Cultura, para tratar
da composição paritária do Conselho Municipal de Cultura. Arnaldo reafirmou a sua posição e a do segmento artístico de que
todos os membros da sociedade civil sejam escolhidos por suas
próprias entidades e não indicados pelo prefeito. A atual proposta
de regulamentação permite ao prefeito indicar dois membros de
notório saber excedendo, assim, a cota de 50% que caberia ao
Executivo.

Conferência Nacional
Sucesso total a 2ª Conferência Nacional de Cultura realizada
em Brasília, nos dias 11 a 14 de março. A participação de 2 mil
delegados de todo o país e a presença dos ministros Patrus e Dilma, além do próprio presidente Lula, demonstram a força crescente que cultura e as artes vêm adquirindo nos últimos anos. Juca
Ferreira, ministro da Cultura, brilhou mais uma vez na defesa das
políticas públicas. Neste ano, a cultura apresentou o maior crescimento de recursos de sua história: 1% do orçamento da União.

Cultura
Semana do Hip Hop
Arnaldo Godoy protocolou projeto de lei que institui a Semana Municipal do Hip Hop, a ser realizada, todos os anos, na semana que antecipa o dia 12 de novembro. “Em todo o mundo, o
Hip Hop é movimento urbano de afirmação no espaço urbano e
que dá voz à periferia. É um dos principais canais de manifestação da juventude, narrando as lutas e os avanços da sociedade
brasileira. Nossa proposta é de que a data possa mobilizar todo o
segmento cultural da cidade em torno dessa manifestação artística”, explica Godoy. O projeto de lei foi aprovado na Comissão
de Legislação e Justiça e está concluído para votação em 1º turno.

Cultura
A alegria do choro
O mandato concedeu o título de cidadania honorária ao violonista Mozart Secundino de Oliveira, companheiro frequente
dos grupos Siricotico, Corta Jaca, Piolho de Cobra, Pedacinhos
do Céu e outros. Nascido no distrito betinense de Bandeirinhas,
Mozart é um dos chorões mais antigos da cidade, esbanjando
87 anos de saúde para acompanhar, duas vezes por semana, os
músicos que se apresentam na Casa (aos domingos) e no Bolão (quintas-feiras). A homenagem ocorreu no dia 19 de abril,
segunda-feira, no plenário da Câmara Municipal.

Legislativo
Bairro Pompéia
A Comissão de Educação, Ciência Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, por solicitação de Arnaldo Godoy, realizou audiência pública (17/3) para discutir a inclusão da terceira idade no Centro de Esporte e Lazer, em construção no bairro
Pompéia por meio do Orçamento Participativo. Para resolver a
questão, Arnaldo sugeriu que, no espaço da arquibancada da quadra, seja construído o salão requisitado pela população idosa. Entretanto, embora a proposta seja válida, ela precisa ser avaliada,
pois a Lei de Licitações Públicas dificulta modificações na obra.

Praça da Estação
Outra audiência pública requerida por Arnaldo tratou, no dia
24/3, da proibição de realizar eventos na Praça da Estação. O
vereador acredita que o resultado da iniciativa foi positivo. “As
sugestões que o movimento apresentou ao Executivo foram
plausíveis: a imediata suspensão
do decreto e que seja constituída
uma comissão paritária para estabelecer critérios de utilização do
espaço, observando a sua função
pública”, ressaltou.

Legislativo
Mobilização Social pela Educação
Aprovado em 2° turno (5/4) projeto de lei de Arnaldo Godoy
que institui 19 de setembro como Dia Municipal da Mobilização
Social pela Educação. A proposta é de que a data mobilize a sociedade para uma maior participação das famílias no aprendizado
de suas crianças e adolescentes. Um projeto-piloto com esse objetivo já está em curso na Regional Leste, com participação ativa
do nosso mandato. “Está provado que quando os pais se envolvem no processo de aprendizagem de seus filhos, os resultados
escolares vão além das expectativas”, destaca Arnaldo.

Governo Lula
O bolsa e a vida
Quem fala por aí que o Programa Bolsa Família é assistencialista não sabe o que diz; “meu Deus do céu que palpite infeliz”!
Além do critério de vulnerabilidade socioeconômica, ele exige
das famílias beneficiadas as condicionantes de:
• Frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre
16 e 17 anos.
• Acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e
desenvolvimento para crianças menores de sete anos; e pré-natal
das gestantes e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de
14 a 44 anos.
• Frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos
em risco ou retiradas do trabalho infantil.
O descumprimento desses critérios levou o governo Lula a
cancelar, nos primeiro três meses do ano, mais de 820 mil famílias. Contudo, postos da CEF de todo o país repassaram, em
março, R$ 1,1 bilhão para 12,4 milhões de famílias atendidas,
com benefícios que variaram de R$ 22 a R$ 200 de acordo com
o perfil e o número de integrantes da família.

Política
Distribuição de renda
Os números do Bolsa Família são impressionantes: o aumento de 10% no repasse médio ampliou o Produto Interno Bruto
(PIB) em 0,6% e a expansão de R$ 1,8 bilhão no valor total dos
benefícios, ocorrida em 2005/2006, provocou um crescimento
adicional do PIB de R$ 43,1
bilhões. Além
disso, mais de
meio milhão de
jovens e adultos
beneficiados pelo
programa foram
alfabetizados em
2006 e 2007.

Diretório Municipal
No dia 28/3, com a presença do ex-ministro Patrus Ananias e
do ex-prefeito Fernando Pimentel, pré-candidatos do partido ao
governo de Minas, tomou posse o novo Diretório Municipal do
PT. Essa instância, cuja gestão vai até 2012, vai conduzir o processo de eleições presidenciais e estaduais em BH.
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