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UMA PONTE PARA O INFERNO
Chega ao fim mais uma etapa no processo de desmonte da democracia do país. O parlamentarismo informal forjado por PMDB, PSDB,
DEM e asseclas, sustou a vontade soberana de 54 milhões de brasileiros que votaram em Dilma. A estratégia contra a presidenta foi a mesma utilizada pela infame UDN contra os governos populares de Getúlio
e João Goulart: “Não pode ser candidato. Se for, não pode ser eleito;
se eleito, não pode tomar posse; se tomar posse, não pode governar”.
Para tanto, em torno das chamadas “pautas-bombas”, o PMDB uniu o
que de pior existe no país, amealhando membros da reacionária bancada da Bíblia, do Boi e da Bala e até parlamentares que defendem a
tortura.
O PSDB também representou seu papel no golpe, inventando o
“terceiro turno eleitoral que começou no dia seguinte à posse, com um
pedido de recontagem dos votos, como se o nosso moderno sistema
eleitoral não fosse confiável. Desde então — com o apoio de uma imprensa que pertence às mesmas meia-dúzia de famílias que apoiaram
o Golpe de 1964 e que fabrica suspeitas cujos desmentidos sequer se
dão ao trabalho de publicar — os deputados federais iniciaram uma
greve branca para não aprovar nenhuma reforma proposta pelo governo. Mais que isso, o único assunto que escorreu de suas ávidas bocas
de poder foi a palavra “impeachment”.
Nunca vimos nada mais inacreditável na política do país. Os algozes
de uma presidenta digna e que determinou à Polícia Federal ampla
investigação dos malfeitos de corrupção, são os maiores beneficiários
das propinas da Lava-jato: Eduardo Cunha, com milhões em contas
comprovadas no exterior, dezenas de deputados e o vice-presidente

Temer, quatro vezes citado pelos delatores. No Senado, há outros
tantos, como o Aécio, citado oito vezes na Lava-Jato e proprietário de
uma conta milionária num paraíso fiscal de Liechtenstein. Nenhum deles ainda foi indiciado, pois contam com a letargia seletiva de Rodrigo
Janot. A corrupção então não é o foco.
Qual o motivo, portanto, para destruir o PT na política? Seriam os
êxitos de seus programas? A retirada do Brasil do Mapa da Fome da
ONU? A inclusão de negros e pobres nas universidades por meio de
cotas, FIES e ProUni? O Mais Médicos que levou a saúde pública ao
interior, como jamais na história deste país? A criação do BRICs e a quitação de dívidas com os agiotas internacionais? Bolsa Família e outras
políticas de inclusão? A resposta é complexa, mas passa por estes itens
básicos para um Brasil soberano.
Na Argentina, encontramos algumas respostas. O capital liberal
está em franca ofensiva em todo o mundo, promovendo um conflito
sangrento no Oriente Médio e guerras civis em várias nações, inclusive na Ucrânia. Desestabilizar governos sai mais barato, por isso temos
que estar atentos ao que ocorre na América Latina – um avanço liberal
para facilitar a ação do todo-poderoso “deus mercado”. Basta olhar o
receituário aplicado por Macri nos poucos meses de governo: negociou o pagamento de dívidas com os fundos abutres, com sacrifício
dos mais pobres; tarifaço na energia, transportes etc; dezenas de milhares de funcionários públicos demitidos, revogação da Lei de Meios
e o desmantelamento do sistema de meios de comunicação públicos.
Isso só para começar.
Quando ouvimos as falas de Benjamim Steinbruck, dono da CSN e
vice-presidente da FIESP, percebemos o que os grandes empresários
querem para o Brasil — a flexibilização da CLT. Para ele, uma hora

de almoço, por exemplo, é tempo demais. “E para que direitos
como FGTS, INSS, vales-transporte, alimentação e 1/3 de férias?”, completa. Ao lado dele, estão outros, como Serra, que trabalha para que
o pré-sal e a Petrobrás sejam vendidos ao “amigo americano”, antigo
sonho dos tucanos paulistas.
O grande golpe conspirado pelo PSDB, PMDB, DEM e outros partidos, com o apoio generoso de uma banda plutocrata do Judiciário,
atende a este objetivo, cujo apoio popular se calça apenas numa classe
média que não aceita a perda de alguns privilégios e em desempregos
que foram vítimas de uma crise internacional que, no Brasil, se mistura
aos vazamentos seletivos permitidos pelo juiz Sérgio Moro (tendo em
vista que a Petrobrás é responsável por parte do PIB brasileiro, interromper suas obras agravaria uma crise econômica nacional e inviabilizaria o governo).
Todos os brasileiros, petistas ou não, precisam estar unidos para
evitar este assalto ao Brasil. Se eles vencerem, estaremos condenados
a um retrocesso inimaginável — um Brasil que “marchará com deus,
pela família e a propriedade”, sobre uma maioria excluída de pobres
sem oportunidade e sem esperança. Por isso, a luta por um Brasil mais
justo, generoso e socialmente inclusivo passa pelas eleições municipais deste ano. Reflitam e votem em candidatos comprometidos com
este ideário.

ESCOLA INTEGRADA É UM AVANÇO
NA EDUCAÇÃO DE BH
Em novembro do ano passado, como autor da lei que criou a Escola Integrada, Arnaldo Godoy realizou o seminário “10 anos da Escola Integrada: avaliação e desafios”, na Câmara Municipal, importante
momento de reflexões e sugestões feitas por professores, educadores, agentes culturais, estudantes e outros trabalhadores da educação.
Como resultado, ficou uma pauta de aprimoramentos que passa pela
retomada da parceria com faculdades e universidades, aproximar os
professores da escola regular com os agentes culturais, expandir o espaço em escolas onde não há infra-estrutura e garantir formação continuada e valorização de agentes culturais.
Por isso, Arnaldo solicitou audiência pública (11/3) para tratar dos
cortes de vagas e redução de pessoal, anunciados pela PBH no programa Escola Integrada. “O programa trouxe resultados surpreendentes
no aprendizado dos alunos e amplia as oportunidades de conhecimento e de visão de mundo. A prefeitura não poderia contingenciar recursos em outras áreas? Houve o perdão de R$ 200 milhões em multas
aos investidores do ramo hoteleiro e outros benefícios que poderiam
engordar o caixa do município. Educação não é custo, mas investimento”, denunciou Godoy.
Os movimentos sociais presentes à audiência definiram que lutarão para garantir o atendimento a todas as crianças da rede municipal que desejarem participar do programa, suspender a demissão de
agentes culturais e lançar um manifesto em defesa da Escola Integrada
que envolva, principalmente, os pais dos alunos e entidades de defesa

das crianças e adolescentes.
Enquanto isto, Arnaldo Godoy continua a visitar escolas municipais de ensino fundamental para trocar experiências e sugestões de
aprimoramento do progama. Já foram mais de 50 escolas desde o ano
passado.

CAIXA ESCOLAR
Arnaldo Godoy foi autor de audiência pública (25/2) para tratar da
demissão de funcionários municipais contratados por meio da Associação Municipal de Assistência Social (Amas) e pela Caixa Escolar. O
Ministério Público/MG determinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que a Prefeitura de BH regularizasse, até abril deste
ano, a situação de mais de 10 mil funcionários por meio de concurso
público.

NOITES MAIS BARULHENTAS
A alegria do povo dura pouco. Em setembro do ano passado, comemorávamos a sanção da Lei Municipal n° 10.842, originada de projeto
de Arnaldo Godoy, que dispõe sobre o horário de funcionamento das
escolas de aviação de BH, resultado da reclamação de barulho noturno
por moradores do Caiçara, Padre Eustáquio, Jardim Montanhês e outros
bairros vizinhos ao Aeroporto do Carlos Prates.
Mas o prefeito Márcio Lacerda, que não é de resistir muito à pressão
dos empresários, voltou atrás. Apresentou em fevereiro um projeto de
lei, que tramita na Câmara Municipal, flexibilizando os horários dos voos.
Arnaldo está empenhado em negociar uma contraproposta ao projeto da
PBH para restringir os horários.

COBERTURA DE CÓRREGOS
O embate entre a cidade que a gente quer e o interesse do capital é
constante. Apesar de aprovado por unanimidade na Câmara, o projeto
de lei de autoria de Arnaldo Godoy, que proibia a canalização de córregos e cursos d’água na capital foi inteiramente vetado (2/4) pelo prefeito Márcio Lacerda. BH ainda possui 500 quilômetros de cursos abertos.
“Mas não desisti. Vamos reverter esta ideia ultrapassada. Nas outras capitais do mundo, a tendência é revitalizar córregos, com a recomposição
de matas ciliares e criação de parques lineares e abrir os canais dos rios.
Como exemplo, há o rio Cheonggyecheon, em Seul, na Coreia do Sul, que
foi aberto e ladeado por áreas verdes, com a demolição de um viaduto
que cobria o canal. O clima na cidade melhorou sobremaneira com essa
medida”, adiantou Godoy. “A cidade é feita para as pessoas, sua saúde e
qualidade de vida”, completou.

HOMENAGEM A MINISTRA REITERA
ACERTOS DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO
A homenagem prestada pelo mandato à ministra de Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes (5/4) reforçou
a certeza de que o Brasil da inclusão e da igualdade de oportunidades,
levado de forma decidida pelos governos Lula e Dilma, é um marco em
nossa história. Há uma década, seria impensável que uma professora
do ensino fundamental chegasse ao cargo de ministra de estado, com
a importante tarefa de incluir definitivamente grupos de brasileiros até
então alijados do ensino superior. Por isso, o exemplo de Nilma, con

sagrada com o título de Honra ao Mérito, é uma inspiração para
todos, não importa se negros, pobres, mulheres ou pessoas com deficiências.
“O sistema de cotas, Pro-uni, Fies, Enem e outras políticas implementadas pelo PT, aumentaram em 400% o acesso de estudantes
pobres à universidade pública, entre 2004 e 2013. A homenagem à
ministra, que é de BH, reafirma o êxito dessas políticas e apontam o
caminho para um Brasil mais justo e com menos desigualdade social”,
disse Arnaldo Godoy.
Nilma Gomes é pedagoga, mestra em Educação/UFMG, doutora
em Antropologia Social pela USP e pós-doutora em Sociologia pela
Universidade de Coimbra. Desenvolve pesquisas nas áreas de Educação e Diversidade Étnico-racial, com ênfase especial na atuação do
movimento negro brasileiro. Foi a primeira mulher negra a chefiar uma
universidade federal, ao assumir o cargo de reitora pro tempore da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), em 2013.

CATEB
No dia 15 de junho, o
mandato confere o título
de Cidadania Honorária a Carlos Augusto de
Araújo Cateb, presidente da Associação Profissionalizante do Menor
(Assprom), nascido em
Codó/MA.

RÁDIO INCONFIDÊNCIA
O mandato também homenageou (15/3) o compositor e produtor
cultural Flávio Henrique Alves de Oliveira, presidente da Rádio Inconfidência, por ocasião dos 80 anos da emissora. “Flávio Henrique é um
grande compositor e sua nomeação para a presidência da ‘Brasileiríssima’ é uma garantia para que a emissora continue a apresentar uma
programação de qualidade”, disse Godoy.
A Rádio Inconfidência foi fundada em 1936, com o objetivo de integrar o imenso território de Minas Gerais (é desta época, o programa “A
Hora do Fazendeiro”, considerado o mais antigo e tradicional programa de rádio do mundo ainda veiculado ao vivo e diariamente). Desde
então, vem se modernizando a cada gestão, mas sempre mantendo
seu compromisso de divulgar o músico independente (muitos contaram com um “empurrão” providencial da emissora em sua carreira)
e uma programação musical de qualidade. Agora, com a gestão de
Flávio Henrique, a
Brasileiríssima se
moderniza ainda
mais, com programas diversificados
e um jornalismo
sério e imparcial.
Como diz seu
novo slogan: “Só
chega aos 80 anos
quem se renova
todos os dias”.

OFICIALIZAÇÃO DO FAN
No dia 17 de março, foi publicada a lei 10.919, que oficializou o Festival de Arte Negra de BH, originada do projeto de lei de Arnaldo Godoy. Agora a realização bienal do FAN fica garantida, com a programação estabelecida por uma curadoria própria e rubrica específica para
a sua realização. “Valeu a força de todos que se empenharam nesta
luta para garantir a afirmação de nossa diversidade cultural e da contribuição rica e generosa da cultura de matriz africana”, destacou Godoy.
Também de iniciativa do vereador, lei semelhante oficializou o FIT-BH, em 2008. Quando o prefeito ameaçou cancelar o festival, em
2010, ao lado da manifestação de movimentos artísticos e culturais, a
oficialização do FIT foi um importante instrumento de pressão.
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