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EDITORIAL
2017 REPLETO DE DESAFIOS
Primeiramente, #foratemer! Gostaria de agradecer a cada um dos
que renovaram os votos de confiança em meu trabalho parlamentar e
também no PT. Esta foi uma campanha eleitoral penosa e sem precedentes, pois desde 20 , os barões da mídia, udiciário e Ministério Público
empreendem uma cruzada moralista e ideológica diária para destruir o
partido eleitoralmente.
O resultado foi a derrota significativa do P em quase todos as capitais e a ascensão de muitas “caras novas” com o discurso de rejeição à
política, algo impensável nas relações republicanas, pois a essência da
política é mediar os interesses con itantes, seja no município e no país.
É nisso que se baseia a democracia. Mais do que nunca precisamos estar
vigilantes. O banimento da política, que retornou em alguns setores do
país, é um sintoma preocupante de uma conhecida doença, o autoritarismo, ao qual se segue a intoler ncia, o racismo, a lgb obia etc.
e minha parte, apesar da diminuição da bancada do P na C mara
de BH, demarquei, junto com o vereador Pedro Patrus, minha oposição
ao discurso aparentemente apolítico e tecnicista que chegou P
e,
como fiz na administração Márcio acerda, rejeitarei quaisquer projetos
gestados em gabinetes fechados e que beneficiem pequenos grupos econômicos. Por outro lado, não me furtarei também de apoiar as inicia-

EDITORIAL
tivas de le andre alil que sejam
transparentes e que representem
bene cios coletivos e para os que
mais precisam.
m 20 , precisamos caminhar juntos, principalmente, em
defesa da ampliação da escola
integrada e de uma educação de
qualidade. Mais do que nunca,
estou motivado em reafirmar os
princípios petistas de políticas públicas inclusivas e de participação
popular, que estabeleceram um
marco na administração de Belo
Horizonte. O Brasil e BH não podem andar para trás. Nenhum direito a menos.
Arnaldo Godoy

LEGISL:ATIVO
DEMANDAS A LOA 2017
O vereador rnaldo odo apresentou emendas a ei de Orçamento nual 20 , que serão apreciadas no plenário da C mara, em dezembro. maioria é destinada educação, com melhorias em escolas e atendimento ao Programa scola Integrada R milhão , mas a cultura também
foi contemplada, com recursos para centros culturais, realização do F N
e R 2 milhões para o Fundo Municipal de Projetos Culturais. O Parque
Municipal Renné iane ti está indicado para receber R 200 mil e funcionar em horário ampliado, antiga proposta de rnaldo odo que contribui
para proporcionar mais qualidade de vida à população do Hipercentro.

POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO À CULTURA
rnaldo odo teve empenho destacado na aprovação 2
do
projeto de lei
, que institui a Política Municipal de Fomento
Cultura. Fruto das discussões das quatro conferências de cultura de BH,
a proposta cria importantes instrumentos de controle, como o Plano Bianual de Financiamento Cultura, e assegura C mara de Fomento o importante papel de avaliar e direcionar os recursos, respeitando “igualdade entre os proponentes, liberdade de expressão e criação, as diferenças
regionais e a diversidade cultural”.
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MAIS DO QUE NUNCA PT
Passado o momento eleitoral, é hora de re etir e avaliar o papel
do P na sociedade brasileira. pesar de não se empenhar na democratização da mídia e destacar suas políticas sociais para que a
população entendesse que eram iniciativas de governo, o P contribuiu para redemocratizar o país, consagrar direitos sociais e colocar
o Brasil no caminho da redução de desigualdades que perduram há
cinco séculos.
esde a sua fundação, em
0, passando pelos e itosos governos de Lula e Dilma e pela administração histórica de BH, iniciada
com Patrus, o P continua a ser combatido diariamente por forças
do capital, tanto interna quanto externamente, por se assumir um
partido verdadeiramente popular e empreender mudanças nas perspectivas econômicas e sociais do país. omos responsáveis por riscar o rasil do Mapa da Fome na ON , pela inclusão de mais de 0
milhões de pessoas em projetos que melhoraram as condições de
educação, saúde, habitação e emprego e pela manutenção, antes do
golpe, dum saldo de
bilhões em reservas cambiais.
Mais que isso, o P liderou essas mudanças na mérica atina,
no fortalecimento das relações comerciais e políticas do nasul e
Mercosul, e ampliou sua in uência com a criação do RIC . O que
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fora dependência econômica, passou a ser parceria durante as presidências do PT.
Por isso, também muito incomodou às forças do atraso, a consolidação das relações do Brasil com os países da África, do Oriente Médio e a China e a defesa de nossa soberania, por meio da distribuição
das riquezas do pré-sal, descoberto durante o governo Lula.
O golpe em curso não ocorreu por conta de equívocos cometidos
pelo PT, mas pelos avanços extraordinários que minimizaram as mazelas históricas que emperraram o nosso desenvolvimento por tantos
séculos. Se não havia baionetas para combater a vontade popular,
como em 1964, essas forças precisaram juntar uma parcela do STF,
ministérios públicos, Polícia Federal e a voz barulhenta dos barões da
mídia para desmoralizar o partido e iniciar o golpe, que está sendo
desfechado de uma maneira rápida, com a aprovação da PEC 55, que
paralisa os investimentos sociais por 20 anos — principalmente na
educação e na saúde.
Na sequência, virá a retirada dos direitos trabalhistas, a reforma da previdência, em que apenas os que menos ganham pagarão
pelo ônus, a entrega da riqueza do pré-sal, empréstimos ao FMI e
outros crimes de lesa-pátria, justificados habilmente pela mídia,
formada por meia-dúzia de famílias centenárias que participaram
do Golpe de 1964.
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Portanto, é hora de ir pra rua. Resistir e insistir. Com firmeza, com
energia, com disposição para defender esse extraordinário legado
que o povo brasileiro conquistou com a administração democrática
e popular de Lula e de Dilma. Se líderes populares, eleitos pela maioria dos votos, são afastados por decisões injustas ou combatidos por
convicções, em detrimento de provas, é porque dorme nossa pátria
distraída. Despertemos o gigante que cochilou mais uma vez.
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