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¬ OUROPRETO. O governador
de Minas, Fernando Pimen-
tel (PT), comandou ontem
sua primeira cerimônia de
entrega da tradicional Me-
dalha da Inconfidência em
Ouro Preto, e, diferente-
mente dos últimos 12
anos, a praça Tiradentes
foi aberta ao público duran-
te a solenidade. A iniciati-
va teve seu preço: Pimen-
tel ouviu vaias e protestos
de professores que chega-
ram a chamá-lo de traidor.

Em 14 minutos de dis-
curso, o governador falou
sobre injustiças, conve-
niências políticas e “violên-
cia sob a capa da legalida-
de”. Sempre se referindo a
Tiradentes, o petista pare-
cia fazer uma menção vela-
da ao momento que a presi-

dente Dilma Rousseff (PT)
vive, em que adversários e
parte da sociedade pedem o
seu impeachment. “Antes
de tudo, acima de tudo, esta-
mos aqui homenageando
um injustiçado. Um brasilei-
ro, um mineiro que foi víti-
ma da opressão, da mão pe-
sada e cruel daqueles que,
deixando a justiça de lado,
praticaram a violência sob a
capa da legalidade”.

Questionado pelos jorna-
listas se o discurso se referia
indiretamente à presidente
Dilma, Pimentel negou. “Fa-
lei aqui do Tiradentes. Lem-
brei o momento do julga-
mento de Tiradentes e lem-

brei que devemos sempre
ter em mente que, contra
ele, se praticou enorme in-
justiça e que só o tempo po-
de corrigir por isso”.

O secretário de Estado
de Direitos Humanos, Nil-
mário Miranda, disse, no en-
tanto, que o tom dialogou,
sim, com o atual momento
da presidente. “Teve (rela-
ção). Com a tese de que justi-
çamento não é Justiça. Que-
rer adaptar a Justiça a pai-
xões momentâneas sempre
é errado, foi errado no Tira-
dentes e vai dar errado sem-
pre”, disse Miranda.

Pimentel e integrantes
do governo fizeram questão
de destacar que o evento
era o primeiro nos últimos
12 anos em que a praça foi
aberta à população. Diante
dos protestos na abertura
da solenidade, o petista im-
provisou o início do discur-
so. “Que alegria ver esta pra-
ça, depois de 12 anos, aber-
ta finalmente ao povo. Que
alegria ouvir as vozes da de-
mocracia ecoando em Ouro
Preto”, disse o governador.
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Grande Colar. Pimentel entregou a principal medalha ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski
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O
grande poeta Ca-
caso (1944-1987)
fez um versinho
que pareceu data-

do e revelou-se eterno:
“Ficou moderno o Brasil,
ficou modernoo milagre.
Água já não vira vinho.
vira direto vinagre.”
A modernidade do sécu-

lo XXI tem os velhos to-
ques de arquitetura futuris-
ta, mais privataria e tercei-
rizações. Somando-se a is-
so, cria-se uma boa página
da internet, e, tchan, o fu-
turo chegou.

Quem passa pela aveni-
da Presidente Vargas, no
Rio, vê um lindo prédio
branco. É a Biblioteca Par-
que, do governo do Esta-
do. Foi uma joia da coroa
da campanha do candida-
to Pezão, que prometeu
construir mais 11.

Inaugurada em 2013,
foi entregue à empresa Ins-
tituto de Desenvolvimento
e Gestão, o IDC. Funciona-
va ali outra biblioteca pú-
blica, resultado de uma ini-
c i a t i v a d e
dom Pedro II.
Às vezes ia
bem, depois
ia mal. Darcy
Ribeiro remo-
delou-a, mas,
no governo
Sérgio Cabral,
decidiu-se pas-
sar o Rio a lim-
po. O velho
prédio foi de-
molido.

No lugar,
ergueu-se o
outro, moder-
n o e l i n d o
(com isso, os
empreiteiros
e fornecedo-
res de servi-
ços faturaram
pelo menos
R$ 71 milhões). Com o mi-
lagre, a água viraria vinho.

Virou vinagre. Um ano
depois de sua festiva inau-
guração, o IDC resolveu re-
duzir o horário de atendi-
mento. A instituição fun-
cionava das 10h às 20h.
Funcionará das 12h às
18h30, de terça a sexta, e
não abrirá mais nos fins de
semana.

A empresa tem seus mo-
tivos, pois Pezão lhe deve
R$ 10 milhões. Vale notar
que o novo horário exclui
todos aqueles que traba-
lham na região e que o IDC
acha problemático abri-la
no fim de semana.

São muitas as grandes
cidades brasileiras que
não têm bibliotecas aber-
tas aos domingos, mas, se
o Rio quiser mudar de pata-
mar, não fecha a sua.

Construir ou reformar

bibliotecas rende imedia-
tos faturamentos e cerimô-
nias. Mantê-las é outra his-
tória, coisa que depende
de recursos e de servidores
dedicados. Pezão tropeçou
nessa ponta dessa equa-
ção. Em outros casos, pio-
res, caiu-se na primeira, na
qual paga-se parte da obra
e deixa-se a instituição à
matroca.

A Biblioteca Nacional
de Brasília, construída em
2002, tornou-se um exce-
lente salão de leitura e cen-
tro de exposições, mas bi-
blioteca nacional não é.

A Biblioteca Pública do
Rio Grande do Sul está fe-
chada para reformas há oi-
to anos.

A Câmara Cascudo, de
Natal, e a Pública de Ma-
ceió estão em reformas, fe-
chadas há quatro anos.

A Biblioteca Municipal
de Manaus, fechada há
três anos, foi ocupada por
moradores de rua e depre-
dada em setembro do ano
passado. Isso para não se

falar do Museu do Ipiran-
ga, fechado desde 2013,
com reabertura prevista
para 2022. De tempos em
tempos, a cripta onde dei-
xaram dom Pedro I vira
mictório.

Muito mais importante
do que construir novos pré-
dios e contratar adminis-
tradores privados é cuidar
direito do que já existe,
com os servidores que lá es-
tão. Uma das Bibliotecas
Parque do governo do Rio,
logo a da Rocinha, foi apa-
nhada num lance de super-
faturamento.

Numa trapaça da vida,
a única biblioteca criada
nos últimos meses funcio-
nou, inclusive aos domin-
gos, na carceragem de
Curitiba, onde os emprei-
teiros presos pela Lava Ja-
to compartilharam sua lei-
turas de bordo.

Lewandowskinãodiscursa,masrecebeelogios
¬ O grande homenageado
do dia, o ministro Ricardo
Lewandowski, presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), recebeu o Grande Co-
lar da Inconfidência. Ele não
discursou,masouviugenero-
sos elogios do governador
Fernando Pimentel (PT).

“Levandowski já se mos-
trou fiel à mais sublime e no-
bre missão de um magistrado:
ter a coragem de ir contra os
aparentes consensos, guiado
apenas pela solitária e genuí-
na convicção da inocência ou
daculpa,massemsedeixar in-
timidar pelos clamores de um,

de outro, ou de qualquer lado.
Guiadopelo incomparávelsen-
so da justiça e pelo compro-
misso republicano e democrá-
tico que caracteriza Vossa Ex-
celência”, disse Pimentel.

Lewandowski fez contra-
ponto a Joaquim Barbosa no
julgamento do mensalão. (TT)
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Medalha. Ao todo, 141
pessoas foram homena-
geadas ontem com a Me-
dalha da Inconfidência.
Entre os agraciados, esta-
vam 31 deputados esta-
duais e federais das ba-
ses dos dois governos.

Compraçaaberta
aopovo,Pimentel
enfrentaprotestos

“A conveniência

política, viciada

pelos impulsos

mesquinhos, é

a irmã do

arbítrio e a mãe

da injustiça.

Tiradentes é

exemplo disso.”

“As vozes da

liberdade,

ainda que usem

às vezes

palavras

equivocadas,

são vozes

democráticas,

merecem o

nosso respeito.”

Fernando Pimentel
GOVERNADOR

“O evento

mostra que

começou uma

nova etapa em

Minas.”

Nilmário Miranda
SECRETÁRIO DE DIREITOS
HUMANOS DE MINAS

Uma fábula da

modernidade

Numa trapaça da
vida, a única

biblioteca criada nos
últimos meses

funcionou, inclusive
aos domingos, na

carceragem de
Curitiba, onde os

empreiteiros presos
pela Lava Jato

compartilharam suas
leituras de bordo
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