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Há tempos escrevi artigos de protesto contra as decisões de algumas autoridades
que considerei impensadas, mas que ainda persistem nos dias de hoje. Uma das
ações está relacionada ao fechamento de importantes repartições estaduais ao tra-
balho de empresários da cidade e do campo, para dar curso à legalização de papéis
considerados fundamentais ao exercício de suas atividades.

Não é de hoje - muito pelo contrário - que o nosso sofrido interior sempre pade-
ceu de uma espécie de discriminação com relação ao atendimento de seus proble-
mas. As repartições públicas, por estarem localizadas nos grandes centros, e quase
sempre nas capitais, fazem com que a distância dificulte, encareça e desmotive as
demandas das pequenas e abandonadas cidades.

Recentemente, numa atitude infeliz e de aspectos condenáveis, a secretaria de Fi-
nanças do Estado do Rio de Janeiro deliberou fechar as inspetorias localizadas nas
cidades de Cantagalo e Itaperuna. As repartições ali instaladas facilitavam a vida dos
comerciantes, industriais e contadores para os mais simples atendimentos, incluin-
do as solicitações de certidão negativa de débito com o Estado - documento essen-
cial para participação em licitações e contratos. 

Os residentes no município de Cantagalo que precisam obter permissão para
emitir notas fiscais, entre outros procedimentos de pouca monta, serão obrigados a
viajar até Friburgo, gastando seguramente um dia para deslocamento, e contar com
um período de espera na repartição. Porém, sabe-se que a resposta, de maneira ge-
ral, é demorada. Isso faz com que os interessados retornem dias depois para receber
o documento. Até lá terão acumulado mais deslocamentos, com perda de tempo e
de trabalho em seu negócio, além das despesas daí decorrentes. 

No caso de Itaperuna, os interessados deverão ir a Campos - distância superior a
cem quilômetros, a fim de atualizar documentos ou receber autorização para emis-
são de documentos fiscais. Um absurdo e um verdadeiro abuso de autoridade.

Já em Cantagalo, a atitude foi acintosa. Para evitar qualquer atitude por parte
dos funcionários, os reclamantes foram
colocados para fora da repartição. O au-
tor dessa violência ordenou a troca da
fechadura da porta principal – iniciativa
inexplicável e bem digna de governos
ditatoriais. Nesse caso, a associação co-
mercial local se dirigiu ao secretário es-
tadual de finanças, manifestou sua
preocupação quanto à decisão - que já
era prevista - e recebeu em resposta car-
ta da secretária do titular da pasta, in-
formando que tal medida não seria pos-
ta em prática.

Enfim, uma ocorrência bastante la-
mentável - o que faz crer que o governo
estadual não se interessou em evitar
mais um absurdo cometido contra os
que insistem em trabalhar no interior.

Penso que há pessoal desqualificado
para o exercício de funções de chefia, e
que prefere divertir os interioranos com
“brincadeiras” de péssimo gosto. Por isso,
basta de prepotência e atitudes infelizes.

O Brasil
anticatastrófico

O esvaziamento 
do interior

ARNALDO NISKIER
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Hás alguns anos, isso parecia impossível. Os
responsáveis pela aplicação da Lei Rouanet de
Incentivo à Cultura não queriam nem ouvir falar
de projetos que passavam pela Educação. A ar-
gumentação era tola: “Educação não tem nada a
ver com Cultura.” Sabe-se exatamente que elas
são siamesas, uma não pode viver sem a outra.

Ao tomar conhecimento, pela professora Ma-
ria Eugênia Stein, da existência do projeto “Acer-
vos museológicos”, de responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Educação de Belo Hori-
zonte, com apoio na Lei Rouanet, fizemos ques-
tão desse registro. O Instituto Minaspelapaz, em
boa hora, levou a termo a ideia de democratiza-
ção do acesso e formação de agentes culturais”,
com pleno sucesso. Quando se quer, se faz.

Tomando como escopo a capacidade de ino-
var, para alunos e professores, o projeto foi es-
truturado em quatro pilares. O primeiro deles
foi uma pesquisa de campo realizada em 2010
pelo Instituto Vox Populi, visando ao conheci-
mento do perfil dos professores da rede munici-
pal de ensino de Belo Horizonte. A pesquisa
também se estendeu ao conhecimento do grau
de interesse e disponibilidade dos professores,
alunos e familiares, na frequência de visitas aos
espaços culturais existentes na capital mineira.
Assim, seria possível ampliar os potenciais e as
respectivas programações.

A segunda etapa foi a realização de um curso
de pós-graduação em Gestão de Projetos Cultu-
rais, na PUC/Minas, trabalhando com 240 educadores. Num processo de círculos concên-
tricos, os primeiros beneficiados treinariam os demais integrantes do sistema, repassando
conhecimentos.

O terceiro pilar é o Programa de Imersão Cultural, estimulando os estudantes, com a aju-
da dos professores, a intensificar as visitas aos espaços culturais existentes e o quarto pilar é
a Olimpíada Cultural, que não faria sentido se fosse uma iniciativa isolada, dissociada dos
demais itens. Na avaliação final, verifica-se como os alunos saem fortalecidos, na sua capa-
cidade de traduzir, em diferentes formas de expressão, os estímulos recebidos.

O que é saudável, nisso tudo, é a presença da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais e o patrocínio de empresas do porte da Fiat, Contax, Usiminas, Gerdau e Oi
Futuro. Assim se gerou a possibilidade de uma adequada sinergia, tornando possível a
realização vitoriosa desse importante evento, que conta também, para ilustrar os seus
módulos, com a elaboração de uma série de vídeos, muito em narrados pelo ator carioca
Isio Ghelman.

Se a iniciativa merece, pois, os nossos elogios, não se pode deixar de lamentar que ela
seja um feito raro, circunscrito à capital mineira. O ideal seria que, ainda com o estímulo
da Lei Rouanet, outras cidades fossem beneficiadas, sabendo-se como são raros ou es-
paçados os incentivos ao aproveitamento do que temos como acervos culturais. O po-
tencial para isso é extraordinário.

Acervos 
museológicos
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A
reação brasileira, diante do
quadro geral da crise de 2008, já
permite um distanciamento a
assinalar esta característica de
anticatastrofismo, a ser, talvez,
um novo dado da nossa cultura
cívica. Por força, a dinâmica da
nossa economia, voltada, cada

vez mais, para o mercado interno, e a queda acentua-
da da marginalidade social, serviram de para-choque
para as ameaças externas. Mas o que sobreleva é esta
como blindagem aos pessimismos contumazes, pelo
que revela e vem de salientá-lo o ministro Marcelo
Neri. É um nível crescente de satisfação, que marca o
nosso sentimento de bem estar. Nos índices interna-
cionais, ele vai aos 63% nas tabelas internacionais do
nosso IDF – Índice de Desenvolvimento Familiar – e,
especialmente, nos quesitos de risco de vulnerabili-
dade familiar, disponibilidade de recursos, desen-
volvimento infantil e condições habitacionais. Mas
cai na exigência de acesso ao conhecimento para
38% e, sobretudo, nas incertezas quanto o acesso ao
trabalho, lindando os 29%. 

O quadro da dinâmica geral deste processo pode
se manifestar pelos empréstimos na mediania

brasileira, a atingir a 43,75%, num quadro todo o
contrário da inércia social, e a se sustentar na aposta
geral de avanço do atual “pibinho” de 1,7%. E fica de
pé a esperança de que a alta de juros se mantenha
abaixo do dito ponto de equilíbrio, na zona gris entre
7,5% e 8,75% a.a, dos limites de previsão dos analis-
tas. Este empuxe vai à força da expansão agrícola, de
6,8%, a compensar a forte queda do crescimento in-
dustrial, baixado aos 2,5%. Mas não há de se esque-
cer o avanço da indústria caminhoneira, de par com
a política de apoio público aos investimentos previs-
tos para o próximo quadrimestre. 

A confirmação das nossas certezas pelos dados im-
porta pouco, diante desta componente cultural do
nosso inconsciente coletivo, de nação da esperança,
como, no passado, fomos o país cordial. E, mais ainda,
é esta uma satisfação intrínseca, que não se preocupa
com as comparações além-fronteiras, no desempen-
ho competitivo com o bem estar dos outros. De toda
forma, o adicional, hoje, de nosso país, no que lhe
constitui como 7ª economia do mundo, e a diferir, de
vez, de seus colegas de ranking, é este condão secreto
do otimismo da coletividade. E, sobretudo, do país
“para si”, não importa o catastrofismo das nações
mais ricas, quando algo parece descarrilar. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7, 8 e 9 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




