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Em relação ao projeto apro-
vado pela Assembleia que
abre o capital da Codemig,
o senhor foi o único deputa-
do que votou contra a pro-
posta. Qual sua avaliação?
Na segunda-feira, vou apre-
sentar uma proposta ao go-
verno de Minas que sugere
umaalternativaà venda des-
sas ações e que pode ser im-
portantíssimo para a gente
não perder a Codemig, que é
nossagalinhadosovosdeou-
ro. A Codemig, hoje, recebe
R$ 600 milhões por ano dos
royalties sobre a extração de
nióbionoEstado.Minha pro-

posta é que o governo pegue
osR$6bilhõesqueprecisa pa-
ra manter em dia a folha de
pagamento sem necessaria-
mente vender a Codemig. O
BNDES tem linha (de crédi-
to) nesse valor para fazer um
empréstimo com a retenção
dos 49% que podem ser re-
comprados pelo governo.

O governo está passando
por dificuldades financeiras.
Fazer uma operação de crédi-
to não seria uma divida a
mais? O BNDES empresta o
dinheiro. Se você está preci-
sando de R$ 6 milhões, você

pega essa quantia e pode re-
compra-lá sem pagar juros.
O BNDES vai ser dono de
49% da empresa, logo, o lu-
cro da Codemig durante os
anos em que esse dinheiro
estiver retido no BNDES vai
para o banco. A diferença es-
sencial é que o governo po-
derá recomprar essas ações
no momento que quiser. O
nióbio é pouco comentado
em Minas pelo tamanho de
sua importância estratégica
mundial: 90% de todo nió-
bio do mundo é extraído em
Minas. Para se ter uma
ideia, com 10% do nióbio

que é extraído pelo Canadá,
eles pagam todo o sistema
educacional do país.

O MDB vive momentos deci-
sivos: uma ala está ligada ao
governador Fernando Pimen-
tel (PT), que vai tentar se
reeleger, e outra defende
candidatura própria. De qual
o lado o senhor está? Uma
ala ligada ao (vice-governa-
dor) Antônio Andrade pediu
a expulsão do deputado Sá-
vio Souza Cruz, e eu deixei
bemclaro que,antes deexpul-
sa-ló, eu deveria ser (expul-
so). Ele ajudou na campanha

do Rodrigo Pacheco, ele
apoiou o Hélio Costa para go-
vernador, e eu não. Por que o
governo federal brigou com o
PT ele tem que mudar o ali-
nhamento no nível estadual?
Dentro do MDB eu estou do
lado do Adalclever Lopes
(presidente da Assembleia).
Até então você podia ter seu
posicionamento sem ser per-
seguido, eu sou contra vários
posicionamentos do Michele
Temer, eu já fui gritar “Fora,
Temer”. Isso significa que te-
nho que ser expulso?

É um ditadura? Está virando,

mais pelo desespero do
ano eleitoral. É inegável
que temos dois grandes no-
mes no MDB hoje, o vice
governador e o presidente
da Assembleia, mas que-
rer resolver isso na marra?

O senhor cogita deixar o
partido? Acho que sim, o
partido, além de outras coi-
sas, precisa ser onde você se
sinta bem com as pessoas.
O MDB não tem sido mode-
lo nacional de ética. Se tiver
que ficar lá para rezar a car-
tilha do Temer... não, obri-
gado. (Letícia Fontes)

EmentrevistaàrádioSuper Notícia FM, odeputadoes-
tadual Iran Barbosa(MDB)apresentou umaproposta
paraevitar avendadeparte daCodemig.O emedebis-
tacriticou aindadecisões doprópriopartidoe afir-
mouquea legenda viveuma “ditadura”.
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