
                     De "graça" o IPTU em Contagem custa caro!

  

 "Aqui em Contagem nós não pagamos IPTU!" - Quem nunca ouviu a frase que orgulhosa 
ecoa pelos cantos da cidade? Jargão que perdura e explica por si, a importância devida que 
dão nossos elegíveis ao marketing político. É de boca em boca influem conceitos e utilizam 
dos próprios cidadãos eleitores como propagadores de discursos - ainda que inconscientes. 
E é a esses mesmos cidadãos que faço o convite a uma reflexão presumindo ser capaz de 
desmitificar conceitos, dar nomes a monstros e evidenciar outros tantos males. 

Por que pensar em câncer quando não se paga IPTU? Penso, tusso e logo explico: É que 
antes de enchermos o peito ( com esse ar de poluentes) e vangloriarmos a "isenção" do 
imposto  predial  e  patrimonial  urbano,  é  necessário  que por  hora  lavemos  o  rosto  para 
retirarmos a tolice  maquiada em gratidão histórica,  e por fim, nos fazermos quem sabe 
lúcidos,  hã?!  Interessante?!  Não,  vai  além,  é  mais  do  que  necessária  a  lucidez,  para 
entendermos em realidade, o cinismo altruísta desse parque industrial, em que indústrias 
gargalham e assumem a fração da esmola que caberia aos cidadãos contagenses como parte 
de pagamento desse tributo. Mas digo, que inflamos o peito, no que já estamos quites! É 
que  parte  dos  custos  dessa  receita,  talvez  um pouquinho mais  danosa,  é  sinuosamente 
incorporada aos próprios cidadãos:  nada de alarmante,  é só o câncer  prematuro trazido 
pelas chaminés. E quanto ao IPTU, que aceitem como uma indenização antecipada! Além 
do mais, com tantas quimio e radioterapias, com o avanço do farmaco, protestar contra a 
alteração  das  células?  Não,  não  cai  bem...  É  cuspir  no  prato  que  se  come,  ainda  que 
carbônico.

 Mas enfim, que não nos atenhamos aos motivos que originaram Contagem enquanto 
polo industrial - que há muito já "pensada" em fundação e que infelizmente já tão natural... 
Cabendo uma investigação à parte, e pro momento, muito complexa pelo pouco tempo que 
temos, que tão logo bate o sino acelerado da fábrica! Mas o que discutiremos com esse 
pouco tempo que nos cabe, está puramente relacionado a utilização dos ingressos desse 
mesmo parque industrial, que ainda que sem diversão, representa o 3° maior PIB do estado 
- participando com uma ninharia de R$ 18 bilhões dentro do que produzido pelo Estado. E 
ainda assim, uma cidade tão sem importância, e por consequência, abandonada pelo poder 
público. E dói, mas dói mais quando dividimos o valor do PIB da cidade de Contagem pelo 
número de seus habitantes, que aproximadamente 613 mil, e chegamos a uma renda de R$ 
30  mil  reais  por  cabeça  -  isso,  segundo  o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o 
Desenvolvimento (PNUD). Sendo o questionamento a esse resultado, a intenção primária 
desse texto, pergunto: Daria pra viver com essa renda? Já me arriscando, sem que tenha eu 
feito  qualquer  pesquisa  de  campo,  digo  que  pelo  menos  99% dos  que  me  leem nesse 
momento estarão pensando: "Pra onde é que foi  minha parte?". Tão logo os respondo, 
meus  caros,  esse  dinheiro  anda  na  mão  de  muitos,  mas  na  mão  de  muito  poucos. 



Desigualdade essa que reflete  num vergonhoso IDH de 0,789 (  medida comparativa de 
riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores), apontando 
Contagem na 72° lugar no ranking dos municípios mineiros -.  posicionando-se atrás de 
cidades como Bicas, Guaxupé, Barbacena, Conselheiro Lafaiete e tantas outras. Sem que 
essa  relação  comparativa  se  estabeleça  à  importância  cultural  de  cada  município, 
Contagem,  sendo  indiscutivelmente  maior  em  importância  econômica  para  o  Estado, 
presume-se por possuir mais recursos, ser uma cidade também melhor posicionada no que 
confere  à  qualidade  de  vida  do  seu  povo,  ou  não?  Mas  não  é  o  que  acontece. 
Historicamente  seus  dirigentes  foram  e  ainda  são  negligentes  aos  mecanismos  de 
distribuição de renda. O problema é que Contagem  produz riquezas infindáveis sem que 
reverta  em benefícios  pra  própria  terra,  no  que  mantem assim os  governos  estadual  e 
municipal,   o entendimento que possuem sobre os parques  industriais,  tidos ainda hoje 
como  colônias  de  exploração  em  pleno  século  XXI.  Essa  mentalidade  sobre  medida 
reacionária, reflete em cursos tecno profissionalizantes para a população carente, nas vagas 
de subempregos que entregam às indústrias mão de obra barata  e tecnicista,  sem haver 
interesse no fomento a cidadãos analíticos.  Contagem fornece aos industriais técnicos e 
seus cidadãos  que ainda que cheios de potencialidades, andam com pensamento cansado! E 
pela colônia, o que vai ficando é a  poluição, os discursos institucionais que fazem menção 
aos avanços feitos pelas prefeituras que por aqui passam - mesmo que somente os governos 
enxerguem os tais resultados de prosperidade que são vendidos a ermo à toda população 
desinformada através de folhetins governamentais e das mídias compradas, que no final, dá 
no mesmo!

  Segundos dados do IBGE, a cidade de Uberlândia ( População de 619 mil e PIB 
também de R$18 bilhões) apresenta números  demográficos e econômicos muito próximos 
aos  de Contagem, mas quando adentramos aos índices sociais medidos pelo IDH, aí sim, a 
diferença   se  torna  abissal.  A cidade  do  triângulo  se  posiciona  na  7°  lugar  dentre  os 
municípios  mineiros,  apresentando  um  índice  de  0,830  no  IDH.  Como  explicar  esse 
fenômeno em distância, tendo essas duas cidades população e PIB praticamente iguais? Por 
que Contagem, que mais rica, fica atrás a exatamente setenta posições de Uberlândia? É 
que quando o assunto inclina a como essas cidades acolhem e distribuem renda à suas 
populações, Contagem vai mal, mas vai mal demais. E para que não nos atenhamos a um 
único parâmetro comparativo, que tal irmos para a para a zona da mata mineira? Juiz de 
Fora,  a  cidade  que  por  tempo  foi  conhecida  como  a  Manchester  mineira,   hoje  com 
população próxima a 525 mil, PIB de R$8 bilhões e renda per capta de aproximadamente 
R$ 15 mil ( sendo metade da renda de Contagem), Juiz de fora se posiciona no 9° lugar 
dentre  os  853  municípios  mineiros  no  ranking,  com um IDH de  0,828.  Paradoxal?  A 
resposta  a  esses  tantos  absurdos  e  paradoxos  está  justamente  no  interesse  dos  que 
governam,  isso,  sobre a  perspectiva  da formação intelectual  de seus  cidadãos.   Há um 
melhor ingrediente para o domínio social do que a soma de um público dado à cultura de 
massa, de uma população alheia às questões políticas  e de indivíduos não estimulado ao 



raciocínio crítico social? Claro que não! Então, dá-lhes o teatro de abobrinhas,  e às tantas 
outras mazelas trazidas pela política do espetáculo!

Mas o que é a crítica sem nenhuma proposição? Seria então reclamação?! Sendo assim, 
para que não me intitulem no hall dos rebeldes, ainda que com causa, mas sem proposta, 
deixarei uma única proposta por agora, posto que a lista é longa e o tempo é curto: Aposto 
um braço pela real mudança trazida por uma universidade pública em Contagem! E que não 
entendam como piada de mal gosto...
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