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A mudança começa com elas

Por Marina Caruso

Miriam Belchior
Ministério: Planejamento, Orçamento e Gestão 
Filhos: Carlos, 16 
Estado civil: Casada com o economista Antonio Dória 
Trajetória: Nascida em Santo André (SP), fez carreira política no PT e casou-se com o ex-prefeito Celso
Daniel, assassinado em 2002, ano em que entrou no governo federal 
Pricipais desafios: Gerir os gastos do governo sem afetar o crescimento econômico e estimular o
desenvolvimento sustentável

>> Miriam Belchior fala sobre comparações com a presidenta:

MC Dizem que a senhora é a “Dilma da Dilma” por ter o mesmo estilo exigente da presidenta. A
senhora concorda? De qual exemplo de firmeza mais se orgulha e de qual chegou a se
arrepender?
MB Somos obstinadas por resultados. Não pinçaria um, mas todos os resultados positivos que consegui na
vida. Não estou aqui à toa. Ser ministra do planejamento é consequência dessa atitude. Ter conduzido a
unificação dos projetos de transferência de renda que deram origem ao bolsa família, quando eu era
assessora do Lula, é muito prazeroso. Assim como poder comemorar os resultados do PAC. O lado ruim
dessa postura é que eu, quando mais nova, era difícil de lidar. Até que percebi que isso tinha a ver com a
exigência que tinha comigo mesmo: “Se eu posso fazer isso”, pensava “porque os outros não podem?”.
Cada pessoa é de um jeito, não podemos cobrar do outro o que cobramos de nós mesmos.

MC Onde nasceu esse estilo vigoroso de operar? 
MB Da linha materna. Como diz meu marido, sou até uma geração atenuada. Minha avó e minha mãe eram
ainda mais exigentes. Minha avó perdeu o marido cedo. Morava no interior de São Paulo e veio com os sete
filhos para a capital tocar a vida. Minha mãe começou a trabalhar ainda menina. Foi operária e depois que
conheceu meu pai, que também era operário. Construíram uma rede de comércio e puderam dar aos filhos
uma boa formação.

MC Como seu filho lida com a sua exposição? 
MB Nunca almejei estar no primeiro plano justamente para evitar esse desgaste e resguardar meu filho. Ele
faz 16 anos em abril e é muito maduro e fica muito na dele, não sai por aí espalhando que a mãe dele é
ministra. Ao contrário, ele sabe muito bem como se resguardar.

MC O ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é responsável pela administração dos
gastos públicos. Como administra suas finanças pessoais? Já pediu empréstimo?
MB Já, claro. Se eu tivesse que dar um conselho para as leitoras que acabaram de sair da casa dos pais e
começaram a administrar suas finanças seria: veja o tamanho das suas pernas e não dê passos maiores do
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que elas. Um desequilíbrio pode acontecer, mas aí, o melhor é renegociar as dívidas e não entrar no cheque
especial. Não entro no cheque especial há anos. Meu limite, aliás, é pequenininho para evitar essa tentação.
Ter a real consciência da sua receita para adequar às despesas a ela é sempre a melhor forma de controlar. 

MC De 2010 para 2011, o orçamento proposto para o combate à violência contra a mulher caiu
de R$ 39 milhões para R$ 25,7 milhões. Embora essa decisão tenha sido tomada pelo governo
anterior, a senhora pretende mudar isso?
MB O orçamento destinado às questões de gênero não se restringe à verba da Secretaria Especial de
Política para as Mulheres. A função da Secretaria é mais institucional e de articulação das políticas. O
Ministério da Saúde, por exemplo, cuida da Saúde da Mulher. O ministério do Desenvolvimento social se
encarrega da assistência social às mulheres. Para estabelecermos os cortes, cada ministério apontou suas
prioridades. Tenho certeza que a Iriny [Lopes] vai priorizar o combate à violência contra as mulheres. 

MC Como tem sido sua rotina?
MB Já estava no governo numa posição de destaque e responsabilidade, então minha rotina não mudou
muito. Sou do tipo que gosta de trabalhar à noite. Tento voltar para casa até umas 20h, 20h30 para ficar
com os meninos [leia-se: o marido e o filho]. Eles dormem e aí eu faço o terceiro turno: leio, preparo
projetos, cuido de papelada. De manhã cedo, cuido de mim – inglês, massagem, arrumo o cabelo.

MC É a favor da legalização do aborto?
MB Sou. Sou a favor de que as mulheres que tomam esta difícil decisão recebam tratamento adequado e
não sejam criminalizadas por isso.

MC Em seu discurso de posse, a senhora se emocionou e emocionou à platéia, ao falar sobre
Celso Daniel, prefeito de Santo André e seu ex-marido, brutalmente assassinado. Qual foi o
maior legado que ele lhe deixou?
MB Quando ele morreu, não estávamos juntos havia nove anos. O casamento acabou, mas não a amizade.
Mantivemos uma relação de cumplicidade à despeito da separação, o que não é muito comum entre os
casais. Continuei fazendo a coordenação das campanhas dele, como fazia antes, e atuando nos governos,
pois tínhamos uma luta, dentro do PT, por um Brasil melhor. Ele era absolutamente brilhante. Capaz de
juntar a capacidade intelectual com a administração executiva. Era professor da PUC e da FGV, tinha
mestrado e estava fazendo doutorado. Não foi escolhido à toa para ser o coordenador de Campanha do ex-
presidente Lula. Tinha um estilo de fazer política e administração pública exemplar. No meu discurso, o que
quis dizer foi que [com a chegada de Miriam ao Ministério do Planejamento] esse modo de governar
estava chegando ao topo da República.
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