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A mudança começa com elas

Por Maria Laura Neves

Tereza Campello
Ministério: Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
Filhos: Luisa, 5 anos 
Estado civil: Casada com Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT 
Trajetória: Nascida em Franca, São Paulo, formou-se em economia e fez carreira política no PT de Porto
Alegre 
Pricipais desafios: Cumprir a grande meta de campanha de Dilma — superar a extrema pobreza no país

MC A senhora foi a última ministra a conceder entrevista. Achamos que essa demora pudesse
ter a ver com a sua saúde e o tratamento que a senhora está fazendo. Como está a sua saúde e
em qual estágio está o seu tratamento?
TC O mais importante é: detectei um câncer em novembro porque eu me trato muito. Faço exames de seis
em seis meses, regularmente. Era um tumor muito pequenininho, tinha um centímetro só, na mama.
Operei, imediatamente. Consegui ter um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e estou curada. Estou
fazendo um tratamento preventivo. Estou na metade do tratamento. Estou vindo trabalhar, talvez num ritmo
um pouco menor. Mas estou enfrentando bem a situação. O principal recado é esse. O grande segredo do
tratamento de câncer é a prevenção.

MC Quando surgiu o interesse pela militância política e pela justiça social na sua vida?
TC Meu pai é pernambucano, de uma família de funcionários públicos, muito dedicada ao interesse público.
Minha mãe faleceu há três anos. Era assistente social, mas não trabalhava. Fazia obras na igreja católica e
em movimentos sociais. Eles sempre nos incentivaram a pensar o mundo, não ser individualista, ter
generosidade e solidariedade. Eu, particularmente, vivi no período de abertura, fim da luta contra a
ditadura, e sempre acreditei na possibilidade de construir um mundo melhor. Não dá para dizer que tenho
uma paixão pela política. Tenho paixão por tentar melhorar o mundo.

MC A senhora já ocupou outros cargos públicos, mas o de ministra é o que mais lhe deixa
exposta. Ficou mais vaidosa?
TC Não mudei depois de assumir o cargo de ministra. Sempre cuidei do tamanho da saia porque falo em
público. Cuido da saúde, só como comida orgânica. Gosto de roupa e gosto de comprar roupa. Acompanho
revistas de moda, decoração, arte e cultura. Não me fixo em marcas. Se tem uma coisa que não gosto é
usar uma roupa que as pessoas sabem de quem é.

MC Ainda sobre a exposição da vida pública, a senhora já teve alguma conversa com seus
familiares sobre as conseqüências do jogo político na vida pessoal e como isso pode afetar a
privacidade da sua família? 
TC Faz tempo que ocupo cargos públicos, nunca tive nenhum tipo de problema ou preocupação. Nem
acredito que vá ter porque isso independe da gente estar em um cargo público. Depende da nossa conduta.

MC Qual é a sua opinião sobre a legalização do aborto?
TC A questão do aborto é uma questão que o estado brasileiro não pode se omitir. Decidi ser mãe e tive
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que batalhar bastante para poder engravidar. Não fiz tratamento. Engravidei com 43 anos. Se tivesse a
oportunidade, seria mãe de novo.

MC Diz-se em Brasília que senhora é amiga pessoal da presidenta...
TC Em Brasília se diz muita coisa. Conheci a presidenta Dilma em 1994, logo que o presidente Fernando
Henrique assumiu. Eu era coordenadora da bancada do PT na assembléia legislativa e a presidenta Dilma
era militante do PDT. A conheci em uma reunião cujo objetivo era organizar uma resistência ao processo de
privatização das estatais gaúchas. Nós duas tínhamos a mesma opinião. A partir daí construímos uma
relação de confiança. De lá para cá, a gente vem militando juntas. Não freqüento a casa dela nem ela a
minha. Tenho muita honra de gozar da confiança da presidenta. Temos uma amiga pessoal em comum, que
é a economista Maria da Conceição Tavares.

MC Qual é o maior desafio da sua pasta?
TC Coordenar o plano de erradicação da extrema pobreza. A presidenta não quer que isso seja apenas um
nome, quer que seja um plano que de fato consiga conduzir o Brasil a atingir esse objetivo: erradicar a
pobreza extrema até 2014.

MC É um programa?
TC Não é um programa. É um plano de como construir um ambiente onde a parcela da população que
continua em situação de extrema pobreza possa melhorar de vida, ter mais cidadania, mais renda e mais
oportunidade. Várias ações, como o Bolsa Família, comporão esse plano. Além disso, há um trabalho de
criar oportunidades para capacitação profissional e acesso ao crédito. No caso de pessoas em situação de
pobreza no campo, o acesso à água.

*Não foi possível extrair o áudio da entrevista com Tereza Campello
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