
A competência que BH precisa! 
  
Nos próximos 75 dias, de 16 de setembro até 29 de novembro, data do segundo turno das 
eleições, temos o enorme desafio de vencer a disputa eleitoral para a Prefeitura de Belo 
Horizonte. O primeiro passo para alcançar este objetivo é ouvir, dialogar, conversar e discutir 
com a nossa população os melhores caminhos para tornar a nossa capital de todos os mineiros 
uma cidade melhor para se viver. O programa de governo que apresentaremos ao longo da 
campanha tem aqui apenas a sua introdução. Porém, quero aproveitar este espaço para 
apresentar para vocês um pouco da minha história e algumas das razões que me levaram a 
ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. 
 
Nasci no interior de Minas Gerais, na minha querida Itapecerica. Mas há quase 50 anos adotei 
Belo Horizonte para seguir minha trajetória pessoal e profissional. E fui muito bem acolhido 
por essa cidade. Aqui constituí minha família, estou criando meus filhos, cresci 
profissionalmente me e me tornei um empreendedor de sucesso. 
 
Atualmente, sou proprietário de diversos empreendimentos. No entanto, um deles merece 
destaque especial. Trata-se da única empresa mineira presente em todos os estados do país, 
gerando emprego e renda para cerca de 5 mil trabalhadores em quase 300 lojas. Um 
crescimento quase inimaginável para quem começou com uma loja e 20 funcionários. Para 
alcançar essa expressiva marca, foram necessários vários ingredientes, além de muito 
trabalho. Coragem, ousadia, criatividade e sensibilidade social. Fazer do seu negócio um 
instrumento para a transformação dos sonhos das pessoas em realidade. 
 
Essa experiência na iniciativa privada ensinou-me valores que são de fundamental importância 
também para o êxito na gestão pública. O zelo no trato com o dinheiro das pessoas. A 
transparência para garantir a credibilidade de quem confia em você. A capacidade de diálogo 
para superar problemas e encontrar soluções. E a coragem para enfrentar as crises e os 
momentos de adversidade. Minha vida é assim há quase 50 anos. 
 
Na infância, comecei a trabalhar muito cedo, aos sete anos de idade. Fui criado com meus pais 
e avós e desde criança já tinha afazeres a cumprir. Mesmo tendo tarefas parecidas com as de 
um adulto, não deixei de ter o prazer e a felicidade de ser uma criança que teve uma infância 
muito feliz. Brincando, me divertindo e sempre aprendendo com a sabedoria dos mais velhos. 
Só tenho a agradecer meus pais por terem me dado a oportunidade de entrar na “escola da 
vida” muito cedo. 
 
A falta da escola tradicional eu consegui suprir anos mais tarde, fazendo o curso de Madureza, 
hoje mais conhecido como EJA – Escola de Jovens e Adultos. E ainda consegui me formar em 
Direito, Administração de Empresas, fazer Pós-Graduação e dar permanente prosseguimento 
ao processo de aprender cada vez mais. Aliás, este é um dos mantras que carrego comigo e 
sempre transmito a quem tenho a oportunidade de conhecer. Jamais deixe de aprender, de 
buscar novos conhecimentos, de compreender o mundo sob diversos ângulos, principalmente 
através do olhar daqueles que mais precisam. 
 
Ao longo dessa trajetória também aflorou em minha personalidade a capacidade de me 
indignar, principalmente com as profundas desigualdades sociais que temos em nosso país, 



em especial em nossa cidade. Mas não basta ficar indignado. Tem que ter atitude. Precisamos 
transformar essa realidade tão perversa que oferece tanto a tão poucos e nega quase tudo à 
imensa maioria. 
 
É por isso que hoje, aos 65 anos de idade, abençoado por Deus com muita saúde e disposição, 
com a independência financeira construída à base de muito trabalho e suor, quero colocar a 
minha experiência de vida a serviço da coletividade sendo candidato a prefeito de Belo 
Horizonte. Não é apenas um desafio. É uma missão, para a qual me comprometo a cumprir 
com garra, determinação e coragem, para enfrentar os inúmeros problemas que ano após ano 
permanecem prejudicando a vida da nossa gente mais sofrida. 
 
Nesta pré-campanha, tive a grata oportunidade de conhecer a Dra. Paula Gomes, uma jovem 
médica de 42 anos, mas que já possui uma enorme experiência tanto na saúde pública quanto 
na rede privada. Já trabalhou no Programa Saúde da Família da Prefeitura, no Hospital Galba 
Veloso e atualmente é psiquiatra no Hospital João XXIII, médica da Unimed e professora 
voluntária na Universidade Federal de Minas Gerais. 
 
Além de ser uma profissional de reconhecida competência, Dra. Paula tem uma visão 
sistêmica da área de saúde. Entende que essa área prioritária da gestão deve ser tratada de 
maneira intersetorial. Tenho convicção absoluta que não será apenas uma vice-prefeita. Terá 
protagonismo para que encontremos soluções para os enormes desafios que temos para 
enfrentar na área da saúde. E, com sua sensibilidade social e visão de mundo, terá muito a 
contribuir na melhoria da prestação de serviços públicos que precisamos oferecer na 
prefeitura.  
 
As propostas que aqui serão agregadas não são obra pronta. São ideias que serão aprimoradas 
ao longo da nossa campanha, no contato direto com as pessoas que vivem o dia a dia da nossa 
cidade e sofrem as consequências de uma Prefeitura incapaz de oferecer-lhes uma melhor 
qualidade de vida e um futuro mais promissor. Como diz o ditado popular, são elas que sabem 
“onde o calo aperta”. 
 
Da minha parte, fica aqui o meu compromisso de ouvir cada ideia, cada sugestão, cada 
experiência vivida e que, sem dúvida alguma, servirá de inspiração para encontrarmos as 
soluções que tanto precisamos. Com muito diálogo, franco, aberto e sincero, falando sempre 
a verdade, vamos reunir pessoas para juntos trilharmos um caminho melhor, mais justo e 
digno para a nossa gente. 
  
Muito Obrigado! 
  
Fabiano Cazeca 


