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A todas as autoridades aqui presentes e às pessoas que honram a nossa casa
participando de um evento como este, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer à PUC
Minas pela realização deste evento, e a honra que me foi concedida de participar deste III
Seminário Internacional Sociedade Inclusiva, e de fazê-lo como coordenador da
conferência de abertura a ser proferida pelo Exmo. Ministro de Estado de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Professor Patrus Ananias.
Quero depositar estes agradecimentos nas mãos do Magnífico Reitor Professor Eustáquio
Afonso Araújo, nas mãos da Professora Vera Victer e da Professora Rosa Maria Corrêa,
coordenadora do Fórum Sociedade Inclusiva. Desejo acrescentar a essa grande honra
um sentimento de felicidade e de esperança em nome da nossa casa, pois se trata de
receber o Ministro Patrus Ananias. Sua excelência percorreu quase todas as formas de
serviço que um povo pode exigir de seu representante: vereador, prefeito municipal,
deputado estadual, federal e ministro de Estado, e muitos outros serviços que certamente
a história espera que ele nos preste. E sempre a favor do social. Sua trajetória exemplar
fez dele uma referência nacional como jurista e como intelectual cristão.
Apesar do ritmo de trabalho que sua missão pública exige dele, o Ministro Patrus Ananias
jamais negligenciou seu compromisso ético para com a formação acadêmica, cumprindo
todos os estágios que a academia espera de seus professores: mestrado, doutorado e
magistério.
Hoje o senhor Ministro compartilha seu saber e sua experiência no campo social com esta
conferência que abre o III Seminário Internacional Sociedade Inclusiva.
Suas análises abrirão esperanças para lidarmos com exclusão social através de
experiências bem - sucedidas de inclusão do ser humano à sociedade, ao trabalho, à
educação e à família.
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Nossa agenda de trabalho terá uma dinâmica um pouquinho modificada porque
havíamos pensado que a agenda se comportaria de certa maneira, mas, tendo em vista
os cumprimentos necessários, entrevista à imprensa, e uma série de atos sociais, nosso
tempo ficou um pouquinho diminuído para essa fala porque também o Ministro precisa de
ter a sua participação concluída até em torno de meio - dia e quinze por outros
compromissos que já o aguardam.
Por essa razão, vamos trabalhar ouvindo sua fala e depois colocando a palavra à platéia
para algumas perguntas que, se pudessem ser feitas por escrito, nós teríamos a
oportunidade de fazermos blocos temáticos que permitiriam ao Ministro uma visão de
conjunto das perguntas e, quem saber exercer, um raciocínio não pontual, mas
abrangente, como é seu estilo.
Após a fala do Ministro Patrus Ananias, iniciando a discussão com a platéia
presente:
Chega, então, o momento em que usaremos em torno de 15 a 20 minutos, com a
concordância de vocês, para que o ministro Patrus Ananias possa complementar alguma
exposição centrada no grupo.

Após a sessão de discussão com a platéia presente:
O ministro Patrus Ananias transformou sua prestação de contas numa tomada de
consciência de recursos e meios atualmente disponíveis para ação inclusiva de nossa
sociedade brasileira. Então, Ministro Patrus, em nome de nossa Universidade, na pessoa
do Magnífico Reitor Professor Eustáquio Afonso Araujo, da Professora Vera Victer, Próreitora de Extensão, e da Professora Rosa Maria Corrêia, coordenadora do Fórum
Sociedade Inclusiva, e de todas as pessoas neste plenário, agradecemos sua
participação, com sua fala e tudo aquilo que nos ensinou, como fazer para pescar. Nos
ensinou muito bem.
***
José Tarcísio Amorim é Assessor Especial da Reitoria - PUC Minas, Diretor de
Relações Internacionais – PUC Minas, Coordenador do Núcleo de Bioética - PUC Minas,
Psicanalista e Conselheiro Nacional do Instituto Jacques Maritain.
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