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Com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que vai requerer investimen-
tos da ordem de R$ 5 bilhões, o Estado retoma seu papel de planejador, para tentar
corrigir as distorções sociais e repor no trilho do desenvolvimento uma economia
que gerou o segundo PIB do País e convive com regiões de extrema pobreza

O FUTURO EM jOGO
Jorge Pôssa
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momento é decisivo
para o futuro do Esta-
do. Episódios recen-
tes, como a disputa
entre Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São

Paulo para sediar uma fábrica de cami-
nhões da Votks, são apenas uma amos-
tra da verdadeira "guerra" a ser travada
pelos estados para conquista de novos
investimentos.

A estabilização da economia,
com o fim do processo inflacionário,
reacendeu as expectativas de uma rápi-
da retomada do crescimento do País
Durante o período do "milagre", na
década de 70, Minas Gerais foi um dos
estados que mais se beneficiaram dos
fatores favoráveis à expansão econô-
mica, consolidando-se como segunda
força industrial. Mas isso só foi possí-

vel porque, ao lado das condições ex-
ternas propícias, o Estado contava com
um sistema de planejamento estruturado
e um aparato institucional - baseado no
tripé mdi, BDMG e CDI - capaz de
atrair os capitais disponíveis.

Nos anos 80, esse sistema foi
desarticulado, e Minas viveu o que
alguns economistas chamaram de "dé-
cada perdida". Hoje, a realidade é ou-
tra. O antigo modelo de crescimento via
substituição das importações já não
serve mais. Mudaram as tendências da
economia, o papel do Estado foi pro-
fundamente revisto, e é outro o contex-
to institucional no qual se insere o
planejamento da atividade pública.

O planeiamento, nos dias atuais,
não pode mais funcionar dentro de um
sistema centralizado de decisões, como
aconteceu no período autoritário, quan-

do o Poder Legislativo, por exemplo,
nem sequer podia propor emendas ao
Orçamento. A concentração de recur-
sos na esfera federal tambémjá não é a
mesma de antes, com estados e municí-
pios ganhando mais autonomia.

É dentro desse quadro que o
Estado começa a resgatar seu papel de
planejadordo desenvolvimento e apre-
senta, para discussão da sociedade, um
conjunto de estratégias e diretrizes
intitulado Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI).

Previsto pelo artigo 231 da Cons-
tituição estadual de 89, o PMDI é um
plano de médio e longo prazos que tem
os objetivos de promover o desenvolvi-
mento soe ioeconômico integrado do Es-
tado, racionalizar e coordenar as ações
do governo, incrementar as atividades
produtivas, superar as desigualdades
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sociais e regionais, expandir o mercado
de trabalho e contribuir para o avanço
tecnológico de Minas. Enfim, promo-
ver a cidadania dos mineiros. Ao PMDI
estão hierarquicamente subordinadas
todas as demais peças do planejamento
estadual: Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e Orça-
mento anual.

Antes de chegar à Assembléia,
onde está sendo debatido, o PMDI foi
submetido à apreciação de oito câma-
ras técnicas, que abrangem as diversas
áreas de governo, e aprovado pelo Con-
selho de Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES), formado por repre-

sentantes do governo e da sociedade
civil, com 62 membros. 'A retomada e
reestruturação do planejamento e a sua
democratização ficarão como uma
marca deste governo', prevê Maria
Luísa Leal, diretora da Superintendên-
cia Central de Planejamento Econômi-
coe Social da Seplan e uma das respon-
sáveis pela elaboração do Plano.

Desafios - Com quase 590 mil

quilômetros quadrados e mais de 16
milhões de habitantes, Minas tem hoje
uma economia comparável à de países
como o Chile e a Colômbia e um Produ-
to Interno Bruto (PIB) estimado em
US$ 52 bilhões. As exportações situ-
am-se no patamar de US$5 bilhões/ano
e representam 13% das vendas externas
brasileiras. Mas Minas vive o parado-
xo de será segunda economia do País e,
ao mesmo tempo, apresentar rendaper
capita abaixo da média nacional e regi-
ões de extrema pobreza.

As disparidades regionais cria-
das pela concentração espacial das ati-
vidades econômicas afetam diretamen-
te as condições de vida de enorme par-

cela da população. As diferenças entre
as áreas de maior e menor desenvolvi-
mento, querem termos de oportunidade
de emprego e renda, quer em termos de
acesso a serviços básicos, tais como
água, saneamento, energia elétrica, edu-
cação, saúde, etc., são evidentes. Prova
disso é que as regiões Noroeste, Norte
e Jequitinhonha!Mucuri, que represen-
tam 31 17c do território, respondem por
17% da população e detêm apenas 7%

do PIB estadual. Enquanto isso, as regi-
ões Central, Triângulo e Sul de Minas,
com 31% da área do Estado e 53% da
população, produzem 66% do PIB.

Essa realidade, de grandiosidade
até nos contrastes, serve para dar uma
idéia do desafio que é a formulação e
implementação de um plano estratégico
de médio e longo prazos. A expectativa
do governo é de que, ao final de cinco
anos, com a efetivação das ações e polí -
ticas propostas no PMDI, o PIB mineiro
tenha ultrapassado a barreira dos US$
60 bilhões, podendo chegar perto da
casa dos US$ 70 bilhões.

Financiamento— A viabilização
das metas traçadas pelo PMDI
vai demandar investimentos da
ordem de R$ 5 bilhões, valor
pouco inferior ao da dívida
mobiliária do Estado, de R$
5,6 bilhões. Mas de nada adi-
anta discutir prioridades senão
existem recursos disponíveis
para executá-las. No contexto
atual, o restabelecimento do
crédito público e a busca de
alternativas de financiamento
colocam-se como tarefas
prioritárias.

Mauro Borges, chefe do
Departamento de Economia da
Faculdade de Ciências Econô-
micas da UFMG, entende que é
aí que o Plano encontra as pri-
meiras dificuldades. "O finan-
ciamento dos projetos propos-
tos ainda não está devidamente
equacionado. Não se pode con-

tal apenas com os financiamentos quejá
vêm sendo divulgados e trabalhados",
alerta.

Já na opinião de Maria Luísa
Leal, financiamento não será problema
para que o Plano saia do papel. "A
duplicação daFernão Dias esbarrou em
alguns problemas mas a obtenção dos
recursos é algo resolvido. A duplicação
da BR-381/BR-262 até o Vale do Aço
será feita pela iniciativa privada, por

MARIA LUISA LEAL: financiamento não será problema
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empresas que serão diretamente benefici-
adas com a obra, a exemplo da Usimina.s
e da Belgo-Mineira. O projeto de educa-
ção tem financiamento assegurado pelo
Banco Mundial. Os recursos para o pro-
grama de saúde são, em grande parte,
federais, através do SUS. O projeto de
reforma do Estado depende muito mais de
gestão que de recursos", tranqüiliza a
técnica da Seplan.

Receptividade - O Plano, de um
modo geral, foi bem recebido pelo meio
político, pelos economistas e pela comu-
nidade acadêmica. Os empresários o sau-
daram com entusiasmo. "Trata-se de uma
iniciativa muito feliz do governo. Primei-
ro, porque há muito não tínhamos
um plano dessa natureza; depois,
pela forma como ele foi elabora-	-
do. O fato de o PMDI não ter
saído de dentro de um gabinete
fechado é muito importante. A
participação da sociedade impli- : zR

ca também um grau de compro-
misso com a sua execução", ana-
lisa Guilherme Emrich, da Fede- 4 .
ração das Industrias do Estado
(Fiemg).

"É o primeiro trabalho de
planejamento consistente feito
pelo governo mineiro desde aépo-
ca de JK festejou o presidente
da Associação Comercial de Mi-
nas, Francisco Américo Mattos J.de Paiva, na reunião em que o	-
governador apresentou apropos-
ta inicial de PM  aos membros
do CDES. "O setor privado está
consciente do seu dever social e
vai se unir ao governo para vencer OS

desafios que existem hoje", prometeu o
presidente da Belgo-Mineira, François
Moyen. "Com o PMDI, o governo de
Minas está se aproximando dos empresá-
rios", aplaudiu o presidente da Faemg e
do Sebrae-MG, Gilman Viana Rodrigues.
"A proposta é perfeita", resumiu o presi-
dente da Companhia Vale do Rio Doce,
Francisco Schettino.

Mas, ao lado de tanto otimismo, há

também espaço para avaliações mais
cautelosas. "Embora correto na sua
concepção, o Plano é grandiloqüente,
está acima da capacidade do Estado
para obter os recursos necessários.
Seria aconselhável definir as priori-
dades das prioridades", analisa o se-
cretário de Planejamento da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Maurício
Borges.

Uma das poucas vozes a se
levantar publicamente para conde-
nar o Plano - mesmo assim ressal-
vando a importância da iniciativa -
foi o economista Cezar Medeiros,
doutorem Economia pela UFRJ e ex-

vice-presidente da Acesita. Ele fun-
damenta sua crítica na avaliação de
que o Plano não possui o suporte
teórico necessário. Para Medeiros, o
PMDI já nasceu com esse "pecado
original". "O Plano foi concebido
sem base científica adequada. O Es-
tado não tem um diagnóstico preciso
sobre sua realidade e suas
potencialidades. Sem ter diagnósti-
co, como é possível propor políticas

de longo prazo?" - desafia o economis-
ta.

"Nossos indicadores sociais são
muito ruins. De nada adianta falar que
temos o segundo PIB do País se, em
termos relativos, ele é o sexto; se nossa
renda per capita é a 1 P do Brasil",
continua. Para Medei ros, a proposta do
PMDI peca também por não contem-
plar metas e objetivos mais ousados,
que criem e ampliem vantagens compa-
rativas. 'Isso exigiria, dentre investi-
mentos públicos e privados, cerca de
R$ 18 bilhões anuais, apenas para con-
solidar Minas como a segunda econo-
mia do país", analisa.

"O volume de recursos disponí-

veis não é grande, daí a importância de
se ter projetos e programas que mudem
a cara de Minas, que consolidem o
parque industrial existente e incorpo-
rem ao processo produtivo áreas que
hoje não têm atividade econômica dinâ-
mica", contesta Maria Luísa Leal. "A
ordem é otimizar a aplicação de recur-
sos e partir firme para a conquista de
parcerias com a iniciativa privada",
sentencia.

CEZAR MEDEIROS: plano não possui o suporte teórico necessário
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Na opinião de Mauro Borges, o
maior desafio para o governo na
implementação do PMDI será reuniras
forças políticas e econômicas do Esta-
do em torno de objetivos comuns. "É
necessário mobilizar as elites dirigen-
tes. Para que o Plano seja viável, é
preciso alavancar recursos e fazer um
trabalho de convencimento dos demais
secretários de Estado sobre a priorida-
de das ações propostas pelo PMDI",
ensina.

Programas - A proposta do
PMDI contém seis programas
estruturantes: Reforma e Moderniza-
ção do Estado: Implantação de Eixos
Estratégicos de Transportes; Ciência e
Tecnologia - missões tecnológicas;
Educação Básica de Qualidade para

Todos; Saúde Pública e Projetos de
Aproveitamento de Recursos Hídricos
para Irrigação nas Bacias dos Rios São
Francisco, Jequitinhonha e Pardo. De
acordo com a concepção da Seplan,
projeto estruturante é aquele capaz de
exercer efeitos econômicos de vulto,
"alterando a estrutura produtiva, indu-
zindo novos investimentos, gerando
economias externas e de
complementaridade, mudando os valo-
res econômicos, sociais e políticos".

Ao lado dos programas
estruturantes, o PMDI lista ainda al-
guns outros, chamados de "prioritários",
relacionados a habitação, saneamento,
segurança pública e justiça.

Comissão - Diante da impor-
tância do PMDI para o futuro do Esta-

do, antes mesmo de o Plano serenviado
à Assembléia, o Legislativo constituiu
uma comissão para acompanharas dis-
cussões no âmbito do CDES. "Entendo
que o desenvolvimento do Estado de
maneira harmônica só pode ser alcan-
çado através do planejamento de médio
e longo prazos. Com isso, teremos con-
dições de atrair os investimentos priva-
dos, nacionais e internacionais, de que
Minas precisa para avançar rumo a
uma sociedade maisjustae desenvolvi-
da", declara o deputado Alberto Pinto
Coelho (PP). "Ao elaborar a proposta
do PMDI, o governo conse guiu identi-
ficar, com precisão, os projetos capa-
zes de alavancar, de vez, o crescimento
do Estado", arremata o deputado
Arnaldo Penna (PSDB), também inte-
grante da comissão.

Walfrido aposta no plano
O vice-governador aponta as iniciativas
do governo para viabilizar o PMDI

0

vice-governador do
Estado e secretário de
Planejamento,

Wajfrjdo dos Mares Guia, é
otimista quando falado PMDI.
O único risco, segundo ele,
está ligado à estabilidade do
Real. "Se o Plano Real não der
certo, não é apenas Minas Ge-
rais, mas ninguém vai conse-
guir investir nesse país", diz,
assegurando que o Estado já
tem as parcerias para tocar os
projetos incluídos no PMDI.

Os investimentos pre-
vistos pelo Plano, da ordem de
RS 5 bilhões, exigirão do Te-
souro Estadual uma contrapartida anu-
al de R$ 300 a R$ 400 milhões. Esses
recursos, afirma o secretário, serão
obtidos através da ação fiscal integra-
da, entre o Estado e as prefeituras, para

.,

provocar o aumento da arrecadação, e
do produto das privatizações.

O governo já encaminhou ao
Legislativo vários projetos, como os
que tratam da venda do Credireal e de

ações da Cemig e do Bemge, "que
permitirão vender ativos do Estado,

privatizar, desestatizar, raci-
onalizar, evitar novos gastos",
diz Walfndo. Com a redução
das despesas de custeio, o
governo espera economizar
R$ 8ømilhões por ano. "Para
viabilizar o PMDI, vamos
buscar o aumento da receita,
a privatização e
desestatização, e a racionali-
zação dos custos."

As parcerias com
as empresas incluem a cons-
trução e manutenção de es-
tradas e também concessões,
como a da rodovia que liga
Belo Horizonte, Monlevade,
Ipatinga, um eixo estratégico

de transportes do PMDI. Segundo o
secretário, a privatização da Compa-
nhia Vale do Rio Doce não impedirá a
construção, pela empresa, da ferrovia
PiraporalUnaí. "Muita gente achaque,
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Os programas do PfVIDI
profissionalização e capacitação dos
quadros do Estado, além da revisão do
sistema previdenciário.

REFORMA DO ESTADO
O primeiro dos seis pontos bási-

cos do PMDI trata da reforma e moder-
nização da estrutura da administração
pública e deverá exigir recursos da
ordem de R$ 300 milhões. Dentre as
medidas propostas, estão a implanta-
ção da Base Única de Recursos Huma-
nos, para promover a desburocratização
e atender à administração direta e indi-
reta; a criação de um serviço de utilida-
de pública informatizado que cubra
todo o Estado - o "Disque Serviço
Público"; a instituição das regiões ad-
ministrativas; a implementação de con-
tratos de gestão; e a reforma fiscal e

tributária.
Outra proposta do programa de

"Reforma do Estado" é a desoneração
do setor público, através da reciclagem
da dívida mobiliária e da privatização
de ativos e participações que detenha
em empresas. O carro-chefe deste pro-
cesso, ao lado da instituição da Comis-
são Estadual de Desestatização, é a
privatização do Credireal.

No que diz respeito ao servidor
público, o documento do PMDI reco-
nhece que a grande maioria dos 480 mil
servidores estaduais "ganha muito mal"
e propõe a implantação de planos de
carreira e investimentos na

TRANSPORTE
O segundo programa

estruturante é a implantação de eixos
estratégicos de transportes, com base
no Plano Multimodal de Transportes
concluído em 1994. Aí, as prioridades
são três: conclusão da duplicação da
rodovia Fernão Dias; duplicação do
trecho Belo Horizonte - Vale do Aço,
da BR-381/BR-262; e ampliação da
área de influência do Corredor de Ex-
portação Centro—Leste, com a constru-
ção do ramal ferroviário Pirapora—Unaí.

De acordo com Maria Luisa Leal,
esses projetos são muito mais que sim-
ples eixos viários, devido à abrangência

vendida a Vale, isso não vai acontecer.
Os grupos que comprarem a Vale sa-
bem que há esse compromisso, forma-
lizado, e garantido pelo governo fede-
ral. Há, inclusive, prazo determinado
para a obra e previsão no orçamento da
Vale. Serão R$ 25 milhões em 96, 100
milhões em 97, 50 milhões em 98 e 25
milhões em 99. O ramal vai ser todo
feito pela Vale, e caberá ao governo de
Minas negociar com a Rede o direito de
passagem entre Belo Horizonte e
Pirapora, porque a linha nesse trecho é
da Rede", afirma.

O PMDI pressupõe também um
relacionamento maior do Estado com
os municípios e maior cooperação den-
tro do próprio governo, e da Secretaria
do Planejamento com as demais secre-
tarias estratégicas do Plano. Segundo
Walfrido, a Seplan jáestá fazendo esse
papel, recebendo prefeitos, principal-
mente do Norte de Minas, Jequitinhonha
e Noroeste. "Estive em Montes Claros

três vezes, para negociar oPMDI com
toda região da Sudene, 55 municípios.
A receptividade foi extraordinária.

Sobre o risco de alguns dos pro-
jetos do PMDI, com conclusão prevista
para o ano 2007, ficarem no meio do
caminho, Walfrido não demonstra o
menor temor. "Tudo que você começa
bem é difícil parar. O programa da
Educação, por exemplo, com mais qua-
tro anos, ninguém vai conseguir
interrompê-lo. Os programas dos eixos
de transportes ficam prontos neste go-
verno. Nos programas de irrigação, de
longo prazo, depois que se tem os sítios
irrigados não há como recuar. Isso está
sendo comprovado lá em Jaíba e em
Janaúba, que são duas áreas de irriga-
ção distintas, onde um hectare de bana-
na está dando R$ 1.600 de renda
mensal para uma família. E a gleba
mínima no Jaíba é de cinco hectares,
quer dizer, a família que estiver traba-
lhando direito, com assistência técnica,

fatura R$ 8 mil por mês. Como é irriga-
do, pode-se produzir banana o ano in-
teiro. Daqui a pouco nós estaremos
exportando. Aí, sim, você resolve o
problema."

Para que o Estado possa atrair
novos investimentos, Walfrido dese-
nha um quadro geral bastante favorá-
vel. "O Estado possui a maior rede
ferroviária e malha rodoviáriabrasilei-
ras, com o melhor índice de segurança
do país, bem como o melhor sistema
educacional básico e um moderno siste-
ma de treinamento de mão-de-obra.
Temos ainda esses eixos de transporte,
que vão favorecer a inserção do Brasil
inteirinho no Mercosul, e serviços efi-
cientes como o da Cemig e o daTelemig.
Possuímos, então, toda a infra-
estrutu-ra necessária. Por isso, temos quase 6
bilhões de dólares de investimentos pro-
gramados pelas empresas particulares
em Minas Gerais."
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e ao fortalecimento de atividades pro-
dutivas nos níveis setorial e regional
que os empreendimentos irão proporci-
onar. "São três prioridades que podem
alavancar o progresso de Minas, apro-
veitando as potencialidades existentes
e consolidando o parque industrial',
explica.

"A questão viária sempre foi
subestimada. Só agora percebem a im-
portância que ela tem como pré-requi-
sito do desenvolvimento", concorda
Maurício Borges, que destaca esse pro-
grama como um dos pontos altos do
PMDI. "A duplicação da Fernão Dias,
especialmente, é vital para o futuro de

Minas, pois vai permitir que o Estado
se beneficie da desconcentração indus-
trial de São Paulo", frisa.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
O terceiro ponto diz respeito ao

sistema de ciência e tecnologia. Num
mundo em que os paradigmas
tecnológicos sofrem profundas altera-
ções, eficiência e competitividade são
mais importantes que redução de cus-

tos mediante mão-de-obra barata, utili-
zação de incentivos fiscais e financia-
mentos subsidiados. Com a
globalização e a organização dos paí-
ses em blocos comerciais, a acirrada
disputa por um mercado cada vez mais
exigente alimenta a definição de estra-
tégias pelas empresas. E os mineiros
aderiram em peso à era da qualidade,
como comprova o grande número de
empresas certificadas segundo a norma
ISO 9000. Não é por acaso que duas
das instituições que lideraram o movi-
mento pela qualidade e pela moderniza-
ção administrativa no País estão
sediadas em Minas: a Fundação

Cristiano Otoni, daTJFMG, que reciclou
nos últimos anos quase um terço do PIB
industrial brasileiro, e a Fundação Dom
Cabral, que trabalha no top das empre-
sas.

Mas os programas de qualidade
total, reengenharia, etc., não são sufici-
entes para fazer com que as empresas
dêem o "salto de qualidade' que funci-
ona como o processo de seleção natural
do mundo competitivo. Quem pode

garantir esse salto é o investimento em
ciência e tecnologia.

O grande desafio é conseguir
atrair o investimento privado para a
área. O PMDI propõe que se repensem
as instituições públicas que atuam na
área de C&T e se promova o
engajamento das empresas nesse esfor-
ço. A proposta, para isso, é a criação de
"missões tecnológicas" para dar supor-
te ao desenvolvimento sustentado do
Estado.

EDUCAÇÃO
O quarto programa estrutural é

Educação Básica de Qualidade para
Todos. Há hoje, na sociedade, a con-
vicção de que priorizar a educação,
no conjunto das políticas governa-
mentais, é condição para que haja
atração de investimento e fortaleci-
mento das empresas.

Para aperfeiçoar o sistema edu-
cacional e otimizar os recursos desti-
nados ao setor, oferecendo educação
pública de qualidade, o Plano propõe
ações pautadas por um conjunto de
"princípios estruturantes": autono-
mia; gestão democrática; valoriza -
ção do profissional da educação; ava-
liação permanente e sistemática do
ensino; e integração com os municí-
pios.

O projeto básico para a educa-
ção, com um custo previsto de R$
500 milhões, tem como meta reduzir
para 5% e 2%, respectivamente, até
o ano 2000, as taxas de repetência e
evasão. Metas ambiciosas, pois hoje
a repetência é de 30% e o percentual

de evasão situa-se na casa dos 12%.
Outros projetos-suporte, orça-

dos em mais de R$ 2,6 bilhões, têm
como objetivos o fortalecimento do pro-
cesso de planejamento e gestão demo-
crática das escolas; a habilitação de 9
mil professores, especialização de 5 mil
e atualização de outros 125 mil; criação
e implantação do Plano de Carreira do
Magistério; desenvolvimento de um sis-
tema de avaliação externa das 6.154

w
Deputados constatamconstatam a situação degradante das carvoarias do Norte de Minas
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escolas estaduais e ações integradas
entre Estado e municípios.

SAÚDE
O quadro da saúde em Minas

apresenta problemas típicos de regiões
pobres e doenças características de áre-
as desenvolvidas. De acordo com o
Plano, a atuação do governo estadual
na área de saúde deve ser vista, pnnci-
palmente, como parte integrante do

SistemaÚnico de Saúde (SUS) e como
elo entre as orientações e recursos fede-
rais e as ações operacionais dos muni-
cípios.

A política estadual de saúde pro-
posta pelo PMDI abrange questões
como a implementação de programa de
saúde da família, através da formação
de centenas de equipes formadas por
médicos e auxiliares de enfermagem; a
implantação de um sistema eficiente de

referência e contra-referência para o
atendimento de casos que não podem
ser resolvidos no Programa de Familia;
a descentralização e regionalização do
atendimento de urgência e emergência;
o aumento da produção de medicamen-
tos estratégicos pela Fundação Ezequiel
Dias (Funed); a descentralização do
Hemominas, e a organização dos mu-
nicípios em parceria, através dos chama-
dos consórcios intermunicipaisde saúde.
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O FUTURO EM JOGO

IRRIGAÇÃO
O sexto e último programa

estruturante do PMDI consiste na im-
plantação de projetos de irrigação nas
bacias dos rios São Francisco,
Jequitinhonha e Pardo, incorporando
ao processo produtivo uma área irrigada
total de 124 mil hectares nas regiões
Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha
Na verdade, trata-se da adoção de polí-
ticas compensatórias para as regiões
mais carentes do Estado, marcadas pelo
atraso econômico e pela miséria. En-
tende o governo que a irrigação, nessas
áreas, além de exercer efeitos
estruturantes sobre a economia e a so-
ciedade locais, terá também efeitos des-
sa natureza em nível estadual, na medi-

dos projetos Gorutuba e Pirapora. Já
nas bacias dos rios Jequitinhonha e
Pardo, prevêem-se pólos de irrigação
em Salinas, Araçuaí, Machado Minei-
ro e Almenara. Alguns desses projetos
poderão estar concluídos já no próxi-
mo ano; outros, se executados dentro
das previsões, entram em operação até
o ano 2007 A expectativa é de que até
o final do atual governo, em 1998, a
área irrigada dos projetos implantados
chegue a 66 mil hectares. Os investi-
mentos previstos para o programa são
de aproximadamente US$315 milhões.

PROGRAMAS PRIORITÁRIOS
Além dos seis programas

estruturantes, o PMDI contempla po-

ção, Minas apresenta um déficit de 450
mil moradias, sendo 95 mil na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, e ou-
tras 480 mil moradias são descritas como
"inadequadas", por não disporem do
mínimo de infra-estrutura. Para
viabilizara implantação de uma política
habitacional,o caminho apontado passa
pela canalização de fontes de recursos
para o Fundo Estadual de Habitação.

O quadro de saneamento básico
do Estado também não é dos melhores:
41% da população urbana não é assisti-
da com abastecimento de água e apenas
29% conta com esgoto sanitário. Para
reverter essa situação. o PMDI propõe o
prosseguimento dos programas Prosam
e Somma, orçados em mais de US$ 640

1

Deputados visitam o Projeto Jaíba, contemplado no PMDI

da em que contribuirá para aumentar a
produção agrícola e agroindustrial e a
geração de emprego e renda.

Na Bacia do São Francisco, os
projetos de irrigação contemplados no
Plano são os do Jaíba e de Entre
Ribeiros, além do início do Projeto
Jequitaí e da ampliação e adequação

líticas públicas relacionadas a três áre-
as consideradas prioritárias para a
atuação governamental e às quais vêm
sendo dirigidas algumas das deman-
das mais urgentes da população: habi-
tação, saneamento, segurança pública
e justiça.

No que diz respeito à habita-

milhões e que contam com financiamen-
to parcial do Bird.

Nas áreas de segurança e justiça,
o documento do PMDI defende a neces-
sidade de ações que visem ao aparelha-
mento e capacitação das polícias civil e
militar, e à concentração de esforços na
ampliação do sistema penitenciário.
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