
DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO

Bombardeado por culturas externas, esvaziado economicamente por
seus vizinhos e sem comunicação eficiente entre suas regiões, o Estado
tem múltiplas realidades à espera de uma política de integração que
canalize suas forças para um desenvolvimento equilibrado
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O mapa da desintegração

J

uizde Fora, distante pouco
mais de três horas de Belo
Horizonte, elevada no pas-
sado à condição de

"Manchester" mineira, tem sotaque
carioca; muitos de seus filhos torcem
pelo Botafogo, e o anedotário confe-
riu-lhe, maldosamente, a pecha de su-
búrbio do Rio.

Assim como Juiz de Fora, outras
centenas de cidades experimentam a
sensação de estar dentro do território
mineiro, mas vivendo as-
pectos do cotidiano típico
da fronteira vizinha. É o
que acontece, por exem-
plo, no extremo-sul do E
tado, com os habitantes da
pequena Cachoeira de Mi -
nas, a cerca de 230 km da
cidade de São Paulo, que
saem pela manhã para fa-
zercompras na famosa "25
de Março", rua tradicional
do comércio paulistano.

Ocorrências como
essas - mais expressivas à
medidaque se avança rumo
às fronteiras - indicam
apenas a ponta de um
iceberg formado ao longo
do tempo e deixam à mos-
tra um aspecto curioso: os
quatro cantos de Minas -
Norte, Sul, Mata e Triân-
gulo, tomados de forma
simplificada - desconhe-
cem-se. São regiões situadas dentro de
um só contorno, mas a realidade con-
traria o que desenha o mapa. E como se
Minas estivesse dilacerada internamen-
te, embora sem nunca abandonar a
conveniência do discurso da unidade.

O quadro que se apresenta hoje
foi sendo delineado aos poucos, e suas
origens remontam à época do Brasil-
Colônia. O ciclo do ouro, pela sua
natureza extrativa, determinou uma
ocupação fragmentada do território
mineiro, fazendo com que as regiões

funcionassem apenas como áreas de
suprimento da capital da província,
analisa o cientista político Otávio Dulci,
do Departamento de Sociologia e An-
tropologia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da UFMG. O pró-
prio governo colonial não via com bons
olhos a integração, pois isso poderia
aumentar o tráfego de pessoas na re-
gião aurífera, o que estimularia o con-
trabando.

Com o esgotamento do ciclo do

ouro e a emergência de novos pólos
econômicos, localizados principalmen-
te no Sul do Estado e na Zona da Mata,
ganha corpo o projeto de mudança da
capital. Ouro Preto, símbolo da deca-
dência, foi substituída por Belo Hori-
zonte, que nasceu incumbida de amai-
nar os ânimos separatistas e de iniciar o
processo de integração idealizado por
João Pinheiro e outras lideranças em-
presariais e políticas de sua época. Se-
gundo Dulci, essa elite, que tinha cons-
ciência do atraso estrutural da econo-

mia mineira, acabou vendo sacrificado
o projeto de integração por outro que
esfacelou o Estado ainda mais.

Devido à formação de um novo
ciclo econômico de base mineral, só
que agora industrial, Belo Horizonte -
por estar assentada sobre o Quadriláte-
ro Ferrífero - foi erguida também à
posição de eixo da economia do Estado.
"Minas abandonou o projeto de
integração de suas regiões, mas se pro-
jetou pela formação de um sólido par-

que de produção de bens
intermediários, que se
concentrou em torno da
região de maior ocor-
rênciade minério", ana-
lisa Dulci.

Como herança
desse processo de ocu-
pação e desenvolvimen-
to, restou um quadro de
desintegração econômi-
ca e cultural, expressa

- em comportamentos
como fazer compras em
São Paulo ou lerjornais
de estados vizinhos. A
influência de outros es-
tados sobre Minas in-
tensificou-se com os
avanços tecnológicos,
particularmente os que
possibilitaram às redes
de televisão ampliar seu
alcance, via Embratel.

INVASÃO - Por
muitos anos, o Sul foi dominado facil-
mente pelos sinais de TV dos estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro, ao invés
de captar os sinais mineiros. A "inva-
são" era um fenômeno incômodo, pre-
cariamente combatido pelas prefeitu-
ras e geradoras regionais, até então
únicas responsáveis pela expansão dos
sinais. Foi preciso que o Estado, por
determinação do então governador
Aureliano Chaves, encampasse o pro-
jeto de interiorização para reduzir o
impacto sociocultural exercido sobre o

HELENI DE MELO Couro, DIREÏORA DO DETEL:
"São 110 municípios desconectados da realidade mineira
utilizando parabólicas para buscar imagens do Rio ou São
Paulo".
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MANOEL BORGES, PREFEITO DE PARACATU:
"A invasão cultural de outros estados produziu uma juventude
sem compromisso com Minas e as coisas mineiras"

O mapa da desintegração

Sul de Minas e outras regiões.
Hoje, 43% da população minei-

ra - cerca de 7 milhões de habitantes—,
segundo dados do Departamento Esta-
dual de Telecomunicações (Detel), re-
cebem sinais de TV através do comple-
xo montado pelo Estado; isso, sem
contabilizar as plantas das
retransmissoras que se integram às do
Detel, elevando esse percentual para
70% da população.

Embora animador, se compara-
do com a situação de 20
anos atrás, o quadro da
cobertura de sinais de TV
apresenta um componen-
te surpreendente: 110
municípios do Estado
estão totalmente des-
conectados da realidade
mineira, já que estão re-
cebendo - via parabóli-
ca - apenas a programa-
ção gerada pelas matri-
zes, incluindo os
telejornais regionais, pro-
duzidos no Rio ou em São
Paulo, de acordo com le-
vantamento do Detel feito
há um ano.

Fatos como esses
podem ocorrer, segundo a
diretora-geral do Detel,
Heleni de Meio Couto,
porque as prefeituras, in-
comodadas com a demo-
ra na instalação da rede
oficial, acabam optando
pelas antenas parabólicas - uma alter-
nativa de resolução instantânea, que
ainda confere um certo ar de
modernidade à administração local,
embora os prejuízos econômicos e cul-
turais sejam incalculáveis. As
repetidoras, por sua vez, só têm interes-
se em instalar estações de retransmissão
em localidades que possam dar retorno
comercial, através da publicidade.

Assim vive Paracatu - a última
cidade antes da divisa com Goiás—, no

Noroeste, a 500 km de Belo Horizonte
e a 200 km de Brasilia, completamente
distanciada da realidade do resto do
Estado. O prefeito Manoel Borges la-
menta os sérios prejuízos de natureza
econômica e política da população da
cidade, por causa dos sinais de TV
captados de Goiás, do Rio de Janeiro e
de São Paulo, mas se atém, bem mais
preocupado, às perdas culturais. "Essa
invasão cultural é a responsável pelo
surgimento de uma juventude que não

tem compromisso com Minas, que não
tem nenhum sentimento patriótico pe-
las coisas mineiras", enfatiza.

O fenômeno não incomoda ape-
nas os políticos. Durante a Audiência
Pública da região Noroeste, realizada
em março, em Paracatu, a integração
com o restante do Estado foi alvo de
defesas calorosas de todas as associa-
ções, sindicatos e coope rativas da re-
gião que reivindicaram a extensão do
Sistema Estadual de Telecomunica-

ções. O deputado federal Paulo Roma-
no, votado na região, também aprovei-
tou a ocasião para protestar contra o
risco da perda "da identidade da cida-
dania mineira, uma vez que eles nunca
sabem o que se passa na capital do
Estado".

Esse bombardeamento de infor-
mações externas, uma das causas da
fragmentação de Minas em múltiplas
realidades, produz reflexos na unidade
política e econômica de um Estado de

extensão territorial equi-
valente à de países como
a França, tendo suas re-
giões separadas pelas
grandes distâncias e pela
precariedade da malha
rodoviária. O que, por
sua vez, provoca uma
sensação geral de
distanciamento do cen-
tro das decisões e quei-
xas freqüentes das lide-
ranças políticas e empre-
sariais.

O deputado Adel-
mo Carneiro Leão (PT),
com representação em
Uberaba, fala de uma
região que tem consciên-
cia do seu potencial eco-
nômico e da sua expres-
siva participação no
ICMS - 11,26%, de
acordo com o Anuário
Estatístico de Minas Ge-
rais (89) -, mas que não

vê esse esforço reconhecido na hora de
repartir o "bolo".

Além do pequeno retorno no pla-
nejamento orçamentário do Estado, o
Triângulo reclama de outro tipo de
descaso, que o deputado diz reforçar
ainda mais os movimentos separatis-
tas. Adelmo conta que há dois anos o
tráfego de um trecho da rodovia que
liga Araxá a Uberaba tem sido feito por
estradas vicinais, devido à queda de
uma ponte, aumentando o percurso em
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70 km, sem que o governo do Estado
manifeste qualquer preocupação com
esse transtorno.

O ex-prefeito de Varginha e de-
putado Dilzon Meio (PTB) se diz por-
ta-voz de uma região que um dia quis
ser independente, que é praticamente
urna extensão de São Paulo e que vê
Belo Horizonte apenas corno referência
geográfica. O "Sul Maravilha" - ape-
sar de ser a região que mais recebeu

pobreza local. A deputada Maria José
Haueisen (PT), de Teófilo Otoni, vê na
região traços de um mundo à parte, com
antenas parabólicas, latifúndios - só
que improdutivos - e a profusão dos
dólares provenientes do comércio de
pedras, em meio a uma paisagem que
mistura miséria e abandono.

O diagnóstico da região é
desalentador, sobretudo porque ela es-
teve no esquecimento dos políticos e

orçamentária. "Se quisermos manter a
unidade de Minas, apesar da sua diver-
sidade, sem que ninguém se Sinta toma-
do ou subtraído, a saída é a
descentralização do planejamento e da
execução de políticas públicas", apon-
ta o titular da Superintendência Cen-
tral de Planejamento Econômico e So-
cial da Seplan, José Osvaldo Lasmar.

Para dar suporte ao novo mode-
lo, o governo está traçando um plano de

DEPUTADOS DILZON MELO E MARIA JOSÉ HAUEISEN:
Embora contribua com a segunda maior cota de ICMS do Estado, o Sul é praticamente uma extensão
de São Paulo, enquanto o Norte de latifúndios improdutivos é um mundo á parte de miséria e abandono

projetos nos últimos dois anos, com
assistência do Instituto de Desenvolvi-
mento Industrial (mdi), segundo dados
da Federação das Indústrias de Minas
Gerais (Fiemg) - também se ressente
da falta de participação, apesar de en-
grossara receita estadual com a segun-
da maior cota de ICMS - 11.40%.

O vale do Jequitinhonha e o do
Mucuri têm sorte pior. Fazem fronteira
com um Estado menos promissor, a
Bahia, e ainda vivem sob um clima
causticante, pretexto para justificar a

planejadores. "Só é lembrada durante
as eleições, quando os candidatos dis-
tribuem cestas básicas", observa a de-
putada, lamentando a ausência de um
planejamento para a região que dimi-
nua a distância sócio-econômica que a
separa do restante do Estado.

PLANEJAMENTO - O governo mi-
neiro visualiza esse quadro e propõe
como alternativa um novo paradigma
que possibilite encurtaras distâncias e
planejar com racionalidade a execução

ação que inclui esforços no setor das
telecomunicações, com a criação de
programas de telefonia rural e de
interiorização dos sinais de TV. Nesse
sentido, prevê o repasse de recursos da
ordem de US$ 15 milhões para a aqui-
sição de receptores que permitirão le-
var, pelo menos, os sinais daTVMinas
aos quatro cantos do território mineiro
- cobertura de 100% do Estado, como
espera a diretora do Detel, Heleni de
Meio Couto. E, ao mesmo tempo, pro-
jeta uma política de aproximação com
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a realidade dos municípios, através da
criação de unidades administrativas
regionais da Seplan.

Essas unidades e a nova
regionalização do Estado serão a ala-
vanca de Lima estrutura de planejamen-
to inédita, através da qual o governo
pretende interiorizar a ação da Seplan,
o que na prática significa descentrali-
zaraexecuçãode políticas de desenvol-
vimento no Estado. Segundo Lasmar,
cada unidade terá um coordenadorcom
respaldo político, que saibavocalizar
os problemas e que seja capaz de ade-
quar políticas setoriais para a região.

A proposta tem coerência, aco-
lhe uma tendência mundial de
regionalizar as ações governamentais,
mas sua aplicação efetiva não desperta
muito entusiasmo, sobretudo porque,
na prática, descentralização implica
divisão de poder. 'E Lima coisa pol itica-
mente difícil, porque o poder exerce
atração sobre as pessoas", analisa a
geógrafa Maria Aparecida Arruda, da
Fundação João Pinheiro.

Para ela, é difícil imaginar dez
pessoas no Estado dividindo poder com
os secretários e com o próprio governa-
dor. Maria Aparecida sugere, como
alternativa, uma definição criteriosa do
que seja competência do Município, do
Estado e da União, para que não persis-
tam, por conta da superposição de ati-
vidades, as incertezas e a falta de deci-
sões.

Nesse quadro em que se conju-
gam atraso e prosperidade, regiões ri-
cas e pobres colonizadas pelos vizinhos
e perspectivas discutíveis de ação go-
vernamental, Minas permanece como
um dia escreveu Guimarães Rosa: vári-
as. Em tempos de integração, vide
Mercado Comum Europeu e Mercosul,
esse desmembramento em múltiplas
realidades regionais, embora não ame-
ace seriamente a unidade territorial,
constitui um risco nessa direção ou, na
melhor das hipóteses, um entrave ao
processo de desenvolvimento equilibra-
do.
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om base em dados da Secretaria
de Estado da Indústria e Co-
mércio, publicados em trabalho
da Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais (Fiemg), os
incentivos fiscais ocupam apenas o
quarto lugar - cerca de 15% - entre os
fatores que inlluenciararn as decisões
de investimento no Estado em 93, con-
tra 61,6% conferidos à disponibilidade
de matéria-prima.

Odocumento alerta que Minas,
apesar de todas as vantagens compara-
tivas em relação a outros estados brasi-
leiros, como a proximidade de grandes
mercados consumidores e as boas con-
dições de infra-estrutura, está em des-
vantagem por causa da guerra fiscal
praticada por muitos estados com os
quais faz fronteira, como é o caso da
Bahia. Rio de Janeiro, São Paulo, Espí-
rito Santo e Goiás.

O Rio de Janeiro conseguiu
atrair 18 projetos, com investimentos
da ordem de US$ 90 milhões, no perí -
odo de 90 até maio de 93, através da
dilatação do prazo de recolhimento do
ICMS. Goiás, São Paulue Espírito San-
to também se configuram como concor-
rentes potenciais para Minas Gerais,
seja através da criação de programas de

SI,

fomento à indústria ou por uma polí-
tica de cobrança do ICMS mais atraen-
te.

Desde 90, Minas deixou de cap-
tar investimentos da ordem de USS
370 milhões e de gerar 4 mil empregos.
Desse volume, 66% foram absorvidos
por Goiás e 33% pelo Rio de Janeiro.
"As indústrias instaladas no Triângulo
sofrem concorrência acirrada das de
Goiás e acabam perdendo em
competitividade", destaca o estudo.

As críticas feitas pelo documen-
toda Fiemg foram consideradas "equi-
vocadas" e "improcedentes" pelo se-
cretáriode Estadoda Fazenda, Roberto
Brant. O secretário contestou o estudo,
afirmando que não há diferença na
carga tributária cobrada pelos estados.
—As alíquotasdolCMS não são lixadas
pelos estados, mas pelo Senado Fede-
ral e pelo Confaz e são iguais para
todas as unidades da Federação, ou
seja, 12% de alíquota máxima, quando
as vendas são feitas para outros esta-
dos, e 18%, quando as vendas são feitas
no interior do próprio Estado", explica
Brant. "Na verdade", analisa o secretá-
rio, "o que está fazendo com que Minas
não cresça tanto quanto nós desejáva-
mos é a recessão econômica".

O OUTRO LADO DA FRONTEIRA

BAIXAS NA GUERRA FISCAL
Estudo da Fiemg denuncia que Estado perde
investimentos na guerra fiscal com estados vizinhos
(390 milhões de dólares desde 90), enquanto secretário
da Fazenda culpa a recessão econômica
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