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A
democratização, a sustentabilidade e a

regionalização do planejamento constituem os pi-

lares do plano de desenvolvimento estratégico do

Estado, explicitado nas propostas do Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e do Pla-

no Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), elaborados pela

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Nesta

entrevista à Revista do Legislativo, o secretário Manoel Costa diz

que há muitos anos Minas Gerais não tem um planejamento capaz

de desenvolver suas potencialidades. Segundo ele, o Orçamento

Participativo é um instrumento poderoso para demo-

cratizar o planejamento e ajudar o governo a ter uma

radiografia precisa das demandas das diferentes re-

giões de Minas, permitindo que o planejamento seja

feito com base nas demandas e vocações regionais.

Manoel Costa critica, ainda, a política de abertura

econômica indiscriminada do governo federal e de-

fende a priorização do mercado interno como cami-

nho alternativo para o desenvolvimento e a melhoria

da distribuição de renda.

O secretário diz, ainda, que o governo federal atrope-

lou os Estados na elaboração do Plano Plurianual

(PPA), que classifica como um fator de desagregação

da identidade nacional e  portfolio de alternativas de

investimento da iniciativa privada, que não atende as

regiões mais necessitadas nem se preocupa com o re-

torno social, com a melhoria da qualidade de vida

das pessoas.

Planejamento abre espaço para

a participação da sociedade

ENTREVISTA

Manoel Costa
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Revista do Legislativo � Secretá-
rio, quais as grandes linhas do pla-
nejamento para estes quatro anos?
Manoel Costa � Na elaboração do
plano de desenvolvimento estraté-
gico, procuramos atender a uma
demanda por regiões, que já existe
de longa data, sem perder a visão
de todo o Estado. Isso tem sido de-
monstrado no próprio orçamento
participativo. E hoje, se visitarmos
a Zona da Mata e o Triângulo, por
exemplo, veremos também iniciati-
vas espontâneas tanto de prefeitos
como de consórcios e associações,
que reforçam essa linha de atuação.
Outro fator agregado no plano es-
tratégico é a democratização do pla-
nejamento. Então, o que o Estado
pretende, numa primeira fase, é
identificar regionalmente, e também
nas sub-regiões, as vocações e as
alternativas econômicas, para evi-
tar a adoção de uma política de re-
núncia fiscal ou ficar apenas numa
política restrita a algumas ações.

RL � O plano é de desenvolvimen-
to integrado. Como integrar a
regionalização?
MC � O Estado tem 580 mil km²,
todavia, faltam alternativas regionais
e a falta de um planejamento
regionalizado, muitas vezes, cria o
espírito separatista. Encontrando es-
sas alternativas de desenvolvimen-
to, não estaremos criando uma re-
gião autônoma, mas uma unidade.
Aliado ao planejamento global, con-
seguiremos ainda manter a Capital
como coração político do Estado.
Então, neste primeiro momento, não
estamos identificando uma ou outra
alternativa como planejamento do
Estado, mas definindo a forma e os
meios para que esse planejamento
seja realizado de uma maneira mais
profunda e irreversível.

RL � O plano leva em considera-
ção as regiões de planejamento que
já existem?

MC � Neste momento, não estamos
introduzindo nenhuma forma nova
de organização do Estado. As dez
regiões do Estado são regiões de
censo, mas nunca foram dez regi-
ões de planejamento. Então, se nós
compatibilizarmos as informações
que temos, de censo, de estatística,
teremos as regiões ditas de plane-
jamento. E o Estado tem hoje tam-
bém as microrregiões, que são 38.
Nós vamos, assim, fazer o planeja-
mento naquelas dez, com a pers-
pectiva futura de adequar algumas
delas, fazendo um plano sub-
regionalizado, levando em conta a
extensão, as características e as afi-
nidades dos municípios. O funda-
mental é que não estamos partindo
de uma base irreal ou com o mapa
de Minas na nossa frente. Já são de-
mandas que existem, reivindicações
que surgem espontaneamente. O
que estamos procurando fazer é
ouvir e criar os instrumentos para
que tenhamos, com clareza, as de-
mandas regionais. O orçamento
participativo é um desses instrumen-
tos e, numa segunda fase, iremos
fazer o planejamento participativo
voltado para a região.

RL � O que vai mudar nessa se-
gunda fase?
MC � A idéia é envolver todas as
forças existentes nas regiões. As uni-
versidades, que hoje não participam
e podem ter um papel de interven-
ção extremamente positivo na re-
gião, as associações microrregionais,
as organizações não governamen-
tais  e as prefeituras.

RL � Há uma mudança no enfoque
de como fazer o planejamento? Dei-
xa-se de ter a receita como a preo-
cupação básica do planejamento e
passa-se a fazê-lo sob o enfoque
das demandas?
MC � Das demandas e das voca-
ções. Na região, muitas vezes, por

A intervenção do

Estado será no sentido
de organizar as
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de funcionar como
amálgama do

processo e não de

simplesmente ter ou
não ter recursos para

investir na região

PLANEJAMENTO ABRE ESPAÇO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE



32 REVISTA DO LEGISLATIVO abr-dez/99

prática e cristalização de uma cul-
tura, o município está muito volta-
do para o Estado, enquanto a alter-
nativa para a solução do problema
está entre os próprios prefeitos. A
intervenção do Estado será no sen-
tido de organizar essas demandas,
de funcionar como amálgama do
processo e não de simplesmente ter
ou não ter recursos para investir na
região. Com essa organização de
demandas, o Estado participa tam-
bém na atração de outras formas de
recursos. As premissas básicas que
orientaram a elaboração do plano
foram a regionalização, a
sustentabilidade, de uma maneira re-
alista, não apenas porque é palavra
da moda, e a participação, ou seja,
a democratização do processo, com
o envolvimento da sociedade de for-
ma que ela possa cobrar aquilo que
está sendo planejado.

RL � O senhor falou de demandas
reprimidas das regiões. Poderia nos
dar alguns exemplos?
MC � Sim, a Região Metropolitana
de Belo Horizonte é um exemplo.
Aqui se tem um fluxo migratório ex-
tremamente intenso, são 26 prefei-
turas que fazem parte da Granbel,
e não há um instrumento de plane-
jamento. Já houve, era o Plambel,
que não pretendemos retomar. Mas
pretendemos participar, com as pre-
feituras, da elaboração de um pla-
no metropolitano de desenvolvi-
mento, pois, 40% da população do
Estado vive na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. Outro exem-
plo é o Triângulo. É uma região que
tem pujança, não é uma região de-
primida, mas qual o seu futuro? A
mesma pergunta pode ser feita para
a Zona da Mata. Bem localizada,
próxima ao Estado do Rio, tem tra-
dição, cultura, boas universidades,
mas para onde ela caminha? Outra
região é o Sul de Minas, que sofre
uma pressão enorme da economia

paulista. O seu futuro é a abertu-
ra apenas de um eixo que vai fa-
zer o desenvolvimento sustenta-
do da região? Faltou planejamen-
to e essas indefinições, para as
quais teremos de encontrar uma
solução, são um complicador. Ve-
jamos ainda o caso de Furnas.  São
mais de 2,4 milhões de pessoas
na região dos rios Grande, Sapucaí
e Verde, que têm as melhores
águas do Brasil, hoje um manan-
cial de água potável completa-
mente comprometido. E qual é a
alternativa econômica futura para
a região? O Estado deve partici-
par e ajudá-la a encontrar uma eco-
nomia mais sustentável, que ofe-
reça melhor qualidade de vida e
crescimento. Não podemos permi-
tir que o que esteja ocorrendo se
perpetue, com a transformação do
lago de Furnas numa nova Baía
de Guanabara ou numa Lagoa da
Pampulha de maiores dimensões.
Se nos vo l tamos para as  re -
giões deprimidas como o Jequi-
tinhonha e o Mucuri, o quadro é o
mesmo.

RL � Como o planejamento
regionalizado se situa em termos do
País?
MC � A regionalização do planeja-
mento no País teve curto espaço de
vida, sendo interrompida pelo Gol-
pe de 64. O que seria uma tendên-
cia à regionalização e à democrati-
zação resultou na centralização por
parte do governo federal. E isso
continuou durante o regime autori-
tário. Quando se retomou o proces-
so de democratização, as estruturas
de planejamento já não existiam
daquela forma. Basta fazer uma ra-
diografia da atuação da Sudene nos
últimos anos e hoje. Ficou restrita à
atração de empresas e de financia-
mento, mas sem planejamento. Al-
guns Estados podem até ter avan-
çado e se preocupado em fazer pla-
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resgatar a capacidade
de planejamento do

Estado, envolvendo no

PMDI órgãos como a
Fundação João
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apresentar um plano
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nejamento regionalizado, mas são
iniciativas isoladas.

RL � Que quadro o senhor encon-
trou na Secretaria do Planejamento?
MC �  Nós encontramos uma estru-
tura que não investia. Planejar não
era mais uma preocupação do Esta-
do. O que foi adotado é o que po-
deríamos chamar de �planejamento
de negociação�, onde são
identificadas alternativas e se parte
em busca dos recursos. Não encon-
tramos uma radiografia real do Es-
tado nem da sociedade. Não estou
dizendo que seja culpa do último
governo, é um processo que não
foi realizado, talvez pelo compro-
metimento com a política do go-
verno federal, que não se interes-
sava pelo planejamento. Não pode-
mos dizer nem que o seu Plano
Plurianual (PPA) é uma ação de pla-
nejamento. O governo federal tem
uma ótica que transforma o País em
território, visando à pauta de ex-
portação, destrói os Estados e a po-
pulação não é levada em conside-
ração. É, portanto, um plano conce-
bido por empresas sem a menor
identidade com o País. Mesmo um
Estado como Minas Gerais perdeu
a capacidade de planejar, desmon-
tou o corpo técnico que tinha, mui-
tos saíram no Programa de Desliga-
mento Voluntário (PDV) do gover-
no passado. Nossa preocupação é
resgatar também essa capacidade de
planejamento do Estado, envolven-
do no Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI) órgãos
como a Fundação João Pinheiro. A
idéia não é apresentar um plano
pronto, que se feche e conclua em
si mesmo.

RL � O senhor fala do PMDI não
mais como um produto acabado,
mas como um processo. Nessa hora,
qual será o papel do Estado, como
ele irá mobilizar recursos para isso?

MC � Isso é parte do processo. Va-
mos identificar os parceiros e
envolvê-los nessa iniciativa, pois o
planejamento não é uma solução que
dependa estritamente do Estado.
Essa unidade regional, por exem-
plo, que não é praticada, encontra
formas de financiamento na própria
atividade. Amplia e cria outros me-
canismos. Recentemente, por inici-
ativa de prefeituras e com pequena
participação nossa, um consórcio
criado na Zona da Mata, que alcan-
ça uma parte das Vertentes e do Sul,
conseguiu recursos da Itália, pelo
Banco Mundial, para elaborar um
plano de desenvolvimento inter-
municipal. Isso ilustra o que estou
dizendo e foi feito sem passar pelo
Estado. Ao proporcionar à região
possibilidade de discutir, o Estado
deixa de ser o senhor do saber e o
que detém todo o conhecimento e
poder. Ele vai partilhar. Com isso, o
processo de democratização atinge
o planejamento.

RL � Qual a grande preocupação
do governo nessa área?
MC � Preocupa-nos melhorar a pró-
pria situação do Estado para que ele
tenha capacidade de investir. Hoje
ele não tem essa capacidade, que
lhe foi tirada em busca do Estado
Mínimo. Foram tiradas do Estado
agências de desenvolvimento
como, por exemplo, o Bemge e o
Credireal. Num Estado como o nos-
so, com 40% da população vivendo
na linha da pobreza, uma Copasa
não é importante? Um Estado que,
apesar da Cemig, não tem toda a
sua eletrificação feita, mostra que
essa empresa é mais que uma com-
panhia de energia, é uma agência
de desenvolvimento.

RL � É de se esperar uma certa re-
sistência a este enfoque de planeja-
mento. As pessoas costumam pen-
sar planejamento como sendo um

Temos setores na

sociedade que querem
transformar o Estado

num Estado Mínimo

para usufruir ainda mais
das benesses e das

facilidades que já

alcançaram com a
implantação do projeto

neoliberal
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papel do Estado, com dinheiro para
investir. Como o senhor espera re-
verter essa expectativa?
MC � A tendência é a de haver uma
mudança de cultura. A idéia do Es-
tado Mínimo, da facilidade de en-
trada de capitais, que nos levaria
ao Primeiro Mundo, acabou. Com
isso, as críticas contra aqueles que
ainda defendiam o papel do Esta-
do, taxando-os como detentores de
uma ideologia ultrapassada,
�tiranossáurica�, também se esva-
ziou e a própria realidade tem de-
monstrado que acabou a fantasia.
Não só no Brasil, mas onde esse
modelo foi aplicado � na Argenti-
na, no Chile e em outros países � o
sonho passou. Por um lado, a po-
pulação tende a acreditar que o Es-
tado tem potencialidade e que ela
faz parte dessa mudança e de uma
parceria com o governo democráti-
co. Mas, de fato, continuamos a ter
setores na sociedade, com outros
interesses, que querem transformar
o Estado num Estado Mínimo para
continuar a usufruir das benesses e
das facilidades que tentaram implan-
tar com o projeto neoliberal. Essa,
então, não é mesmo uma questão
fácil, mas a proposta do planejamen-
to regional, que não tem uma ver-
são no projeto neoliberal, é uma
opção para a sociedade. Nós res-
gatamos tudo isso e criamos um
instrumento para praticar a demo-
cracia.

RL � O senhor acredita que o mo-
delo neoliberal já chegou ao esgo-
tamento?
MC � Sim, mas eles vão tentar
reciclá-lo, vão criar uma nova rou-
pagem, pois estamos falando de um
projeto de longo prazo.

RL � Voltando ao papel do Estado
nessa função do planejamento, o
que está reservado, por exemplo,
para uma instituição como o BDMG?

MC � Acho que a discussão do pla-
no de desenvolvimento vai ser
transferida para todos os organis-
mos do Estado. O BDMG também
vai ser colocado nas ações, como a
Fundação João Pinheiro, o Indi, to-
das as secretarias, todos os instru-
mentos que fazem parte do Estado.
Essa discussão vai se dar numa pri-
meira fase, internamente. Ela não
está em descompasso com a nova
proposta apresentada no plano de
desenvolvimento.

RL � Mas o papel de atuação
do BDMG ainda está por ser defi-
nido?
MC � Claro. O Estado não é uma
máquina rápida em que você dá a
partida e ela responde. É preciso
despertar essa consciência, em
nível regional, do público, dos
secretários, dos órgãos. É um
envolvimento para que não haja
descompasso interno. Esse proces-
so já está ocorrendo no orçamento
participativo, o que difere um pou-
co do passado. A maioria dos ór-
gãos participa das discussões
regionais e vai adequando sua ação
em função das demandas. Esse é o
objetivo. Não estou dizendo que to-
dos vão dar uma resposta rápida, mas
a idéia é que todos possam se ade-
quar às demandas regionais propos-
tas. Já há uma sintonia muito grande
entre o orçamento participativo e o
planejamento. Identificadas as deman-
das, elas vão ressurgir, então, duran-
te a definição do próprio orçamento
e, aí, a sociedade já estará em condi-
ções de defendê-las e interferir, tan-
to na Assembléia Legislativa, durante
a discussão do projeto de lei do Or-
çamento,  como na Câmara dos De-
putados.

RL � O PMDI pressupõe parâmetros
e objetivos a serem alcançados para
que se possa medir a eficácia do
plano? Quais são?

O Estado não é uma
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dá a partida e ela
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MC � No processo de regionalização,
fica mais fácil perceber isso. Pode-
mos identificar uma região e a si-
tuação em que ela se encontra. E
com as ações propostas pela comu-
nidade local, regional, vamos
mensurar a situação encontrada e o
encaminhamento dado. Se fosse
uma avaliação global, genérica, po-
deríamos ter indicadores de cresci-
mento positivo, mas que só poderi-
am ser, de fato, verificados em cer-
tas regiões privilegiadas até mes-
mo em função da sua localização.

RL � Mas que expectativas o se-
nhor tem quanto a metas, inclusive
como forma de incentivar as comu-
nidades?
MC � O Estado faz parte de uma
Federação. Ele depende de uma po-
lítica do governo federal, não
agimos como Estado independente.
Estamos limitados, em parte, pela
política econômica do governo fe-
deral. Mas, por outro lado, não so-
mos pessimistas a ponto de achar
que não podemos fazer nada. Ao
envolver a população, ao democra-
tizar, buscamos explorar uma
potencialidade. Isso vai gerar um
desenvolvimento e um crescimen-
to independentemente da política
do governo federal. Se houver,
dentro desse processo, uma
compatibilização da política do go-
verno federal, seja explorando o
mercado interno, valorizando a pe-
quena  e média empresa, pode-se
atingir os objetivos de maneira mais
rápida. Por isso, nossa posição tam-
bém é de crítica ao governo fede-
ral, porque queremos antecipar o
futuro. Se o governo federal conti-
nuar com essa política que vem pra-
ticando, o futuro fica cada vez mais
distante.

RL � Os prefeitos vêm insistindo
na mesma reivindicação há dois ou
três anos. Que o governo deixe de

retirar recursos dos municípios, com
instrumentos como, por exemplo,
o Fundo de Estabilidade Fiscal (FEF)
e a Lei Kandir. O senhor vê pers-
pectiva dessa situação ser modifi-
cada pelo próprio governo federal,
de modo que os Estados e os muni-
cípios tenham uma situação mais
confortável?
MC � Não tenho muita expectativa
em relação a isso no governo
Fernando Henrique. A política ado-
tada exige sacrifício do mercado
interno, faz com que o País dispute
os mercados europeu e norte-ame-
ricano, de 850 milhões de habitan-
tes, mas já disputados por outros
cinco bilhões da população mundi-
al. Temos que explorar o mercado
interno, que é expressivo, já que
temos inúmeras multinacionais ex-
plorando-o. Temos que ampliar tam-
bém nossa relação com os países
periféricos, como Índia e China,
para troca de tecnologia. O que
vemos hoje é uma inversão da po-
lítica econômica do governo fede-
ral. A ótica é de exportar, exportar
para a Europa, os Estados Unidos, o
Japão e um pouco para a China.
Esquecemos o mercado interno. Fa-
zemos a política inversa da que foi
praticada pelos Estados Unidos e
que determinou o crescimento da
nação americana. A atual política
econômica sacrifica a Nação e o seu
futuro. Explorando o mercado in-
terno, interessa-nos aumentar o po-
der aquisitivo da população, melho-
rar as suas condições.

RL � Como explorar o potencial des-
se mercado interno?
MC � Oferecendo condições para
o crescimento de pequenas e mé-
dias empresas, que possam atender
aos mercados regionais. Com
tecnologia, preparamos ainda essas
empresas para o mercado externo,
mas já tendo um mercado interno
garantido. A não ser que se criem
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em todo o País  zonas francas como
a de Manaus, para fazer montagens
para exportação. Mas não somos
Hong Kong, somos um país com
extensão territorial. O Estado de
Minas Gerais já é bastante grande
em comparação com o País. Só esse
mercado poderia ser muito maior
se Minas não tivesse perdido a po-
pulação que perdeu por não encon-
trar alternativas dentro do seu terri-
tório. Só nos últimos 15 anos, de 80
a 95, perdemos 3,5 milhões de mi-
neiros, que foram procurar sobrevi-
ver em outros lugares, pois não en-
contraram no Estado, com sua ex-
tensão territorial, o que parece coi-
sa inconcebível, uma alternativa para
sobreviver.

RL � O senhor publicou uma série
de artigos na imprensa, onde se
verifica que o planejamento do Es-
tado de Minas confronta-se com o
plano plurianual do governo fede-
ral, o �Avança Brasil�. O senhor
ironiza o plano, chamando-o de pla-
no das 9 capitanias e 358 sesmarias.
O senhor vê, no plano do governo
federal, um retrocesso tão grande
para compará-lo às capitanias here-
ditárias?
MC � O País tem uma história. Nós
não somos um território. Somos um
país com Estados e municípios. So-
mos uma nação. E o que faz uma
nação é o povo. Então, vem o go-
verno federal com um plano em
que nada disso é levado em consi-
deração. Criam-se 9 capitanias com
358 gerentes que vão ser buscados
no mercado, como Portugal fazia
para administrar o Brasil. Nesse pla-
no, onde estão os governadores,
onde estão os prefeitos? Qual a im-
portância do Estado? Será que o Es-
tado não tem aspiração? Se o presi-
dente da República acha que não,
acho que o tempo vai mostrar o
equívoco dessa proposta do gover-
no federal. É insensibilidade. Mas,

no fundo, há uma conotação ideo-
lógica muito forte por parte do go-
verno federal. Não é dito com toda
clareza, mas é a destruição de uma
nação. A Federação é a primeira
coisa que se rompe. Basta olhar o
mapa (o secretário mostra o mapa
contido no PPA) e ver a nova divi-
são. Não há mais país, não há Esta-
dos. E, acabando com o País, é mais
fácil dividir isso aqui, como foi fei-
to na Iugoslávia. Perde-se a identi-
dade.

RL � Mas o PPA não leva em conta
a questão regional?
MC � Em nada. Atropelam tudo. Não
nos ouviram, não nos perguntaram.
A reunião, para aprovar o plano com
os Estados, foi feita com ele já ela-
borado, um mês antes de seu enca-
minhamento ao Congresso.

RL � No planejamento de Minas Ge-
rais, o que há de coincidência com
o PPA e o que há de confronto?
MC � Primeiro, esse projeto está
longe de ser aplicado. Ele não leva
em consideração nenhuma ação do
Estado, é um portfolio de alternati-
vas de investimento, de atração de
investimentos da iniciativa privada.
É um cardápio para estrangeiro in-
vestir num território, mostrando que
há possibilidades. Logicamente,
qualquer investimento vai se con-
centrar onde tiver retorno, onde já
tem desenvolvimento. Por que in-
vestir em regiões deprimidas eco-
nomicamente? Não há interesse da
iniciativa privada nisso.

RL � O PPA não tem exigências de
retorno social?
MC � Nenhuma. A lacuna social é
total. Não há essa preocupação, as-
sim como não há preocupação com
a sustentabilidade. Eles reconhecem
a sustentabilidade e a usam como
grife. Por isso, acho que o nosso
deveria se chamar �plano estratégi-

No PPA, criam-se 9

capitanias com 358
gerentes que vão ser

buscados no mercado,

como Portugal fazia
para administrar o

Brasil. Nesse plano,

onde estão os
governadores, onde

estão os prefeitos?

PLANEJAMENTO ABRE ESPAÇO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE



37REVISTA DO LEGISLATIVOabr-dez/99

co de desenvolvimento sustentável
realista�. O PPA é um fator de de-
sagregação da identidade nacional.
A regionalização nasce da identifi-
cação no nível regional das
potencialidades e busca alternativas
no próprio local. Isso só é possível
quando você particulariza o plano
de desenvolvimento. No nível
macro, você não leva em conside-
ração as pessoas. É isso que nós
temos como novidade: não fazer um
plano apenas para satisfazer o que
determina a legislação. Realmente,
é um plano para ter repercussão no
desenvolvimento econômico e so-
cial.

RL � O modelo da �Era Vargas� pro-
tegia o País internamente e, agora,
diz o senhor,  que o modelo atual
protege grandes corporações inter-
nacionais. Ao criar uma série de fa-
cilidades para a integração do País
no mundo, ele criaria uma série de
vícios como a concentração e ou-
tros. Sua crítica não vai ser tida
como a defesa do velho modelo?
MC � As Eras pré-Vargas e pós-
Vargas foram passos da construção
do País. A interiorização se deu
quando o País descobriu sua
potencialidade. Evidentemente, não
se vai repetir o que já foi feito. Mas
o planejamento tem que levar em
consideração a vocação do País. Não
podemos pegar o modelo adotado
no Panamá e aplicá-lo no Brasil. A
crítica que faço é que nenhum fator
interno foi levado em consideração.
Acabamos adotando aqui modelos
que nem os países ditos neoliberais
praticam internamente. Veja o caso
da Europa, que protege a área agrí-
cola. Aqui deixamos de fazer isso.
Os Estados Unidos protegem o aço
e uma série de produtos, preser-
vando o mercado interno e a sua
população trabalhadora. Aqui faze-
mos o inverso. A lógica foi mesmo
a de transformar o País num territó-

rio. Para o desenvolvimento do País,
há setores que precisam estar na
mão do Estado sim, senão estare-
mos condenando o País ao atraso.

RL � Voltando à questão regional,
que expectativas o planejador teve
em relação aos resultados do
PMDI?
MC � No que depende de nós, se
tivéssemos compatibilizados os go-
vernos estadual e federal com a
mesma identidade, o nosso ideal
seria fazer o Estado crescer a taxa
de 9% ao ano para recuperar o que
perdemos no passado. Na China,
certas províncias têm crescido em
13%. A média da China é mais bai-
xa por causa das regiões deprimi-
das. Mas o mais importante para nós
é o processo. Temos no PMDI dois
cenários, sendo o de maior impor-
tância o da implementação do pro-
cesso. A diferença com relação ao
PMDI de antes é que ele previa
crescimento positivo e resultou em
crescimento negativo. É a idéia de
que, se você tem x milhões para
investir no Estado, isso vai determi-
nar uma taxa de crescimento y. Esse
não é o nosso raciocínio. O que
estamos querendo é melhorar a qua-
lidade de vida do mineiro. Posso
ter um PIB crescendo e a pobreza
ampliando. Hoje, temos mais de 500
mil mineiros, jovens de zero a cin-
co anos, que podem ser uma sub-
raça. E qual será a alternativa para
eles depois? Não adianta termos um
processo de educação extremamen-
te avançado, aprimorado, se ele não
atinge esse grupo excluído. Temos
1,5 milhão de analfabetos. Por isso,
o social tem um componente muito
grande na formação do plano, e o
PMDI tem estes grandes eixos: a
recuperação da capacidade estatal
para poupar, realizar investimentos
e empreender reformas sociais; e a
recuperação da capacidade interna
de gerar riqueza social. n

PLANEJAMENTO ABRE ESPAÇO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

O PMDI tem estes

grandes eixos: a
recuperação da

capacidade estatal

para realizar
investimentos e a

recuperação da

capacidade interna
de gerar riqueza

social


