
PUBLICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Deputados:
JosÉ Frnaz - Presidente
ELMRO NASclro - 1v-Vice-Presidente
JosÉ MiurÃo - 2-Vice-Presidente
RÊM0LO ALOISE - 32-Vice-Presidente
Euio Bíz - 1 Secretário
Roeemo DE CvAu-lo - 2v-Secretário
BÉ Gurns - 3-Secretário
SEBASTIÃO HELVÉCIO - 4-Secretário
AMÍLCAR PoovARl - 5-Secretário
SECRETARIA
Dalmir de Jesus - Diretor-Geral
Paulo R. Navarro Vieira - Secretário-Geral

REVISTA DO LEGISLATIVO
CONSELHO EDITORIAL
Júlio César dos Santos Estavas
Sílvia RubiSo Resende
Luiz Antônio Ribeiro de Freitas
Mana das Dores Abreu Amonm
Agda Maria Pimentel
Mynam Costa de Oliveira

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Sílvia Rubião Resende - Reg.: 4.155 MG

SECRETÁRIOS DE EDIÇÃO:
Ramiro Batista
Patrícia Duarte

EDITOR DE ARTE
Antônio de Faria Júnior

REPÓRTERES
Cristiane Pereira • Fabiano Oliveira • Fabíola Farage

Maria Teresa Bronzo

CONSULTORES
Pedro Francisco Chagas Lucca • Valéria Ferreiro de
Paula

REVISORES
Edméla Passos • lzabela Moreira Juranl Garcia

PUBLICAÇÃO DAS GERÊNCIAS GERAIS DE CO-
MUNICAÇÃO E DE CONSULTORIA E PESQUISA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADODE MINAS
GERAIS
Rua Rodigues Caldas, 30— sala 7
Telefones: 349-7549 - 349-7189
CEP: 30190-921

A Revista do Legislativo é uma publicação trimes-
tral, sendo distribuída gratuitamente para bibliote-
cas, Assembléias Legislativas, faculdades, ór-
gãos públicos estaduais e federais e entidades de
classe.

Impressão/acabamento: GRT/DSG

2 REVISTA DO LEGISIAnVO

(	s AUDIÊNCIAS PÚBLICAS do ano passado
chamaram a atenção para a crise do sistema de
planejamento do Estado, esvaziado de recursos
materiais e humanos, impotente para lidar com

as múltiplas diferenças regionais que foram
aflorando dos encontros. As deste ano, na medida em que avançam para

outros pólos e redescobrem novas realidades, fazem nova provocação de um
assunto antigo, reflexo e complemento da crise levantada no ano passado: a

integração regional.
O ASSUNTO E tratado aqui a partir de matéria que tenta mapear as

diferentes vozes e contradições de um Estado bombardeado política, cultural
e economicamente pelos meios de comunicação dos estados vizinhos. É um
dos cemes da questão, tema de entrevista com um diretor de rede nacional

de televisão e artigos de um economista e uma socióloga, que por acaso tem
a dura responsabilidade de dirigir um organismo estatal obrigatoriamente

comprometido com a discussão das diferenças culturais.
O DIRETOR DE jornalismo da Rede Bandeirantes, Antônio Teiles, conhece

bem as disparidades regionais em que se intrometeram - com ganhos,
perdas e conflitos diversos - as redes de televisão. O professor Clélio

Campolina, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e a secretária
de Estado da Cultura, Celina Albano, fazem uma análise do peso da

herança que inviabilizou a coesão do Estado e produziu um discurso político
de pretensa unidade para esconder a fragmentação. Uma matéria

complementar situa o assunto no contexto das
Audiências Públicas deste ano e das mudanças que foram operadas em seu

formato para abrir mais espaço às diferentes vozes que continuam brotando
da multiplicidade.

AS VOZES QUE ecoam desse material denotam uma vocação de
integração que vai além do discurso corrente de que tudo um dia vai acabar

em globalização da economia e rompimento de fronteiras. Antes disso, a
questão da integração do Estado ainda está aberta e incomoda pela

constatação de que, mesmo num cenário sem fronteiras, é mais do que
necessária uma ação de Estado que arregimente a cidadania e as múltiplas

forças internas em objetivos comuns que nos dêem coerência, força e -
como querem esses novos tempos - competitividade.

A EDIÇÃO SE completa com um artigo do relator da Constituinte Mineira,
deputado Bonifácio Mourão, que denuncia os erros de condução da

Relatoria que podem levar para o abismo a Revisão Constitucional, e
matérias sobre a nova Lei Agrícola do Estado - a primeira produzida a

partir de um seminário legislativo da Assembléia. Formulada com a
participação das diferentes correntes de opinião em torno do tema, elas

tentam esgotar o assunto em respeito às muitas diferenças e interesses em
jogo e são, neste sentido, outro bom exemplo da vocação pela unidade de
um povo que tem muito a produzir quando se reúne em objetivos comuns.


