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Brasil se debate com problemas como a injusta
distribuição de riquezas, os excessos da polícia e o
desrespeito aos direitos dos presos e das vítimas da
violência. A busca de respostas para essas contradi-
ções tem mobilizado agentes do Estado e da socie-

dade. Afinal, o País precisa mostrar ao mundo um rosto sem as
cicatrizes das chacinas e da violência contra o indivíduo.

A luta pelos direitos dos cidadãos recebeu reforços a partir da
formação dos conselhos de direitos humanos dos Estados e municí-
pios e, no plano federal, da adoção do Programa Nacional de Direitos
Humanos, que formulou uma pauta de ações para a solução de
problemas dos setores menos favorecidos da sociedade. São as
mú1t:as possibilidades de ação da sociedade, através das organiza-
ções civis, dos partidos políticos e da imprensa, o principal tema desta
edição, que discute, ainda, as expectativas e críticas em relação à
conduta dos governantes em torno desses problemas, através de uma
reportagem, dois artigos e uma entrevista.

Também na ordem do dia das preocupações nacionais, as
reformas previdenciária e administrativa são tratadas aqui, a partir do
seminário sobre a reforma previdenciária no Estado que a Assembléia
Legislativa realizou em abril, com participação de 60 entidades
representantes dos interesses dos servidores. Duas palestras que
abriram aquele encontro expõem o ponto de vista do governo e de
setores do funcionalismo. Os desdobramentos da aprovação da
"reforma do Estado" são abordados sob a ótica das mudanças no
regime jurídico da administração pública e seus reflexos na vida do
servidor público.

Um artigo sobre as ONGs e um estudo de técnicos da Fundação
João Pinheiro sobre as receitas dos municípios mineiros nos anos de
1994 e 1995 fecham a edição. São reflexões que, mesmo não
diretamente ligadas à questão dos direitos humanos, agregam novos
ângulos sobre ação política e autonomia financeira - duas pré-
condições para que o Estado restabeleça sua capacidade de atender
melhor seus cidadãos.
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