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2 RESTA Do LEGIsLATIvo

g)ARA TRAÇAR o perfil do Estado com o razoável arsenal de
dados que engorda esta edição, uma equipe de

consultores da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa da
Assembléia trabalhou duro. Foram mais de 60 dias de peregri-

nação pelo emaranhado de dados disponíveis nas 19 Secretarias nos mais
diferentes recursos - arcaicos e modernos, da mais suja e remota página

de jornal ao mais sofisticado computador.
PARA COLETAR, checar, comparar, fundir, organizar, analisar e dar a

eles o nexo com que são apresentados nesta edição, encontraram uma
série de obstáculos, em muitos casos desanimadores. Em toda parte

descobriram uma multiplicidade de critérios, preferências e concepções
de organização de dados, explicável numa máquina de ações dispersas,

dividida segundo as visões, necessidades e limites de cada órgão.
SIMULTANEAMENTE, uma equipe de jornalistas da Secretaria de

Comunicação institucional recolhia entrevistas com pessoas do governo e
lideranças de entidades de representação da sociedade civil - empresari-
ais, trabalhadoras, comunitárias, científicas -, deforma a buscar versões

de fora do governo e ampliar o leque de visões sobre as limitações e
perspectivas do Estado diante do quadro levantado.

DESSE ESFORÇO concentrado, saiu um saldo geral de que o estado do
Estado é mais ou menos o do País em que está inserido - um apartheid

social, em que convivem uma minoria abastada e grandes bolsões de
miséria. Mas, diferentemente da maior parte do País, o Estado tem vários

indicadores que apontam para mudanças de médio prazo e um futuro
bastante promissor.

DO TRABALHO de levantamento propriamente dito, saiu a constatação,
auspiciosa, de que também a máquina administrativa do Estado está

encontrando seu caminho e se preparando para dar sustentação e estímu-
lo a essa nova realidade que se vai construindo. Os últimos quatro anos

marcam um esforço elogiável de reorganização da máquina pública, nos
três poderes. Se ainda é difícil pensar numa estrutura enxuta, racionaliza-

da e eficaz, depois de décadas de distorções, pelo menos foram dados
passos importantes de reestruturação que sugerem uma idéia de

terraplenagem, sobre a qual se pode construir um novo tempo.
ESSE QUADRO pode ser medido na própria qualidade com que se deu a

relação de parceria entre consultores e repórteres da Assembléia e os
técnicos do Executivo e do Judiciário. Todos se mostraram empenhados

numa colaboração mútua que permitisse a construção de um quadro sem
distorções, o mais rico e detalhado possível, apesar de todas as limita-

ções. Parece pouco, mas é um outro tipo de postura que havia sido
perdida à medida que a máquina pública veio se deteriorando e gerando
funcionários despreparados e desmotivados. É uma postura de um novo

tempo, defuncioná rios mais competentes, mais envolvidos e comprometi-
dos com um novo Estado que estão construindo.


