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desemprego é um dos problemas que mais aflige a
população brasileira e lidera, sem nenhum
constrangimento, a pauta, proposta pelos eleitores,
das prioridades que deverão ser enfrentadas pelos
novos prefeitos, empossados em janeiro de 1997. Um
problema grave, mas que, certamente, envolve outros
atores para se alcançar uma solução mais consistente.

A lista de desafios, no entanto, não se resume a esse item e inclui
desde as carências na área da Saúde, passando pelas deficiências do
sistema educacional, a fragilidade dos programas de segurança, entre
outros, todos problemas antigos que continuam exigindo uma ação
contundente da municipalidade.
Os novos administradores terão os mesmos parcos recursos para
atacar os problemas de sempre, mas encontrarão algumas novidades
para amenizar um pouco o seu calvário. A Lei Robin Hood, apesar
de contestada pelas cidades de grande porte, que sofrerão impacto
negativo nas suas receitas, beneficiou a maioria dos 853 municípios
mineiros, triplicando a receita de muitos deles.
O reconhecimento, por parte da Organização das Nações Unidas
(ONU), de que os municípios devem estar presentes dentro da
instituição, participando da busca de solução para os grandes
problemas da humanidade, é outro sintoma positivo. O reflexo mais
concreto dessa nova postura é que as instituições internacionais, que
financiam projetos no Terceiro Mundo, estarão mais receptivas para
formar parcerias coma municipalidade, viabilizando muitos projetos
antes só possíveis com a intervenção do Estado ou do governo federal.
Esse é um dos temas desta edição da Revista do Legislativo, que traz
ainda dois artigos analisando o pleito 1996. A dança dos números
permite várias leituras sobre o resultado eleitoral, dependendo do
ângulo em que se posiciona o observador. Em cada uma delas, um
partido se apresenta como vencedor, do PSDB, passando pelo PFL,
do PMDB até o pequeno PSB, que, em Minas, elegeu o seu candidato
à prefeitura da Capital. Essas análises agora começam a passar por
um foco mais ajustado.
Ainda neste número, a Revista do Legislativo apresenta um estudo
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