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REVISTA DO •

egislativo

O

emprego está em crise. Em todo o mundo, trabalhadores
questionam as políticas de redução de pessoal das orga-
nizações privadas, implementadas sob a justificativa de
que são inevitáveis dentro do processo de globalização da
economia. A unificação do mercado acirra a competiti-
vidade entre as empresas, impondo a elas programas de

aumento de produtividade e políticas de redução de custos que
repercutem diretamente no seu quadro de pessoal. Desconfiados
dessa fatalidade, os trabalhadores reivindicam novas formas de
convivência entre o capital e o trabalho, que não estejam focadas
preferencialmente na redução de vagas, mas, por exemplo, numa
redivisão das horas disponíveis de trabalho.

No Brasil, o enredo é mais dramático. Apesar dos números
insinuarem uma crise mais amena, aqui os desempregados estão
submetidos a condições de vida bem piores que a de seus colegas de
infortúnio. Esses indicadores de qualidade de vida foram se dete-
riorando a partir de sucessivos planos de estabilização, que, se não
estavam baseados em instrumentos recessivos para conter a infla-
ção, acabavam caindo nela, como conseqüência do fracasso dos
chamados "pacotaços" da economia. Além disso, o desemprego aqui
é alimentado por várias causas que, certamente, exigirão políticas
mais consistentes para anulá-las e, assim, apaziguar o mercado.

Esse é um dos temas tratados nesta edição da Revista do
Legislativo. Ao abordá-lo, outro assunto foi provocado, por ser uma
das reivindicações dos trabalhadores, como uma das soluções
contra o desemprego e por estar se tornando uma necessidade
inadiável para o País: a reforma agrária. Em Minas, apesar dos
conflitos serem menos belicosos, a questão da terra é grave, tanto que
já mobiliza os Poderes Legislativo e Executivo e várias entidades da
sociedade num fórum técnico, que irá se realizar no mês de setembro,
para discutir possíveis soluções para o problema.

A reforma administrativa do Estado também faz parte deste
cenário de mudanças que contamina o mundo, repercutindo no
mercado de trabalho, a partir das políticas de enxugamento de
pessoal dos órgãos e empresas públicas. A Revista do Legislativo
apresenta um estudo com uma síntese das teorias que embasam essa
discussão e os caminhos que estão sendo tateados pelo governo de
Minas, destacando a participação do Legislativo na apreciação dos
projetos de lei que compõem a reforma proposta pelo Executivo.

A Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Robin Hood e as demandas
do setor mineral são outros temas abordados nesta edição.
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