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levantamento do IBGE sobre a década de 90 revela um
Brasil com famílias menores, mais escolaridade, me
lhores resultados na taxa de mortalidade infantil e
transformações diversas no mercado de trabalho. Mas
o País termina o século marcado ainda pela

permanência da desigualdade e da elevada concentração de renda.
A construção de uma sociedade mais justa e igualitária é, portanto,
um desafio que se torna cada vez maior. Exige de todos uma
participação mais intensa para que esse projeto deixe de ser uma
utopia e se transforme em realidade.
Da sociedade, emergem novos atores para atuar nesse esforço: o
cidadão que se engaja em trabalhos voluntários, organizações da
sociedade civil que se voltam para uma atuação social e de
fortalecimento da cidadania e empresas socialmente mais
responsáveis. Aliados ao Estado, esses novos atores compartilham
o sonho de uma nova sociedade, construída sob o paradigma do
desenvolvimento humano.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sob a presidência do
deputado Antônio Júlio (PMDB), está sintonizada com esse
fenômeno e tem procurado atuar no sentido de fortalecer as ações
do chamado Terceiro Setor. Além da promoção de eventos para
discutir as formas de financiamento desse segmento e o potencial
e os limites da sua atuação, ela examina dois projetos importantes
para o Estado: o que regulamenta as ações das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e o que cria o Índice
Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).
Esta edição da Revista do Legislativo traz ainda artigos que fazem
uma reflexão sobre a atuação do Estado, das organizações da
sociedade civil e das empresas socialmente responsáveis no cenário
de novas parcerias para a construção de um mundo novo. A matéria
de capa busca traçar um perfil do setor que enfrenta, entre outros
desafios, o de montar um sistema de informações confiáveis sobre
o seu desempenho e o resultado de suas ações.
Ainda nesta edição, a Revista do Legislativo traz uma primeira
análise dos números de Minas Gerais no Censo 2000, centrada nos
indicadores sobre população. O Estatuto da Cidade, aprovado pelo
Congresso Nacional no início deste ano, é tema de outro artigo
publicado e ressalta o importante papel dos municípios na
formulação das políticas de ordenamento territorial. A síntese do
Relatório Final de um trabalho realizado por técnicos da Fundação
João Pinheiro sobre a evolução das condições de saúde no Estado
e um ensaio sobre os caminhos da Estrada Real em Minas são os
temas dos outros dois trabalhos que encerram esta edição.
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