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ma das características marcantes da nossa
época parece ser  sentimento sobre o rit-

mo do tempo: o momento presente domina nos-
sas vidas, e o futuro quase sempre não se projeta
além de um amanhã que, cada vez mais, parece ser
também algo muitodistarite. Urgência e impaciência
são marcas da sociedade moderna. Os reflexos
dessas características da modernidade podem ser
vistos, muitas vezes, nas ações do poder público.
Confrontados com a necessidade de agir com ra-
pidez, como demanda a sociedade, os
governantes sentem-se pressionados para apre-
sentar programas e soluções imediatas e eficazes
para problemas que, em grande parte, são antigos e
integram a estrutura de uma sociedade contraditória
como é a da nossa época.

O Estado perde grande parte da capacidade de
planejamento e antecipação, uma vez que, pressio-
nado, passa a reagirem face das exigências da opi-
nião pública. Além disso, perde a capacidade de ava-
liar as poifticas implementadas, que tendem a ser
substituidas por novas propostas, sem que aquelas
tenham tido seu tempo de maturação. Nesse con-
texto, o desperdício dos escassos recursos públi-
cos (aplicados em projetos inacabados) toma-se
problema crônico para governantes e governados.
Essas considerações são necessárias para compre-
endermos a elaboração, na PJemg, de propostas
para a melhoria das condições de segurança dos
mineiros, um dos problemas que mais se destacam
nas demandas da população. A necessidade de agir
imediatamente pressiona governos a lançarem seus
programas. Entretanto, 83% da população, como
mostra pesquisa na Folha de S. Pauh, não acredita na
eficácia de plano proposto pelo governo federal. Está
daro que o problema deve ser abordado mediante
perspectiva menos messiânica e mais eficaz.

Nesse novo enfoque, o primeiro passo é distin-
guir o que é urgente, imediato e pontual do que faz
parte de um processo estrutura] da sociedade e que,
como tal, demanda ações de longo prazo. O
reaparelhamento material e humano das polícias
constitui exemplo de ações a serem empreendidas
no menor prazo. Não se pode exigir dotrabalhador
eficiência nas suas tarefas quando não se lhe dá equi-
pamentoout'einarnento adequado. Entretanto, isso
não equivale, necessariamente, a reduzir, deforma
permanente, a criminalidade. Paratal, são necessá-
rias medidas preventivas de longo prazo. A ONU

sentenciados. Neste ano foi realizada, em Viena, a
lOa conferênda, acompanhada pelos deputadosjoão
Paulo e Ivair Nogueira e também por mim. Terna
recorrente foi a necessidade do envolvimento das
comunidades lis na implementação de ações com
crianças e adolescentes em situação de risco. Pre-
venir o crescimento da criminalidade passa, se-
gundo a ONU, por diminuir desigualdades sociais
e cuidar das famiias, especialmente as colocadas à
margem do processo de desenvolvimento gera-
do pelo capitalismo. O combate à violência não
pode prescindir de medidas sociais e intervenções
planejadas para dar melhores condições de vida
emprego à população.

É preciso que a sociedade intervenha em todas
as etapas do processo. Não se pode adm'rbr em um
Estado Democrático de Direito, que as ações go-
vernamentars sejam elaboradas em gabinetes e apre-
sentadas sob a forma de pacotes acabados. Esse
fato, ainda em voga, alimenta o descrédito da popu-
lação, contribuindo para o fracasso do plano. t4

Alemg, partindo do pressuposto de que os cida-
dãos sabem o que querem e merecem ser ouvi-
dos, optou por efetuar uma consulta popular aos
municípios mineiros. Disso resultou aapresenta-
ção de mais de 600 propostas, por parte de municí-
pios, organizações da sociedade civil e cidadãos. ft
realização, em julho, de uma teleconferência foi
mais uma etapa do processo, que deve contar
com um seminário ainda este ano.

O envolvimento dos cidadãos mostra que esj
caminho é o adequado, quando se pensa além do
imediatismo corrente nas ações govemamentais no
Brasil. Tudo isso não impede, porém, que algumas
ações imediatas sejam apresentadas pelo Legislativo
ou sugeridas aos órgãos competentes, como de-
monstram as iniciativas já adotadas pela Casa, que
resultaram em diversos prcetos de lei emtrarnitação.
Em síntese, o que buscamos fazen quando pensa-
mos na Úwiqüilidade do povo mineiro, é buscar com-
briar propostas de cur-
to e longo prazos e in-
cenÚvaraparp
sociedade. sem que ab-
duemosdenossasta-
refaseatribiiçõescci'no
odadaos e servidores
públicos que somos.	f ,
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ações de governo
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