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O caos se expande
As capitais crescem menos, mas começam a produzir colares

metropolitanos e cidades médias
com os mesmos erros que as degradaram

Ramiro Batista e Patrícia Duarte

A

graiide novidade do último
censo demográfico, de
1991, coordenado pelo
IBGE,a de que as capitais
brasileiras CStã() crescendo

num ritmo bem menor do que o
rezistrado em décadas anteriores.
Mas estão estimulando a formação,
em torno de suas regiões metropoli-
tanas, de colares recheados de pro-
blemas, onde as perspectivas mais
otimistas apontam para a repetição
de todos OS erros que se cometeram
nas metrópoles. Sem maturidade
política e estrutura técnica para en-
carar de frente os problemas crôni-
cos de esgotamento de espaços e de
serviços públicos, essas cidades ten-
dem a se emendar às capitais e for-
mar cenários sombrios.

Enquanto o país cresceu 2317v
na última década e Minas Gerais
17 1/(, a cidade industrial de Con-
taem, que se conurbou com Belo
Horizonte, aumentou sua população
cm 60Y7 e outros municípios da
região metropolitana chegaram a
129,7'7,,  Como Santa Luzia. Ihirité
cresceu 129,6, Vespasiano 11 81X,
Ribeirão das Neves 113,9 1/, e Betim
102,6 17r. Na esteira desse cres-
cimento, que incorporou só nesses
municípios uma população de 75()

mil pessoas, flOS últimos dez anos,
sobrevém a cadeia de problemas
que fizeram a miséria das capitais e
o desespero dos urbanistas

Esgotamento - A presidente
da seção Minas Gerais do Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB),
Maria Elisa Baptista, lista OS

problemas que degradaram a bela
capital dos anos 40, Com ruas largas
e 40 famílias por quarteirão. As
distorções que vieram
desfigurar o seu perfil de 1!
Cidade Jardim tendem i
agora a ser ampliadas,
com a incorporação du'
aglomerados urbanos que
despontam ao seu redot
Produto do processo 1e II
urbanização cah C lo. que
privilegiou o crescimento
a qualquer preço, em
detrimento de políticas
globais, Belo Horizonte -
chega ao final do século com quase
todos OS SCUS serviços coletivos
esgotados.

Afora OS problemas das favelas,
que absorvem 30% da população
em condições subumanas, o resto,
dito urbanizado da cidade, tem
problemas crônicos que atentam

gravemente contra a qualidade de
vida. Os principais corredores de
trânsito estão estrangulados, o
transporte coletivo está esgotado, OS

índices de poluição extrapolam
qualquer limite fixado pelas
organizações de saúde, faltam
empregos, vagas nas escolas,
equipamentos de saúde e pro-
fissionais especializados. Nos
bairros de classe A, monstrengos de
20 a 30 andares fincados em

encostas, sem corretas ações de
drenagem ou plantados ciii so-
los inadequados, encobrem a
paisagem, aumentam o risco de
desmoronamento, comprometem o
escoamento de águas pluviais e
ameaçam a segurança dos mo-
radores.
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Mas, se percentualmente as ta-
xas de crescimento das grandes
cidades começam a baixar, em
números absolutos, o aumento des-
sas populações ainda é grande. Belo
Horizonte, desconsiderando o in-
chaço da sua região metropolitana,
cresceu mais do que uma Uberaba
em dez anos. Incorporou à sua popu-
lação, praticamente, duas Teófilo
Otoni, na última década. Mesmo os
estudos de entidades internacionais
apontam para o agravamento das
condições de vida nas áreas urba-
nas.

O último relatório do Banco
Mundial, por exemplo, constata a
redução no ritmo de crescimento da
população, mas discrimina, para o
período de 1990 a 2030, um aumen-
to da população mundial em 3,7
bilhões de pessoas, muito maior do
que o registrado na geração anterior
e provavelmente em toda a história.
Cerca de 9W7, desse aumento
ocorrerão nus países em desenvol-
vimento. Os técnicos do Banco
Mundial advertem ainda que cerca
de 90Y. do crescimento demográfico
das próximas décadas se darão nas
áreas urbanas.

Sobrevivência -Os desafios
que se colocam para as próximas
gerações são, assim, graves. A
produção de alimentos terá de du-
plicar; a produção industrial e a uti-
lização de energia provavelmente
triplicarão no mundo e quintupli-
carão nos países em desenvolvi-
mento. E os problemas já existentes
terão de ser enfrentados sem novos
adiamentos, para garantir a sobre-
vivência das populações e do pró-
prio planeta, ameaçado pela de-
gradação ambiental, provocada, em
parte, pelo processo equivocado de

urbanização e pelas carências que
persistem nas grandes cidades.

Um dos decanos do urbanismo
no Brasil, o professor de. Urbanismo
da Escola de Arquitetura da UFMG,
hoje aposentado, Radamés Teixeira
da Silva, faz uma matemática sim-
ples e sinistra para explicar os males
desse tipo de crescimento. Uni quar-
teirão de um hectare, que acomoda-
va tranqüilas 40 famílias - ou 200
pCssoa.s - na década de 40, em Belo
Horizonte, hoje pode ter até 60()
famílias - ou 3 mil habitantes - se
considerado o que é permitido em
determinadas regiões, pela atual lei
de USO C ocupação do solo urbano,
vigente na cidade.

Num universo de 3 mil pessoas
existirão cerca de 1.200 crianças
demandando vagas nas escolas e,
num exemplo corriqueiro e na me-
lhor das hipóteses, 300 adultos mo-
torizados, reivindicando espaço para
estacionar seus carros. Para atenda-
los - considerando que num qua-
drado de 400 metros lineares, como
o dos quarteirões, caberiam apenas

() carros, em vagas de cinco metros
cada - seriam precisos mais quatro
quarteirões, só para estacionaflicntO.
Multiplicado esse universo para o
resto da cidade, pode-se ter uma
idéia da pressão que se exerce sobre
os índices de atendimento dos
serviços públicos básicos, como
saúde, educação, saneamento, trans-
porte e outros.

E esse é um cenário apenas da
chamada cidade legal", descrita
pelo atual coordenador do curso de
Aiquitetura e Urbanismo da UFMG,
Joany Machado, como aquela abas-
tecida de água, luz, sistemas de es-
roto, lotes regulares. ( )ulros focos
de pressão certamente surgiriam, se

quadro  I( )SSC traçado do outro lado
do muro, onde começa a "cidade
ilegal", que acolhe os quase 7()Á da
população, em lotearnentos clandes-
tinos e áreas invadidas, dcsassisti-
das pelo poder público. — São popu-
lações que não podem se dar ao luxo
de pagar para entrar na legalidade,
mas que já estão incorporadas ao
espaço urbano" - dii ele.

•1 •i	•'

1_



CAPA/O CAOS SE EXPANDE

O arcabouço que abriga as
grandes cidades brasileiras, mon-
tado em pouco mais de quatro dé-
cadas, foi erguido a partir de uma
imagem ideal decidade, reforçada
pelas prioridades dos investimen-
tos públicos e privados e lapidada
pelos meios de comunicação, cm
insistentes mcnsagensque privile-
giavam o espaço urbano cm de-
trimento do meio rural. Nesse cur-
to espaço de tempo, o país agrário,
produtor de café e banana, i mplan-
tou, a toque de caixa, um parque
industrial de primeiro mundo com
carências estruturais de terceiro.
Para lei arnente, desenvolveu uma
política de modernização da agri-
cultura que, baseada no aumento
da produtividadcc não na mudança
da sua estrutura agrária.rclorçou o
crescimento das cidades, com a
expulsão do campo dos traba-
lhadores rurais e suas famílias.

Assim, o processo de for-
mação da vida urbana foi acelera-
dado corri a absorção das grandes
massas migratórias, atraídas pelo
Fascíniodacidade estruturada, com
emprego, educação e saúde, inver-
tendo totalmente a distribuição
demográfica sobre o território na-
cional. Se, até  início dos anos 60,
a população brasileira rondava os
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70 milhões de habitantes com
quase 707( nocampo, menos de30
anos depois, em 1989. nada menos
de 747( dos 119 milhões de habi-
tantes estavam nas cidades.

A ilusão do acesso fácil ao
conforto, progresso e riqueza, que
atraía os migrantes da lona rural,
transportou para as capitais bra-
sileiras. no período de 1964 a 9. o
equivalente a toda a população da
Argentina da época, como observa
opresidenteda Fede ração dos Tra-
halhadorcs na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Fetaemg). Se-
bastião Neves Rocha. A total ine-
xistência de políticas urbanas para
ordenar a ocupação) desses espa-
ços e tornar equilibrada a dis-
tribuição de bens e serviços
coletivos disponíveis nesses cen-
tros, quando ainda nascentes, dcs-
ligurou rapidamente a imagem da
cidade ideaL

Mesmo a divulgação dos re-
sultados preliminares do último
censo, que apontam para a desace-
leração no ritmo de crescimento
das capitais e lançam alguns pon-
tos de luz no caos urbano. não foi
ainda suficiente para contagiar de
otimismo os urbanistas mais expe-
rientes. Se o ritmo de crescimento
hoje é mais lento, o perfil de dis-

tribuição dessa população sobre o
território nacional sofreu poucas
alterações.

"Foram apenas definidos
flOVOS movimentos, que não são
mais apenas do campo para a ci-
dade, mas das pequenas comuni-
dades para as cidades de porte
médio e dessas para os grandes
centros urbanos e suas cidades saté-
lites" - analisa Joany Machado.
São movimentos que acontecem
também no prime] romundo. "Mas
em condições diferentes" - ex-
plica o professor, pois lá essa trans-
ferência ocorie como uma pçao e
não por necessidade e, quando che-
gam à cidade. essas populações
vêm somarao jácstahelecido. Che-
gam com saúde, dinhciroe cultura.

No Brasil - constata Joany
Machado - pode parecer cruel.
masessas populaçõcschegam para
subtrair, pois desembarcam nas ci-
dades, famintas, sem saúde, sem
dinheiro e sem cultura." Quando
não encontram oportunidade de
assentamento nas capitais, onde a
disputa pelo espaço urbano, mesmo
na periferia, é acirrada, relu g iam-
se nascidades satélites,que sol'rcm
assim o ônus social docrescimen-
to, sem o bônus econômico do au-
mento da receita tributária. "Trans-
formaram-se cm cidades dor-
mitórios, onde seus moradores vão
mesmo apenas dormir. Mas isso
nãoas desobriga de oferecera esses
moradores serviços básicos de
saúde, transporte, educação e sa-
neamento.

Aí o drama é total, porque
eles não dispõem de recurso algum
para investir - como é o caso de

O sonho acabou
O fenômeno da " favelização" atingiu todas as

grandes cidades brasileiras nas últimas décadas
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Ihirité e Ribeirão das Neves, na
região metropolitana de Belo Hori-
zonte — e, pior, mesmo a eficiência
na solução das dificuldades mais
agudas é um estímulo negativo.
Uma boa notícia funciona como
fator de atração e faz ressurgir pro-
blcmasjá solucionados' ',emenda
o professor, lembrando aexperiên-
cia recente de Brasília. A cidade
enfrentou a sua questão habita-
cional, reduzindo os
déficits de moradia,
mas, em menos de um
ano, o problema estava
recolocado, com a che-	.. -.
gada de novas pessoas,
atraídas pela boa nova.

O agravamento t !
desses problemas tam-
bém não se desvincula
das seguidas crises
econômicas enfrenta-
das pelo país.O pico do
desenvolvimento 'a
qualquer preço", no iní-
cio dos anos 70, com-	-
cidiu como fim dos re-
cursos externos, obtidos a juros
baixos e o início do processo de
inflação e recessão internas, que
provocaram a total escassez de fun-
dos oficiais para infra-estrutura. "O
país não tem mais nenhuma política
habitacional - denuncia Heloísa
Soares de Moura Corte, diretora de
Cidades do LAB e o setor de
saneamento também sofre drasti-
camente os reflexos dessa crise."

Saneamento — Segundo da-
dos da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental
(ABES), em 1970, apenas 20 dos

723 municípios de Minas Gerais
tinham serviço de tratamento de
água e, mesmo assim, nenhum era
dotado de estações de tratamento
de esgoto. O Plano Nacional de
Saneamento (Planasa), criado na
década de 60, para atuar junto a
companhias estaduais, foi a única
fonte de recursos disponíveis para
atacr de frente() problema, mas só
priorizou OS serviços de água —

Minas passou de 20 para 414 mu-
nicípios com sistemas de trata-
mento CfT1 1990 — e continuou
ignorando a importância do trata-
mento dos esgotos, de limpeza ur-
bana e nem arranhou a questão do
ambiente e suas relações com
planejamento urbano e suas inter-
facescoma saúde, entendida como
drenagem e controle de vetores.

No início dos anos 90, sem
recursos para um setor que  clara-
mente de responsabilidade públi-
ca, as cidades estão com sua ca-
pacidade de atendimento esgotada
e urna demanda reprimida, pores-

ses serviços, que muitas vezes su-
pera a população hoje assistida. Se
80% da população têm serviço de
tratamento de água, montado den-
tro de padrões técnicos compe-
tentes, 40% não têm serviço de
coleta de esgoto e apenas 6 1k dos
municípios têm serviço de trata-
mento final sanitário. Segundo
Macli Estréia, superintendente de
Limpeza Urbana de Belo Horizon-

te, menos de 1 % dos
municípios tem des-
tinação final de lixo.
(Veja diagnóstico so-
bre oSeminário — Sa-
neamento é Bási-
co").

A isso acres-
'- centa-se a falta de

Políticas severas para
contenção da espe-
culaçãoimohiliáriae

-	de ordenamento da

- ocupação do solo, a
inexistência de pia-
nos diretores, na
maioria dos municí-

pios, ou de leis de uso e ocupação
do solo que, quando existem, são,
muitas vezes, deturpadas ou não
cumpridas. Mesmo Cientes desse
quadro, OS mUfliCÍpiOS médios —
que vêm servindo de ponte entre a
zona rural, os !rotõcs e os colares
metropolitanos —insistem no que a
presidente do IAB. Elisa Baptista,
chama de "o fascínio do asfalto''.
Boa parte das últimas adminis-
trações municipais investiram pesa-
damente em asfaltarnento de ruas,
apostando nos mesmos conceitos
decrescimento "a qualquer preço"
que degradaram asgrandcscidades.

;
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Para estabelecer al guma ordem
nesse caos, são necessárias inter-
venções pontuais, Como defende
Heloísa Costa, e políticas abran-
gentes, como propõe Joany Macha-
do, que encarem OS problemas urba-
nos, considerando a teia de variáveis
que os originam e os reforçam. 'Te-
mos de cuidar dos que já estão na
cidade e tratar daqueles que ainda
não estão, para que no futuro não
venham se juntar aos que aqui já
chegaram" - adverte o professor.

Para ele, por exemplo, as leis
do uso do Solo, quando estabelecem
critérios iguais para ocupação de
espaços que serão habitados por pes-
soas de diferentes classes sociais,
tornam-se muito rígidas, estimulan-
do os loteamentos clandestinos. Es-
sas leis precisariam ser revistas,
adotando graus de exigência 'a-
riáveis no espaço. Ao mesmo tem-
po, o poder público precisaria as-
sumir a produção do espaço urbano,
não criando novos conjuntos habita-
cionais, OS criticados 'pombais",
mas dotando de infra-estrutura os
lotearnentos populares. A essas in-
tervenções, torna-se inadiável acres-
centar a definição de unia política
de descentralização urbana.

Essa é a medida que vai ga-
rantir a qualidade de vida daqueles
que já habitam as cidades daquelas
que estão no meio rural, ainda pre-
cariamente assistidas pelos serviços
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básicos dos grandes centros. Em
Minas, o secretário de Plane jamen-
to do governo Francelino Pereira, o
economista Paulo l-laddad, ensaiou
uma ação nesse sentido, criando o
Programa das Cidades Diques. Es-
ses pólos descentralizados teriam a
função de conter o alluxo de mi-
grantes para a capital. Mas, segundo
Joany Machado, os critérios para
seleção dessas cidades levaram em
conta apenas variáveis econômicas,
desconsiderando as razões dos de-
mais profissionais, como OS ar-
quitetos, sociólogos, geólogos, am-
hientalistas e outros.

Definição "Uma política de
descentralização urbana deve ser
construída em bases científicas, não
podemos mais improvisar'', senten-
cia o professor, defendendo que "é
vital desarmarmos as bombas já
montadas nos grandes centros urba-
nos brasileiros''. Nesse momento,
as políticas urbana e agrária, irmãs
siamesas, pedem uma definição ur-
gente. "A relorrna agrária - diz ele
- cria a oportunidade de ocupação e
realização para o homem do campo,
e a política de desce ntralitação ur-
bana viabiliza a sua permanência no
meio rural, lon ge dos falsos atra-
tivos das cidades grandes".

Essa ur gência é também defen-
dida pelo presidente da Fetacmg,
Sebastião Neves Rocha, não apenas

para melhorar as precárias condições
de vida das populações rurais, mas
também para evitar o risco de um
flOVO Surto migratório, que o país
ameaça vivenciar, num futuro bem
próximo. "Hoje é muito claro o
processo de modernização das cul-
turas tradicionais, como as do café e
da cana-de-açúcar, que vinham ga-
rantindo a ocupação da mão-de-obra
no meio rural. Com a sua mecaniza-
ção e a falta de políticas para re-
tenção desse pessoal, vamos ter um
novo ciclo migratório'', adverte. Só
no primeiro semestre de 92, lfl'/
dos trabalhadores ocupados nessas
culturas já se deslocaram para a ci-
dade em busca de novas alternativas
de trabalho.

O presidente da Fetaerng admi-
te que não basta dar a terra ao traba-
lhador para garantir a sua permanên-
cia no campo. É preciso dar a ele
condições para produzir e, para sua
Família, acesso a serviços básicos de
saúde, educação, etc. ''Mas a terra é
Fundamental e, apesar da Constitui-
ção de 8S já estabelecer as regras de
desapropriação, falta vontade políti-
ca para executá-las.'

Política de renda - Esbarra
também na falta de consenso sobre
os efeitos positivos dessa medida na
solução dos problemas do meio ru-
ral. Para o presidente da Federação
da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), Gilnian Rodrigues
Viana, a definição de uma política
de rendas para o campo mostrar-
se-ia muito mais eficiente. E ele cita
dois exemplos para ilustrar sua
posição. Das 131 famílias assen-
tadas em Iturania, Minas Gerais,
40 já transferiram seu direito de
uso para outras pessoas, pois não

A descentralização urbana
A reordenação do caos exige um conjunto de
medidas e, principalmente, vontade política

para executá-las



CAPA/O CAOS SE EXPANDE

conseguiram viabilizar a sua
produção. () simples acesso à terra
- constata ele - não dá capacidade
aos novos proprietários para explorá-
la.'

Na opinião de Gilman, isso
ocorre, muitas vezes, pela visão dis-
torcida que as pessoas têm sobre a
atividade no campo. Ela se con-
trapõe à vida urbana. Enquanto uma
está ligada à mansidão, outra rela-
ciona-se à agitação dos grandes cen-
tros. "Nós somos empresários, em-
preendedores, que corremos riscos,
enfrentamos dificuldades e corre-
mos atrás de soluções" - diz ele. O
outro exemplo refere-se aos
efeitos positivos do Plano
Cruzado. "Aindaquesusten-
tado em bases artificiais, en-
quanto manteve a inflação
sobre controle, os preços agrí-
colas recuperaram seu valor r - -
de troca, e permitiu-nos pa-
gar melhores salários, esti-
mulando o retorno ao campo
de muitas famílias" - 1cm
brou ele.

Outro ar2umento utili-
zado por Gilman Viana é o
alto custo do assentamento.
Para acomodar uma família no meio
rural são necesssários US$12 mil,
sendo que OS gastos com a terra não
ultrapassam os US$1 ,2 mil, enquan-
to os investimentos em infra-estru-
tura, assistência técnica e outros
serviços, consomem os US$10,8 mil
restantes. 'E quem vai pagar por
isso? São os contribuintes - respon-
de ele -, só que é um preço muito
alto, para um retorno discutível, pois
o problema do campo não é a terra,
mas o baixo rendimento da ativida-
de e a falta de uma política realista
de preços para os produtos agrícolas.

Seminários - Para o ataque
frontal a esses problemas, ainda no
curto prazo, OS representantes dos
diversos segmentos envolvidos com
as questões da terra e do saneamento
básico em Minas levaram para os
dois seminários, realiiados em abri]
e junho passados, na Assembléia
Legislativa— — Minas Terra — e "Sa-
neamento é Básico" propostas de
políticas de assentamento com ple-
na infra-estrutura e de um planeja-
mento regional integrado. Esse
planejamento deverá ]evar em con-
ta a questão do emprego e moradia,
com as interfaces de saneaniento.

1

saúde, educação e iamhin o que
marca o novo enfoque de desen-
volvimento neste final de século: a
compatibilização com a preservação
da qualidade do meio ambiente.

Se o desenvolvimento 'a
qualquer preço" marcou o início do
processo de degradação das cidades,
o enfoque ambiental será o corte que
definirá a nova abordagem dos pi-o-
hlemas urbanos e do meio rural. A
idéia prevalente é a de que o am-
biente é o novo diferencial que irá
circunscrever o crescimento à ga-
rantia da qualidade do bem-estar do

homem. Assim entendida, a questão
ambiental passará a ser a premissa
que orientará todas as ações públi-
cas e privadas. Não se pode mais
pensar, por exemplo, numa política
habitacional ou industrial sem todos
os componentes do saneamento,
água tratada, esgotamento sanitário,
limpeza pública e controle de ve-
tores que estão implícitos no con-
ceito de meio ambiente, e, em últi-
ma instância, no de bem-estar geral
do homem.

O professor Radamés Teixeira
da Silva, que faz a matemática sinis-
tra do quarteirão de 3 mil habitan-

tes - maior que centenas de
cidades mineiras - diz que as
cidades mudarão com o deslo-
camento da atividade humana
para a cultura dos resíduos e

- não do que os geram. Autor de
um projeto de uma nova ci-
dade em itabira. com 2 mi-
lhões de hectares e lO() mil

^Í metros quadrados de área
verde, ele está projetando para
lá um serviço de água purifi-

cada do esgoto.
Quando descobrirem

que é possível ganhar mais
com o resíduo do que com SUaS fon-
tes, as cidades podem mudar", ga-
rante o professor, defendendo que
elas podem se transformar numa Gra-
mado, para lembrar a capital gaúcha
do chocolate, plena de jardins e de
condições saudáveis de vida. Para
ele, 'as cidades são o que seus ci-
dadãos quiserem que elas sejam'',
numa variação da velha tese de que
o motor das mudanças é a vontade
política, entendida como compro-
misso de governantes e governados.
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Para onde vamos.?
O declínio dos índices de crescimento da população é uma
boa oportunidade para o país retomar o planejamento.

Só falta vontade política

Atropelado pelos índices de uma crise
que se prolonga já há mais de 10 anos -
80 foi uma década perdida - há tempos
o Brasil já abandonou a prática saudável
do planejamento. Sem esse instrumento

e ocupado em apagar in-
cêndios, os responsáveis
pela concepção e gestão
das políticas públicas no
país deixam de perceber
as mudanças e movimen-
tos sutis da sua população
- público-alvo dessas po-
líticas - perdendo o norte
que deveria estar orientan-
do suas ações.
"Desde o início da década
de 80, temos alertado as
autoridades para as mu-
danças do perfil da popu-
lação brasileira, com uma

redução no ritmo do seu crescimento e
modificação na sua distribuição por faixa
etária" —confirma o economista e demó-
grafo José Alberto Magno de Carvalho,
professor titular do Departamento de
Demografia da Faculdade de Ciências
Econômicas (Face) da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG). Mas

poucos têm ouvidos para receber essas
sinalizações e, a partir delas, repensar
suas ações.
A conseqüência dessa omissão é o des-
preparo dos governos para enfrentar
problemas, plenamente previsíveis, com
até mais de 10 anos de antecedência,
mostrando-se sempre surpreendidos
pelos acontecimentos. A divulgação dos
dados preliminares do Censo Demográ-
fico Brasileiro de 1991 fornece novos
dados e aponta mais uma oportunidade,
extremamente favorável, para o país
retomar o seu planejamento.
"Falta só vontade política - observa o
professor, autor da tese "Evolução da
Fecundidade, Mortalidade e Migrações
Internas no Brasil (40-70)". Represen-
tante latino-americano da União Inter-
nacional para Estudos Científicos da Po-
pulação (IUSSP), com sede na Bélgica,
José Alberto Magno está ocupado agora
com estudos sobre o novo padrão de-
mográfico brasileiro e suas conseqüên-
cias sociais e econômicas. Com douto-
rado em Londres, ele fala, nessa entre-
vista à Revista do Legislativo, sobre
as perspectivas do país, a partir desse
novo padrão demográfico.
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O Censo 91 mostra que as
grandes cidades, que sofre-
ram um processo de de-
gradação em função do
crescimento desordenado,já
não estão crescendo como
antes. Isto é bom?
É uma boa notícia. Significa que
está na hora de retomarmos o
planejamento, implantarmos políti-
cas regionais que ajudem a conso-
lidar essa tendência e diminuir a
pressão sobre as regiões metro-
politanas e as grandes cidades.
Houve de fato um crescimento
vegetativo menor, com a queda
dos índices de fecundidade das
mulheres em idade reprodutiva, e
isso também tem um impacto so-
bre os movimentos migratórios,
tornando mais débil o efeito expul-
sor de mão-de-obra do campo para
a cidade.

E como deve ser esse plane-
jamento?
Os investimentos terão que ser
direcionados para as cidades inter-
mediárias, localizadas ao longo do
trajeto seguido pelos migrantes,
diminuindo a pressão sobre as ci-
dades para onde eles vão. O Censo
91 mesmo vai servir para mapear
o movimento das populações nos
últimos cinco anos, pois indica
exatamente onde elas estavam em
1986, por onde passaram e onde
estão hoje.

O movimento mudou mui-
to?

Dos anos 50 até 80, o padrão
básico das migrações internas no
Brasil apontava para o esvazia-
mento das áreas rurais, enorme
concentração das populações nas
regiões metropolitanas e algum
movimento no sentido das áreas
de fronteira, primeiro em direção
ao Paraná e Goiás e, depois, para
Rondônia e Mato Grosso. O Nor-
deste e Minas Gerais apareciam

"As regiões pobres
como o Nordeste já não

expulsam tanto, enquanto
São Paulo e Rio de

Janeiro já não absorvem
tanta gente como antes.

Belo Horizonte, pela
primeira vez, não

absorveu sequer seu
crescimento vegetativo."

como grandes expulsores. Agora
isso está mudando. O que se pode
inferir dos dados preliminares do
Censo é que Minas e Nordesde já
não expulsam tanto, enquanto São
Paulo e Rio de Janeiro, tradicio-
nais absorvedores, não recebem
mais tanta gente como antes. En-
quanto na década de 70, por e-
xemplo, Minas teve um saldo mi-
gratório líquido negativo de 1 mi-
lhão e 300 mil pessoas, na última
década,perdeu apenas 300 mil
pessoas. São Paulo também rece-
beu muito menos migrantes e o

Rio de Janeiro não absorveu ne-
nhuma população de fora.

E quanto a Belo Horizonte?
O crescimento também foi muito
menor. Pela primeira vez na
história do município, a cidade
apresentou saldo migratório nega-
tivo, não absorvendo sequer o seu
crescimento vegetativo. Como
houve uma explosão de cresci-
mento nos municípios da região
metropolitana, dá para inferir que
a sua população está se refugian-
do nos municípios vizinhos. À pri-
meira vista, para Belo Horizonte,
isso é bom, porque o município
continua recebendo os impostos
da produção dessas populações,
que vêm aqui trabalhar, sem o
ônus de atender às suas demandas.

Mas isso cria problema para
os municípios vizinhos.
Claro. Eles foram transformados
em cidades-dormitório e ficam
obrigados a fornecer infra-estrutu-
ra básica e todos os serviços, sem
a contrapartida da produção, do
consumo e dos impostos. Mas não
tenha dúvida de que isso acaba
refluindo para Belo Horizonte,
porque ninguém é uma ilha. Se
Belo Horizonte está expulsando,
porque tem custos de terrenos al-
tíssimos, a população mora cada
vez mais longe, pressionando cada
vez mais os custos dos trans-
portes. O empresariado, que
começa a ver onerados seus cus-
tos, começa a se queixar. O Sindi-
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cato da Construção Civil já está
gritando. Esse é um problema que,
mais cedo ou mais tarde, vai ter
que ser encarado.

O que aconteceu com os mu-
nicípios médios?
Os dados são ainda preliminares,
mas, de uma forma geral, todos
cresceram, como conseqüência
desse fenômeno, de menor atração
dos centros mais dinâmicos, repre-
sando as populações nos seus lo-
cais de origem. A própria popu-
lação rural do Estado, que voltou a
diminuir, diminuiu num ritmo
menor do que se esperava. Hoje
ela é 24% da população total, en-
quanto na década de 80 represen-
tava 34%.

O Censo também confirmou
o declínio da fecundidade
nas mulheres com idade re-
produtiva, com reflexos no
ritmo de crescimento da po-
pulação.
De fato. Entre 60 e 70, a mulher
brasileira de 50 anos tinha seis
nascimentos vivos e hoje tem pou-
co mais de três. Houve uma queda
do índice de fecundidade de quase
50%. A população, que de 50 a 70
crescia à média de 3 0/o ao ano,
cresceu 2,5% na década de 70 e
voltou a cair para 1,9% na década
de 80. É um comportamento típi-
co da queda de fecundidade, enten-
dida como a relação entre o núme-
ro de nascimentos vivos e o de
mulheres em idade reprodutiva.

Essa queda acontece em to-
das as camadas?
É a média nacional. Existe uma
variação de região para região,
mas com uma claríssima tendên-
ciaà convergência, mesmo porque
a população brasileira é tão pobre
que, se você tem um índice de 70%
de anticoncepção nas mulheres,
necessariamente as mulheres das
classes baixas têm de estar incluí-

"A queda do índice
de fecundidade foi de

quase 50% nos últimos
20 anos. Temos uni

grande índice de 70% de
anticoncepção, que é de

Primeiro Mundo. No
Brasil moderno, a

família numerosa é
incompatível, onerosa."

das. E é um equívoco dizer que
essas mulheres estão sendo força-
das à anticoncepção, apesar da
liberdade de escolha entre os mé-
todos anticoncepcionais ser muito
limitada. Temos um grande índice
de 70% de anticoncepção, que é
nível de Primeiro Mundo, com uma
opção de métodos de terceiro mun-
do. Enquanto metade das mulheres
da Europa usa esterilização ou pílu-
la, aqui esses dois métodos é que
formam a opção de 80% das mu-
lheres.

O senhor está querendo di-
zer que, apesar das pressões
religiosas e da falta de plane-
jamento familiar, há uma
demanda por anticon-
cepção?
É o que as pesquisas estão mos-
trando. No Brasil essa demanda é
fortíssima. O padrão de vida, de
comportamento, os valores de al-
guns subgrupos sociais da popu-
lação brasileira são compatíveis
com os de populações de Primeiro
Mundo. A educação, por exemplo,
não era um valor absoluto. Hoje os
meninos de famílias muito pobres
e também do meio rural vão para
a escola, não são mais ajudantes
do pai em atividade produtiva.
Qualquer barracão, numa favela,
tem televisão, geladeira, e não é
porque achem isso bonito, mas
porque já é uma necessidade in-
corporada ao cotidiano. E nesse
Brasil "moderno" a família nume-
rosa é incompatível, é onerosa,
criando a necessidade da anticon-
cepcão.

A gente pode entender que,
numa eventual recuperação
da economia, afamília pode
voltara ter filhos?
Não. Existe uma tendência históri-
ca que é irreversível, embora pos-
sa haver pequenas oscilações em
tempos de recuperação da econo-
mia. Isso pode acontecer, mas no
Brasil vai se dar num nível muito
menor do que seria razoável,
porque os métodos de anticon-
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cepção utilizados em larga escala -
a esterilização, que é mais barata
- são irreversíveis. Então, no Bra-
sil, sem querer fazer trocadilho, a
esterilização adotada aborta uma
possível recuperação da fecundi-
dade conjuntural.

Quais são as conseqüências
desse declínio?
A primeira, óbvia, é a queda do
ritmo de crescimento da popu-
lação, que já estamos vendo. E
essa taxa, de 1,9%, é ainda arti-
ficial, porque é provisória. Du-
rante toda a década de 80, a pro-
porção de mulheres em idade re-
produtiva ainda era muito alta,
porque abrange as gerações nasci-
das antes do declínio da fecundi-
dade, que podemos fixar em 70.
Assim, mesmo com um índice de
fecundidade muito mais baixo, a
taxa de natalidade, que é uma com-
binação da fecundidade com a pro-
porção de mulheres em idade re-
produtiva, é muito alta, mesmo
que artificialmente. Mas, â medida
que nos aproximarmos do ano
2000, essas mulheres vão ceder
lugar, na base da nossa pirâmide,
para as mulheres nascidas depois
de 70, representando gerações
menores. Elas serão em menor
número e vão produzir crescimen-
tos menores. A previsão é de que
o crescimento observável para
2005 a 2010 seja de 1% e o con-
sistente não será maior que 0,3%.

Então não vamos ter uma
explosão da população?

Não é a tendência que estamos
observando. A segunda conseqüên-
cia seria a mudança na distribuição
etária da população, com um
crescimento mais rápido na faixa
que abriga as pessoas acima de 65
anos. Se em 70 ela representava
3,5% da população, atualmente
deve estar com um índice acima de
5%• Em 2010 vamos estar perto
de 7%, em 2030 em 11% e em
2040, em 13%, que são níveis
encontrados em países europeus

"É o momento ideal
para planejar. Mas a

grande pergunta é: nós
estamos aproveitando
essas condições mais

favoráveis para resolver
esses problemas? Não.
A grande questão é que
você tem de ter decisão

política.

mais velhos. Quer dizer: em ape-
nas 40 anos, vamos chegar a um
índice que os países europeus che-
garam em mais de um século, com
todas as suas conseqüências. Para
a qualidade e a competência da
nossa seguridade social, isso é
muito sério.

Quais são as perspectivas, a
partir desses dados?
Em alguns aspectos são positivas.
O declínio cria condições muito
mais favoráveis para se enfrentar

alguns problemas sociais. Se, no
ano 2000, teremos o mesmo núme-
ro de criancas até 5 anos de 1980.
então o público-alvo das políticas
voltadas para a infância será ba-
sicamente o mesmo. Em princípio
haverá condições mais favoráveis
para investir em alimentação.
saúde e educação dessas crianças.
A população entre 5 e 14 anos,
entre 1990 e 2000, vai crescer a
uma taxa média de apenas 0,5%
ao ano, quando historicamente
crescia a 3%. Então, teoricamente,
seria menos difícil enfrentar alguns
problemas.

Haverá uma chance de su-
perarmos, por exemplo, as
deficiências do nosso siste-
ma de educação básica?
Sim. Mas a grande pergunta : nós
estamos aproveitando essas con-
dicões mais favoráveis para re-
solver esses problemas? Não. A
grande questão é que você tem de
ter decisão política, uma definicão
de prioridades que leve em conta
esses dados. Se o simples declínio
da fecundidade ajudasse a resolver
problema, nós não teríamos meni-
nos de rua em Belo Horizonte. A
fecundidade da população pobre,
dos favelados, também caiu. E
acabamos de ver que a própria
migração para Belo Horizonte
mudou de sinal. E isso melhorou a
nossa qualidade de vida?
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A voz da sociedade
Organizados pelas próprias entidades, os seminários da

Assembléia Legislativa atingem a maturidade rompendo com o
modelo de representação tradicional

5 seminários Mirias Terra" e "Sanca-
rncnt() é Básico'' traduziram urna maturi-
dade da Assembléia Legislativa e da so-
ciedade civil na produção de eventos de
grande porte para a discussão de grandes
lemas con untura is. Aperfeiçoados aolon-
go da série de realizações semelhantes
dos dois últimos anos, esses seminários
atingirama grande meta que se pretendia
quando o Poder Leg islativo entendeu que
era preciso trazer para dentro doi

 as correntes de opinião em con-
flito na sociedade: fazer com que as pró-
prias entidades de representação os or-

anizassctn e, a partir deles, participas-
sem daelahoraçio das ações legislativas.

O "Minas Terra", porexemplo.
rou 175 propostas de ações parlamen-
tares. E o Saneamento é Básico" foi
produzido a partir de reivindicação das
próprias entidades, que discutiram em
várias reuniões o cronograina, 05 conle-
rencistasa serem convidados, os temas a
serem debatidos eoscncaminhamentosa
serem dados. A partir do documento
íinal, u iria comissão derepresentação das
entidades atua junto ao corpo técnico da
Casa nae1aboraçodc propostas de açíi()

paria mentar necessárias para transíorrnar
em ação concreta tudo o que foi aprova-
do.

Criados para atrair para dentro do
Poder Legislativo o que o presidente da
Casa. deputado Romeu Queiroz, chama
de "OS grandes canais de representação
da sociedade', os seminários da Asse m-
hléia Legislativa procuram uma relação
de troca em que, ao mesmo tempo que se
entranha a sociedade nos meandros do
Poder que a representa, colhe con-
tribuições para produzir leis mais ajusta-
dasàrealidade. "Éaprimciravezqueum
Parlamento ajuda a organizar os grupos
de prcssüo, mediando conflitos para
produtirdocumentos de qualidade técni-
ca e legitimidade política, de lorma a dar
suhsídio de alto vah)r ao trabalho parla-
mentar", diz o presidente.

A promoção consegue adesões en-
tusiasmadas, cornoa da historiadora Ma-
ria Eugênia Lage de Rezende, que coor-
dena a criação de um banco de fontes
históricas mineiras na IJFMG. Ela acha
que a A sse rnhléiade Minas está( ranslr-
mando em prática o sentido da represen-
tação ) parlamentar, que caiu na ahstraço
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nos últimos séculos do exercício do Par-
lamento no mundo moderno. "O cidadão
elege seu representante e não o vê mais,
tornando totalmente abstrata a flOÇãO de
representação*', diz.

Defensora do voto distrital misto,
que delimita o campo de ação dos parla-
mentares e estabelece compromissos
mais imediatos do representante com seus
representados, a historiadora diz que a
sociedade moderna, com sua complexa
organização, pulverizou os canais de re-
presentação e tornou a atividade parla-
mentar umapartc quase insignificante do
bolo. Daí ela ver a importância desses
seminários para atrair os cidadãos para
sua principal instância de representação e
fazê-los OS principais agentes dessa re-
presentatividade - o que seria quase um
retorno ao princípio clássico grego, do
cidadão como seu próprio representante,
como ocorria na Ágora, a assembléia na
democracia grega.

Na mesma linha, o cientista político
Domingos Girolieti, a caminho de um
pós-doutoramento na Inglaterra, evoca a
tradição brasileira do Parlamento para
afirmar que a promoção da Assembléia
significa uma ruptura com a represen-
tação tradicional. E que iSSO tende a leva-
Ia a ser o centro dos acontecimentos po-
líticos do Estado, como ocorre com a
Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, por outros motivos. Lá uma pola-
rização política histórica convcrge as lu-
tas sociais para a casa dos deputados. ao
invés do que é mais comum no resto do
país, onde os movimentos populares
procuram as praças ou canais diretos de
comunicação com OS palácios do Poder
Executivo.

Entre os participantes, há entusias-
tas como o chefe da Divisão de Captação

e Adução da Copasa, o engenheiro José
Nelson de Almeida Machado, impres-
sionado com o fato de que a grande
maioria dos quase 700 participantes do
"Saneamento éBásico" não arredou pé
das discussões do documento final, que
se prolongou das 18h às 1h30 da manhã
do dia 17 de junho, num envolvimento
ainda desconhecido por ele cm trabalhos
semelhantes. "E todas as vozes em con-
flito foram levadas a público, analisadas
e discutidas, sem qualquer preconcei-
to—,emenda.

Opiniões como a de José Nelson
sobre essa convergência de contrários
traduz bem o espírito da grande parte da
massa de participantes dos dois semi-
nários, aí incluindo dirigentes de enti-
dades de conceitos, ideologias e inte-
resses tradicional mente opostos. Como
o presidente da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg), Sehastiãu Cos-
ta Neves, ou o presidente da Federação
da Agricultura do Estado de Minas Ge-
rais (Faem(,-). Gilman Rodrigues Viana.

Pólos opostos da reforma agrária,
que centrou grande parte das discussões
do seminário "Minas Terra", osdoiscon-
cordam com a multiplicidade de idéias
que a AL consegue convergir e com a
importância desses seminários para ca-
nal izarpara o corpo das leis as diferentes
correntes de opinião. Atinado com a
maioria. Gilman só Faz pequena restrição
() processo decisório, que elimina da

parte principal dosdocumcnlos finais as
posições minoritárias nas votações, como
a sua, contra a reforma agrária, derruba-
da por um plenário com franca maioria
de trabalhadores. As proposições rejei-
tadas, cercadas de polêmicas, são incluí-
das num anexo, como contribuição.
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O
Brasil poderá apresentar
délicits de produção de
alimentos lá a partir de
1995. Segundo estudos da

Empresa de Pesquisa Agropecuária
de MinasGcrais(Epamig). nos anos
de 1995 e 2005 esse déÍicit poderá
scrda ordem dc 10,5e  18.6 bilhões
de toneladas, respectivamente, para
produtos básicos como arroz, mi-
lho, feijão e trigo. Projeções de
especialistas hrasilciroscm econo-
mia agrícola apontam délicits con-
sideráveis também para produtos
hortigranjeiros imporlan tos, acxcm-
pio da batata-inglesa, uva, limão,
tomate, banana, laranja e manga.

A ameaça que paira sobre ()
país flO é mero exercício de es-
tatística. É resultado de uma série
de equívocos, que se repetiram ano
após ano, tanto na definição da
política agrícola do país, quanto
no tratamento dado à questão da
terra. As mudanças no padrão de
desenvolvimento da agricultura
brasileira, implementadas entre as
décadas de 50 e 80, espalharam OS
ares da modernidade pelo campo e
viabilizaram o ingresso do país flO
mercado internacional de produ-

tos agrícolas.
Essas mudanças garantiram

ainda a expansão da produção aci-
ma da taxa decresci mento popula-
cional. Entre 1950 e 1985, a agri-
cultura brasileira cresceu a uma
taxa anual de 4,3 17(, contra 2,3X
referentes ao aumento da popu-
lação noperíodo. Musas inovações
tecnológicas inirodutidas no cam-
po não foram igualmente assimila-
das por todosos segmentos da agri-
cultura e regiões do país.Assim, as
diferenças regionais de renda, ex-
plicadas pelas diferenças na pro-
dutividade da agricultura entre as
regiões Norte e Nordeste e o resto
do país, foram exacerbadas.

O valor da produção por hec-
tare no Estado de São Paulo, por
exemplo, é quase cinco vezes maior
doque o da produção do Nordeste.
Foram observadas também desi-
gualdades flO desempenho das ati-
vidades agrícolas voltadas para os
mercados interno e externo. No
suhperíodo 1977-85. a taxa média
de crescimento anual da oferta de
produtos de consumo interno foi
de menos 1,91/,-, contra os 2,6
positivos, registrados para os

produtos de exportação. No mes-
mo período, as áreas cultivadas e
os rendimentos das culturas
domésticas não cresceram. A dis-
ponibilidade média de produtos
básicos por habitante/ano de-
cresceu cm 107,.

O bom desempenho da agri-
cultura brasileira, no período de
1950-85, não foi, portanto, sufi-
ciente para atender o crescimento
da demanda por alimcntos, libras e
hiomassa vegetal, inclusive para
uns energéticos, situados nos li-
mites de 5Y ao ano, no período de
1950 a 85. Mesmo as transfor-
mações, que vieram delinear um
novo perfil para o setor, não con-
tribuíram para resgataras desigual-
dades na posse da terra e dis-
tribuição dc renda no setol agríco-
la. Pelo contrário, só agravaram
esse quadro, reduzindo ainda mais
o rendimento dos trabalhadores
rurais e aumentando os conllitos.
no campo, pela posse da terra.

Desencadearam ainda trans-
ferências de recursos humanos e
de renda do setor rural para o ur-
bano, fazendo surgir novos pro-
blemas, ainda hoje insolúveis para
as administrações públicas. O rápi-
do pr( )Cesso de urbani iaçã ) do país.
verificado nos últimos 20 aflOS e
provocado pelo intenso êxodo ru-
ral, deteriorou ascondições devida
nas cidades, principalmente flOS
grandes centros urbanos, onde a
pobreza, a marginalidade e a vio-
lência se reproduzem em ritmo
acelerado.

Falta tudo no campo
Sem terra, sem política agrícola e sem

planejamento, o campo agoniza e ameaça de fome
populações que perderam até a ilusão de migrar
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De 1960 a 1989,a população
urbana aumentou de 40% para74%,
reduzindo-se a população rural de
60% para 26% do total de habi-
tantes. Este círculo se fecha quan-
do agricultores, cientes dos limites
da cidade como alternativa para
sua realização pessoal e profissio-
nal, procuram a todo custo per-
manecer nas áreas rurais de
produção. Sem capacidade para
assimilaresses trabalhadores e sem
uma estrutura adequada para
abrigá-los, essas regiões tornam-
se áreas de tensão social, onde
ocorrem freqüentes conflitos en-
volvendo trabalhadores, fazendei-
ros, madeireiros, gri leiros e índios.

Em 1991, foram levantadas
pelo Incra 477 áreas de conflitos de
terras, envolvendo 36 mil 119
famílias. Segundo informações da
Comissão Pastoral da Terra, ocor-
reram, apenas em 1990, 401 con-
flitos de terra e 75 assassinatos,
motivados por disputas fundiárias.

Esse cenário, certamente, de-
terminou a prioridade na discussão
das políticas agrícola c agrária de
Minas Gerais, dois dos temas iden-
tificados na pesquisa de opinião,
realizada pelaAsscmbléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais
(ALEMG), com o objetivo de co-
lher subsídios para as atividades
das Comissões Permanentes da
Casa e do processo legislativo em
geral, levantando temas para serem
trabalhados pelo Legislativo.

O Seminário de Políticas
Agrícola e Agrária - Minas Terra,
realizado com o apoio da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais e com a participação de

22 instituições ligadas ao setor ru-
ral,járesultou em 175 ações legis-
lativas, entre projetos de lei, a serem
apreciados pelo plenário da As-
sembléia, requerimentos e ofícios
encaminhados às autoridades fe-
derais, estaduais e municipais, su-
gerindo medidas voltadas para o
desenvolvimento rural.

Reunindo no plenário da As-
sembléia Legislativa, entre os dias
6 e 9 de abril, 461 participantes
inscritos, além de um público in-
teressado que lotou as galerias da
Casa, o Seminário Minas Terra per-
mitiu o encontro de representantes
de segmentos diversos do setor
rural; o confronto entre posições
divergentes; e a oportunidade do
debate, para a busca de um con-
senso, naqueles pontos considera-
dos prioritários para a superação
dos problemas do campo e da agri-
cultura brasileira.

Amontagemdo seminário foi
iniciada ainda no final de 1991,
com uma comunicação do Depar-
tamento de Consultoria e Pesquisa
da Assembléia Legislativa, convi-
dando perto de 40 instituições liga-
das ao setor rural para participar da
organização do evento. Dessas, 22
responderam ao chamado e as-
sumiram todo o processo de mon-
tagem do seminário - desde a de-
finição do seu conteúdo. até a sua
formatação final. Em seguidas reu-
niões, defenderam seus pontos de
vista, apresentaram sugestões e
elegeram os consensos que viriam
resultar na programação final do
evento.

Foram selecionados dois
grandes temas para subsidiar os
debates nas seiscâmaras setoriais,

criadas com o objetivo de discutir
as questões mais específicas liga-
das às políticas agrícola e agrária.
Ao final de quatro dias de debates,
os participantes aprovaram o docu-
mento final do encontro, que inclui
as propostas apresentadas pelas
câmaras e aprovadas pelo plenário.
Esse documento foi depois traba-
lhado por uma comissão de repre-
sentantes das entidades, visando
transformá-las em iniciativas le-
gislativas.

As 175 proposições identiti-
cadas no documento foram enca-
minhadas às áreas de competência
para sua implementação. No âm-
bito da Assembléia Legislativa, foi
formada uma Comissão Especial
para examinar as proposições e
agilizar os desdobramentos ne-
cessários para o seu encaminha-
mento. Com o apoio do Departa-
mento de Consultoria e Pesquisa
foi realizado ainda um Fórum Téc-
nico, no final de junho. para dis-
cutir um anteprojeto de lei agrícola
estadual.

Desse encontro, que teve a par-
ticipação de representantes de nove
entidades, surgiram três propostas
distintas, encaminhadas à Comis-
são Especial, para subsidiara elabo-
ração do projeto de lei, estabele-
cendo uma política agrícola para
Minas Gerais. O pro jetojá encami-
nhado ao plenário da Assembléia
Legislativa para apreciação e vo-
tação. A partir de agora, a Comissão
Permanente de Agropecuária e
Política Rural da Assembléia as-
sumirá a continuidade dos traba-
lhos, apreciando as demais ações
legislativas, especialmente aquc-
lasconsideradas prioritárias.
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As entidades que apoiaram o
evento:

Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional - Cede-
plar/UFMG; Centro de Estudos
Rurais- FafichíUFMG; Comissão
Pastoral da Terra - ('PT; Conse-
lho Regional de Medicina Vete-
ri nária - C RMV; Cooperativa Cen-
tral de Crédito Rural - Credimi-
nas; Diretoria Federal de Agricul-
tura e Reforma Agrária em Minas
Gerais-, Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural -
Emater-MG; Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - Em-
brapa Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária em Minas Gerais -
Epamig Escala Superior de Agri-
cultura de Lavras - ESAL Escola
Sindical 7 de Outubro; Federação
da Agricultura do Estado de Mi-
nas Gerais - Faemg; Federação
dos Trabalhadores da Agricultu-
ra do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg; Fundação Rural Minei-
ra de Colonização e Desenvolvi-
mento Agrário - Ruralminas; Ins-
tituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - Incra; Orga-
nização das Cooperativas do Esta-
do de Minas Gerais - Ocemg; Pon-
tifícia Universidade Católica de
Minas Gerais- PUC-NIG; Rede de
Intercâmbio de Tecnologias AI-
ternati vas; Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento - Seapa; Sociedade Mi-
neira dos Engenheiros Agrônomos
- SMEA; Universidade de Alfenas
- Unifenas, e Universidade Fede-
ral de Viçosa - UFV.

AÇÕES LEGISLATIVAS PRl(I)RlFÂRIAS

• Elaboração de uma lei de política agrícola para o Estado
• Elaboração dc lei criando o Fundo F;stdual para a Reforma Agrária
• Manifestação da Assei1ihhia Legislativa junto ao Congresso Nacional para

agilizar a regulamentação dos ai1i2os 18 4 e 15 (ia Constituição Federal
• Promoção. pela Assembléia 1 eis1ativa. de um Ciclo Nacional de Debates

tendo por tema o Mercosul
• Encontro dos trabalhadores e produtores rurais com as direções de

estabelecimentos íinancemo s do Estado, palmei nado pela Assembléia
1 eislativa. visando a criação de linhas de crédito para o campo

A PAUTA DOS DEBATES

Grandes Temas
O Proce.00 Hiçtoru ,o e a Realidade do Campo ent Minas Gerais
Expositores: Renato Si tnplício 1 opes - 1 residenle do Incra
Nair Costa Muis - I'i-okssora do Centro de Estudos Rurais da UFMG

A Realidade Riinil dia#ue das Políiica. Maroeeo,iôntwus
Expositores: Antônio Ernesto de Salvo - Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura
Plínio de Anuda Saiiipaio - Membro da Associação Brasileira de Rek)Filia
Arária

As Cíniaras Seturiais
Cantara Selorial /
Reforma Agrária Ciii Minas (;emals
Relator: 1 uii Vicente ('alicchi) - Proiiiotor de .Justiça do Estado de Minas
(erais

Câmara Selaria! 2
Associati ViSlli()
Relator: F;d gar Alencui - Prolessor da ['SAI

Cíini ira Selaria! 3
Suporte Institucional à Agricultura
Relatores: Nuno Monteiro Casassanta - Secretário Adjunto de Agriculi uru de
Minas Gerais
.Juvncio Brag a de 1 iiiia - Prolessur da 1-SAI

Cciniara Se! anal 4
Mecanismos de Apoio e Sistemas de Produção
Relator: Mário Ramos Vitelia - Presidente da Epamiiig

Ciara Sejonial 5
A Cidadania no Caimipo
Relatora: 1 da Maria Benevetlo de Castro - Professora do Centro de Estudos
Rurais da UFMG

Câmara .5eiarial (
Agroecoh)gla
Relator: Nairan Fmlix de Ruimos - l'rolcssor da Universidade Federal de Viçosa
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Minas Terra
[

Seminário Legislativo
de Políticas Agrícola e Agrária

CÂMARA SETORIAL 1
REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS

A) ASSENTAMENTOS

1. 1 - Atendimento de emergência
aos atuais projetos de assentamento
no Estado, na forma de ações com-
plementares às desenvolvidas

pela Delegacia Re-
gional do MARA,
incluindo-se, no
caso, a abertura de
linhas especiais de
crédito e prestação
de assistência técni-
ca e extensão rural
aos beneficiários do

Tinn projeto de reforma
in-

ciso XIII, da Consti-
tuição do Estado).

1.2 - Imediata apresentação.
pela Superintendência Regional do
lnci-a-MG, à Assembléia Legislativa,
por meio da Comissão de Política
Rural, da proposta do "Programa
Terra", a ser executada no Estado
em 1992, explicando metas de assen-
tamento, arrecadação de terras por
desapropriação e compra e o mon-

tante dos recursos financeiros
necessários, com a discriminação
das fontes de financiamento e pre-
visão de prazos de liberação.

1.3 - Imediata apresentação,
pela Superintendência Regional do
lncra-MG, à Assembléia Legislativa,
por meio da Comissão de Política
Rural, da relação de obras de infra-
estrutura, apoio à produção agrícola
e o montante de crédito de custeio/
investimento a serem aplicados nos
projetos de assentamento no Estado
neste ano de 1992. 

1.4 - Apresentação, pela Su-
perintendência Regional do Incra-
MG, à Assembléia Legislativa, por
meio da Comissão de Política Rural,
da relação nominal das 1. 100 famílias
que, conforme a imprensa divulgou,
teriam sido assentadas em 199 1,
bem como a relação e a localização
dos respectivos imóveis.

1.5 - Destinação, para utiliza-
ção nos projetos de assentamentos
e em comunidades de pequenos agri-
cultores que trabalham de forma
comunitária (ou a isso se dispo-
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obrigação do Estado que, por
meio da Emater-MG, poderá

prover gratuitamente os

nham), das máquinas e equipamen-
tos que foram objeto de convênio
(1987188) entre o MIRAD e o Go-
verno do Estado e que, na época,
foram desviadas para outras finali-
dades, alheias ao disposto nos con-
vênios.

1.6 - Oficialização da assistên-
cia técnica e extensão rural como
obrigação do Governo do Estado
que, por meio da Emater-MG, po-
derá prover gratuitamente os pro-
jetos de assentamento.

1.7 - Alocação, pelo Governo
Federal, de recursos financeiros para
a atividade agrícola, dentro de
um planejamento agro-eco-
nômico endossado pelos
produtores assentados.

1.8 - Previsão e garantia
de existência, nos primeiros
três anos de cada projeto de
assentamento, de crédito ru-
ral nos moldes do Procera
(subsidiado), com direito ao
Proagro, e, após este prazo,
crédito rural à base de equiva-
lente-produto.

1.9 - Provimento de recursos
para projeto de investimento na área
produtiva, dentro da necessidade
real, baseado no planejamento agro-
pecuário.

1. lO - Permanência da Emater-
MG, por um mínimo de sete anos,
prestando assistência técnica exclu-
sivamente ao projeto de assenta-
mento.

1. II - Participação direta dos
pequenos produtores, dos traba-
lhadores rurais e dos sem-terra na
concepção, na priorização e na exe-
cução dos assentamentos de refor-
ma agrária.

B) DESAPROPRIAÇÃO E OU-
TROS INSTRUMENTOS DE
AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA A
REFORMA AGRÁRIA.

1.12 - Revisão imediata das
concessões de terras públicas, con-
forme dispõe o art. 7° do Ato das
Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituição Estadual,
sendo que, em caso de reversão
dessas terras ao patrimônio do Esta-
do, sejam destinadas obrigatoria-
mente a projetos de assentamento
de trabalhadores rurais. A Ruralmi-

A assistência técnica e
extensão rural devem ser

projetos de assentamento

nas deve posicionar-se no prazo de
30 dias, perante o Poder Legislativo,
caso haja impedimentos ou obstácu-
los à adoção dos procedimentos
necessários à referida revisão.

1. 13 - Manifestação do plenário
deste Seminário, bem como da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, junto ao Congresso
Nacional no sentido de que seja
agilizada a regulamentação dos arts
184, 185. 186 e 187 da Constituição
Federal.

1.14 - Promoção, pela Co-
missão de Política Rural da Assem-
bléia Legislativa, de discussões sobre
a regulamentação dos arts. 184 a

187, convidando-se, inclusive, de-
putados federais, representantes do
Ministério da Agricultura e de enti-
dades classistas, pesquisadores e es-
pecialistas em Direito Agrário.

1. 15 - Apresentação, pelo
Governo do Estado, à Comissão de
Política Rural da Assembléia Legisla-
tiva da relação de imóveis públicos
destinados à pesquisa e experimen-
tação, bem como o conhecimento
das pesquisas atualmente em desen-
volvimento, discutindo-se, caso a
caso, a viabilidade da utilização tem-
porária de partes desses imóveis

para a produção de alimentos
básicos, a partir do trabalho de
pequenos agricultores, sem pre-
juízo das atividades de pesquisa, e
com uma sindicância que escla-
reça a serviço de quem estão a
pesquisa e a experimentação em
desenvolvimento em imóveis do
Governo do Estado (levantar que
grupos econômicos e agroindus-
triais estão envolvidos e seus in-
teresses).

C) TERRAS DEVOLUTAS

1.16 - Manutenção do atual
texto da Constituição Estadual, que
limita em 250 ha as áreas de terras
devolutas passíveis de serem aliena-
das ou concedidas.

D) ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL

1. 17 - Criação de um fundo estadual
que tenha por finalidade o apoio a
iniciativas relacionadas com ações
complementares de reforma agrária,
gerido por representantes do Go-
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verno Estadual, de entidades classis-
tas e do Poder Legislativo, e que terá
como fonte de receita a dotação
orçamentária do Estado, parcela de
arrecadação obtida com impostos
sobre a comercialização e financia-
mentos diversos.

1.18 - Reformulação e efeti-
vação da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento
Agrário - Ruralminas como órgão
com competência específica para
tratar das questões fundiárias no
Estado, tendo como função a inte-
gração das ações dos órgãos de
governo pertinentes à reforma
agrária, à continuidade da exe-
cução de programas de regulari-
zação fundiária, bem como ao
auxílio aos órgãos federais na
fiscalização do cumprimento da
função social pelas propriedades
rurais e no processo de arreca-
dação de terras para a reforma
agrária.

1. 19- Descentralização dos
mecanismos de reforma agrária,
transferindo parcelas de responsabi-
lidade para os municípios.

E) JAÍBAIBARRAGENS

1.20 - Esclarecimentos à
Comissão de Política Rural e a todos
os interessados no Projeto Jaíba,
incluindo:

a)a questão da arrecadação de
terras que se encontram em poder
de grandes grupos econômicos,
como, por exemplo, o Grupo Omet-
to;

b) estimativa de assentamen-
tos de pequenos agricultores e mé-
dios empresários;

c) papel da agroindústria;
d) avaliação de viabilidade de

utilização de irrigação, produção
agrícola, custos totais e previsão de
crédito, financiamento, comerciali-
zação, apoio agrícola e demais ações
complementares;

e) impacto ambiental e medi-
das mitigadoras.

1.21 - Democratização do
debate sobre a implantação de pro-
jetos de irrigação a partir das barra-
gens construídas no Norte de Minas
e no vale do Jequitinhonha. Esses

Os atos de violência no
campo precisam ter

uma apuração objetiva
e efetiva, com punição

dos responsáveis

projetos de irrigação devem ser
voltados exclusivamente para peque-
nos agricultores e famílias que per-
deram suas terras e, ao mesmo
tempo, devem ser criadas condições
para a produção agrícola e demais
obras de infra-estrutura.

1.22 - Exigência, pela Assem-
bléia Legislativa, da imediata suspen-
são de todas as desapropriações de
pequenos proprietários rurais, pos-
seiros e agregados destinadas à cons-
trução de barragens e outros grandes
projetos promovidos pelos Governos
Federal e Estadual, pela Cemig. pela
Codevasf e por outras empresas e
órgãos públicos e privados, até que
sejam solucionados os problemas

dos desapropriados das obras já
construídas, como, por exemplo, as
Barragens de Machado Mineiro e
Calha uzi nho.

1.23 - Normatização da gestão
dos recursos hídricos, objetivando a
irrigação, barramento e assentamen-
to na região semi-árida do Estado.

F) VIOLÊNCIA NO CAMPO

124 - Levantamento, pelo
Governo do Estado, da tramitação,
na área policial e junto ao Poder

Judiciário, dos assassinatos de
trabalhadores rurais, cometi-
dos no período 1984/90. em
Minas Gerais, encaminhando
os respectivos inquéritos ao
Ministério Público para que, na
qualidade de fiscal da lei e titu-
lar da ação penal pública, tome
as devidas providências.
1.25 - Criação, pela Assem-

bléia Legislativa, de comissão
parlamentar que acolha denún-

cias, fiscalize, acione órgãos gover-
namentais, promova investigações,
apresente relatórios e conclusões
em torno dos direitos humanos e da
violência no campo, especialmente
em torno de questões corno: fla-
grante desrespeito aos direitos hu-
manos, trabalhistas e sociais, traba-
lho escravo, violações de direitos
constitucionais, ameaças, intimi-
dações, constrangimentos, desres-
peito aos direitos do menor, da
mulher, bem como tentativas de
homicídio e assassinatos.

1.26 - Apuração objetiva e
efetiva dos atos de violência, com
punição dos responsáveis.

1.27 - Implantação efetiva da
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CÂMARA SETORIAL 2
ASSOCIATIVISMO

educação rural.
1.28 - Manifestação deste Semi-

nário, bem como da Assembléia
Legislativa, junto ao Poderjudiciário,
sobre a necessidade de manter-se a
punição aos assassinos (mandante e
executor) do sindicalista e ecologis-
ta Chico Mendes, entendendo que se
faz necessária a justiça e que a impu-
nidade gera mais violência.

G) OUTROS PONTOS

1.29 - Possibilidade de inter-
ferência do responsável técnico na
manutenção do seu projeto
agropecuário inicial, contra
modificações posteriores que
possam levá-lo ao insucesso.

1.30 - Responsabilização
de todos os segmentos encar-
regados da execução de pro-
jetos agropecuários (pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, inclusive agentes fi-
nanceiros) pelo seu desvirtua-
mento ou fracasso, com a apli-
cação dos dispositivos legais cabíveis
(Leis n°s S. 194, de 2411 2166; 6.496,
de 7112177 e 7.240, de 10112184).

1.31 - Levantamento das con-
dições ambientais de solo, hídricas e
climáticas, principalmente das terras
pré-selecionadas para desapropria-
ção, de forma a planejar e direcionar
a ocupação.

1.32-  Manutenção de faixas de
vegetação natural nas áreas de refor-
ma agi-ária, visando à manutenção do
equilíbrio ambiental, com a conse-
qüente manutenção ou melhoria da
qualidade de vida da população as-
sentada-

A- PAPEL DO ESTADO NO
ASSOCIATIVISMO

2.1 - O Estado deve limitar-se
ao papel constitucional de fomento
ao associativismo, através de ações
que demonstrem à comunidade ser
o cooperativismo-associativismo ins-
trumento eficaz para a solução de
problemas que afligem, independen-

O Sistema de crédito
cooperativo deve ser

fortalecido,
principalmente por meio
de uma maior autonomia

para administração de
seus recursos

temente da posição social de cada
pessoa.

2.2- Efunçãodo Estado apoiar
o associativismo como postura de
vida para as populações urbana e
rural, na busca de sua própria organi-
zação. À medida que o associativis-
mo-cooperativismo encontrar a sua
autonomia, o Estado deverá excluir-
se do papel de indutor do processo,
recolhendo-se à função de fomenta-
dor e apoiador das associações e
cooperativas, oferecendo-se como
um parceiro do processo de consoli-
dação e desenvolvimento do asso-
ciativismo.

B- SISTEMA COOPERATIVIS-
TA DE CRÉDITO

2.3 - Criação de um Banco
gerido exclusivamente pelas coope-
rativas e que seja catalisador de
todos os recursos dosistemacoope-
rativista dos segmentos urbanos e
rural.

2.4 - Fortalecimento do siste-
ma de crédito cooperativo no
Estado, principalmente por meio
de uma maior autonomia para
administração dos recursos
próprios do sistema, dimensio-
nando sua liquidez e caixa.

2.5 - Centralização regional
das liquidações dos cheques
compensados do sistema, para
garantir maior agilidade.

2.6 - Liberdade operacional,
eliminando-se a exclusividade de

convênios com o Banco do Brasil,
podendo-se estendê-los a todos os
bancos, oficiais ou não, que melho-
res vantagens ofereçam, enquanto
não se criar banco próprio.

2.7 - Permissão às cooperati-
vas para que instalem postos de
serviço em pequenos municípios ou
localidades.

2.8 - Permissão às cooperati-
vas para arrecadar todos os tributos
e taxas, além de prestar Outros
serviços bancários, de maneira que o
associado/cliente tenha na coopera-
tiva condição de realizar as opera-
ções bancárias mais comuns.
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2.9 - Implantação de com-
pensação própria, podendo ter o
sistema os mesmos mecanismos
utilizados pelas demais instituições
financeiras. O ingresso direto na
câmara de compensação dará di-
reito a instrumentalização de ope-
rações e serviços, hoje vedados,
anseio histórico dos pequenos,
médios e grandes produtores ru-
rais.

C - MECANISMOS DE APOIO
ÀS ASSOCIAÇÕES DE
PRODUTORES FAMILIA-
RES

2.10-Abertura de linhas
de financiamento oficial para
associações de pequenos
produtores, para aquisição de
equipamentos de uso coletivo,
com prazo longo, período de
carência definido e pagamento
em produto, valendo, em am-
bos os casos, o princípio da equi-
valência de preços (já aprovado e
não praticado) e, como referên-
cia, os preços mínimos fixados
pelo Governo Federal.

2.1 1 - Isenção e geração de
crédito do ICMS nas vendas de
produtos por associações de
pequenos produtores e por coope-
rativas, no caso de alimentos e
insumos; isenção do ICMS para as
associações de pequenos produ-
tores rurais e cooperativas na
compra de insumos e equipamen-
tos.

2.12 - Preferência nas com-
pras de órgãos públicos, em situa-

ção de equivalência de preços,
para a produção oferecida por
associações. Ampla divulgação,
entre as associações de pequenos
produtores, do volume, das con-
dições e do cronograma de com-
pras planejadas por órgãos públi-
cos, como escolas, repartições
estatais etc.

2.13 -Abertura da linha de
crédito especial para associações,
com o objetivo de montagem de
fundo rotativo de empréstimos

A venda de produtos por
associações de pequenos

produtores e por
cooperativas, no caso de

alimentos e inSUmOS,
deve ser isenta e gerar

créditos de ICMS
dentro das comunidades rurais.
Essas linhas de créditos deverão
ser oferecidas em condições idên-
ticas às estabelecidas no item 2.1

2.14- Implementação de me-
didas no sentido de que as institui-
ções de pesquisa dêem prioridade
às cooperativas e associações de
pequenos e médios produtores
rurais na multiplicação de material
genético (vegetal e animal) melho-
rado.
D -ASSESSORIA E TREINAMEN-
TO EM ASSOCIATIVISMO

2.15 - Criação, em Minas
Gerais, de um órgão que tenha

por função coordenar os recursos
humanos que se encontram nas
diversas instituições públicas e
privadas existentes no Estado, para
o desenvolvimento de atividades
relacionadas com treinamento e
assessoria às organizações asso-
ciativistas.

Esta proposta não implica a
criação de um amplo aparato bu-
rocrático, nem deve ter caráter
normativo Seu objetivo é o de

criar mecanismos que fa-
voreçam às organizações as-
sociativas, quando estas jul-
garem necessário o acesso
democrático aos recursos hu-
manos altamente qualifica-
dos, que, felizmente, exis-
tem em instituições como
Secretarias de Estado,Emater,
Epamig, Sudecoop, Fundação
João Pin hei ro,instituições pú-

blicas e privadas de ensino supe-
rior, organizações não-governa-
mentais, entre outras, que se dis-
ponham a colaborar para a solução
dos problemas relacionados com
o associativismo e com a inte-
gração do setor rural aos novos
padrões de articulação campo-ci-
dade. Essa colaboração abrangerá
as áreas de administração rural,
legislação, educação, economia,
sociologia e agronomia.As ações
dela advindas se orientarão pela
metodologia participativa.
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CÂMARA SETORIAL 3
SUPORTE INSTITUCIONALÀAGRICULTURA

3.1 - Elaboração da lei agrícola
estadual, observada a prioridade
de atendimento ao pequeno produ-
tor pelos órgãos públicos.

3.2 - Criação do Conselho
Estadual de Política Agrícola, onde
todos os segmentos do setor este-
jam representados na definição de
modelos de desenvolvimento ru-
ral-

3.3 -Aceleração da refor-
ma administrativa, no capítulo
da agricultura, no âmbito da
CERES.

3.4 - Reforma patrimoni-
al e modernização das empre-
sas públicas.

3.5 - Definição da regio-
nalização administrativa, asse-
gurada a integração de ações
das agências públicas, nos três
níveis de governo.

3.6-Criação de mecanismos
que favoreçam a ação integrada
das instituições públicas e privadas
que atuam na área, na forma de um
Sistema Estadual de Pesquisa e
Desenvolvimento - SEPD.

3.7 - Formação de agentes
de desenvolvimento, por meio de
cursos e treinamentos em serviço,
de caráter interdisciplinar, com
participação das universidades,or-
ganizações de agricultores e or-
ganizações não-governamentais
(ONGs), com análises de expe-
riências de campo.

3.8 - Criação do cargo de

REVISTA DO LEGISLATIVO

Agente de Desenvolvimento Muni-
cipal, a ser ocupado por profis-
sionais provenientes das áreas de
ciências agrárias, biológicas ou so-
ciais, como elemento de ligação
com as demais organizações do
SE P D.

3.9 - Legitimação da valori-
zação e da responsabilidade profis-
sional.

deve ser uma das
atribuições do Conselho

Estadual de Política
Agrícola, a ser criado

3. lO - Criação de mecanis-
mos que garantam a transparência
das agências públicas, visando ao
controle de suas ações pela socie-
dade organizada no meio rural,
observado o princípio da regio-
nalização.

3. 1 1 -Definição de medidas
que exijam dos órgãos de apoio à
agricultura a indicação de viabili-
dade econômica dos empreendi-
mentos por eles assistidos, in-
cluindo o controle da ação de
cartéis e da incidência de tributos.

3.12 - Definição de medidas
que exijam dos órgãos de apoio à

Agricultura, além da indicação de
viabilidade econômica dos em-
preendimentos por eles assisti-
dos, as condições de preservação
ambiental e das conseqüências
sociais.

3.13 - Criação de conselhos
municipais de política agrícola.

3.14 - Acompanhamento,
com rigor, pela Assembléia Legis-
lativa, da execução orçamentária
relativa à liberação tempestiva dos
recursos constitucionais à pesqui-

sa, em especial dos 213 desti-
nados às instituições esta-
duais de pesquisa.
3. 15 -Agilização,pela pesqui-
sa agropecuária, da busca de
tecnologias alternativas para
a pequena produção, bem
como facilitação do acesso
dos pequenos produtores ao
acervo tecnológico já dis-
ponível.
3.16 - Promoção de uma

política agrícola que contemple
especificamente as condições e
necessidades dos pequenos produ-
tores, visando produzir mais, con-
ter o fluxo migratório e democra-
tizar o campo.

3.17 - Revigoramento de
órgãos como a Emater, a Epamig,
bem como de cooperativas, gru-
pos associativos, feiras e outros
que atuam no setor da produção.

3.18 - Garantia de que órgãos
estaduais, tais como a Emater,
Epamig, etc. tenham uma efetiva a-
tuação junto aos pequenos produ-
tores e trabalhadores rurais.

A definição de modelos de
desenvolvimento rural
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CÂMARA SETORIAL 4
MECANISMOS DE APOIO E
SISTEMAS DE PRODUÇÃO

A - ABASTECIMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO

4.1 - Expansão da produção de
alimentos básicos em níveis com-
patíveis com a demanda e os preços,
considerando-se os mecanismos
adotados pelo Governo para a me-
lhoria das condições de comerciali-
zação e de abastecimento final.

4.2 - Rearticulação da
produção programada de ali-
mentos, através da divulgação
de informações estratégicas que
permitam aos produtores plane-
jar sua produção em função da
demanda e perspectivas de ren-
tabilidade.

4.3 - Implementação de
um programa de apoio técnico e
financeiro à constituição de
agroindústrias e cooperativas de
pequenos e médios agricultores,
visando melhorar sua condição
econômica, ampliar a oferta de ali-
mentos e reduzir o grau de oligopoli-
zação do setor.

4.4 - Aperfeiçoamento dos
serviços de informação de mercado,
de forma a que contribuam efetiva-
mente para o processo de planeja-
mento e de tomada de decisões, em
níveis de governo, produtores,
agentes de comercialização e con-
;umidores.

4.5 - Incentivo e implemen-

tação da classificação e padronização
de produtos, de modo a promover
maior racionalidade e economia no
processo de circulação de mercado-
rias, além da atuação direta na fisca-
lização sanitária animal e vegetal.

4.6 - Melhoria do sistema de
distribuição varejista, em áreas de
concentração de consumidores de
baixa renda, através do fomento ao
associativismo na compra e venda de

produtos, apoiando-se a integração
de estruturas associativistas de
produtores rurais de atuação no
atacado.

4.7 - Em conjunto com o Go-
verno Federal, planejamento dos es-
toques reguladores e estratégicos de
alimentos básicos necessários ao
Estado, observada a lei agrícola que
não permite o uso desses estoques
para aviltar preços ou nível da
produção.

4.8 - Apoio à implantação e
equipagem de armazéns comunitá-

rios rurais e promoção da sua inte-
gração à política de garantia de preços
mínimos e de estoques reguladores,
inclusive a expansão, ampliação e
modernização da infra-estrutura de
armazenagem intermediária.

4.9 - Incentivo à ampliação de
estruturas de mercados atacadista e
varejista, a serem conduzidos priori-
tariamente pelas Prefeituras Muni-
cipais e associações de pequenos
produtores, com assessoria e apoio
do Governo Estadual.

4.10 - Capacitação de técni-
cos, produtores, agentes de comer-
cialização e operadores de mercado.

4. 1 1 - Avaliação da política
tributária, no sentido de inserir
ou reduzir alíquotas incidentes
sobre produtos alimentares bási-
cos, tornando-os mais acessíveis
à população.

4.12 - Fixação de preços mí-
nimos diferenciados para os
produtos agrícolas nas diversas
regiões do País, com base nos
respectivos custos de produção.

4.13 - Implementação de ações
voltadas para a orientação ali-
mentar do consumidor, visando

à diversificação do consumo, à
redução das perdas e ao melhor
aproveitamento dos alimentos.

4.14 - Participação integrada
na busca da qualidade dos processos
de produção, distribuição e con-
sumo de alimentos.

B - MERCADO DE INS(JMOS
4. 15 - Isenção de tributos e das

taxas de importação para matérias-
primas, máquinas e equipamentos
agrícolas considerados básicos à ati-

O aperfeiçoamento dos
serviços de informação de

mercado é uma
contribuição efetiva para

o processo de
planejamento e tomada de

decisões
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vidade agropecuária.
4.16 - Definição de mecanis-

mos que permitam treinamento e
assistência técnica para o uso ade-
quado dos insumos.

4.17 - Incremento ao sistema
Comig (antiga Camig) nas pequenas
cidades do Estado, onde o mercado
é pouco competitivo.

4.18 - Liderança, pela Assem-
bléia Legislativa, do processo de dis-
cussão, no Estado, da lei de patentes
ora em exame no Congresso, de
modo que toda a sociedade possa
melhor avaliar suas implicações
para o País.

C - MERCOSUL

4.19 - Aprofundamento
dos estudos para estabelecimen-
to de uma política para o setor
leiteiro no Estado de Minas Ge-
rais, de sorte a torná-lo mais
competitivo ante as novas real i-
dades do Mercosul,

4.20 - Diminuição da tri-
butação dos produtos agrícolas, es-
pecialmente o leite e os insumos
agrícolas.

4.21 - Direcionamento e dis-
posição, principalmente para a
pecuária leiteira, de recursos finan-
ceiros, para ganho de escala e mo-
dernização do processo produtivo
através de melhoramento genético,
instalações e melhoria nutricional

4,22 - Aprofundamento e de-
mocratização das discussões sobre
as conseqüencias da implantação do

Mercosul para os produtores bra-
sileiros, com a criação de comissão
especial da Assembléia Legislativa
destinada a promover discussões
articuladas com a sociedade civil
organizada, acompanhar o desen-
volvimento do processo e propor
medidas de interesse público, em
especial no Estado de Minas Gerais.

Neste sentido, é crucial que a
redução das tarifas e o conseqüente
estímulo do comércio nos merca-
dos integrados só venham a ser
realizados após a harmonização das

A atual legislação de
crédito rural precisa

ser revista e adequada à
nova realidade

constitucional do país

políticas econômicas dos países-
membros.

4.23 - Levantamento, pelo
Governo do Estado, das possíveis
conseqüências para os trabalhadores,
entre as quais a perda de postos de
trabalho, processos de reconversão
ou desaparecimento de muitas em-
presas, piora das condições de tra-
balho através da política de con-
tenção/rebaixamento salarial, debili-
tação financeira da Previdência So-
cial e rebaixamento da política de
benefícios, flexibilização de direitos

atualmente assegurados e desregula-
mentação das relações coletivas,

D - FINANCIAMENTO E
CRÉDITO RURAL

4.24 - Criação de mecanismos
propulsores que dinamizem a sus-
tentação financeira da agropecuária,
permitindo a captação de recursos
através de instrumentos como ca-
dernetas de poupança e outros.

4.25 - Estabelecimento de ta-
xas de juros diferenciadas, levando-

se em consideração a atividade a
ser financiada e a classificação do
produtor rural.

4.26 - Participação do Go-
verno e entidades estaduais na
definição das atividades priori-
tárias de aplicação do crédito
rural.

4.27 - Reativação da partici-
pação da assistência técnica jun-
to aos produtores beneficiários
do crédito rural.

4.28 - Criação de mecanismos
que garantam um seguro rural mais
abrangente.

4.29 - Modificação da atual
legislação do crédito rural, desburo-
cratizando-o e adequando-o à nova
realidade constitucional que prevê a
existência de ertidades cooperativas
de crédito.

4.30 - Utilização de parte dos
recursos das grandes indústrias agro-
florestais das zonas metalúrgicas, dos
vales do Aço e do Rio Doce para
viabilizar o desenvolvimento de cul-
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turas brancas em pelo menos 20%
das áreas dos municípios com con-
centração de exploração florestal.

E - TRIBUTAÇÃO

CÂMARA SETORIAL 5
CIDADANIA NO CAMPO

crimes ocorridos no campo
deve ser combatida com a

4.31 - Elaboração de nova sis-
temática na computação dos dados
sobre a participação de cada seg-
mento econômico no recolhimento
do ICMS, creditando ao setor
primário a sua participação devida.

4.32 - Retirada da ação de
inconstitucional idade sobre o artigo
que prevê isenção do ICMS para o
leite pasteurizado.

4.33 - Progressividade do
IRT sobre os imóveis destina-
dos ao lazer e à exploração
imobiliária, e isenção para os
imóveis que cumpram sua
função social voltada à produção
de alimentos.

4.34 - Redistribuição, pelo
Estado, de recursos e receitas
tributárias, garantindo que as
parcelas geradas por indústrias
de reflorestamento e celulose re-
tornem aos municípios em que é
produzida a matéria-prima e que se
dê  mesmo tratamento à exploração
de carvão vegetal.

F - AGROINDÚSTRIA

4.35 - Levantamento das po-
tencialidades das regiões do Estado
para receberem investimentos na
indústria de irisumos, máquinas e
equipamentos agrícolas, na esto-
cagem de produtos, no comércio de
insumos e produtos, entre outros.

A) DIREITOS CIVIS

S. 1 - Manutenção, pela Assem-
bléia Legislativa, através de sua
Comissão de Constituição e Justiça,
de severa vigilância em torno do
cumprimento das garantias funda-
mentais dos cidadãos, asseguradas
pelos arts. 50 da Constituição Fede-
ral e 4° da Constituição mineira.

A impunidade
institucionalizada dos

implantação de uma
Justiça Rural

Acolhimento e investigação de todas
as denúncias de sua violação, trazidas
pelos representantes dos segmentos
populares da sociedade, e fiscaliza-
ção da ação dos poderes públicos,
em cada caso.

5.2 - Efetivação de uma justiça
rural, com varas em todos os cen-
tros regionais, objetivando acabar
com a impunidade institucionalizada
dos crimes ocorridos no campo.

5.3 - Conjugação de esforços,
pelos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário de Minas Gerais com os
seus congêneres de outros Estados.

no sentido de que se investiguem
denúncias e de que sejam coibidos o
trabalho escravo e outras violências
contra o trabalhador rural, em espe-
cial os migrantes sazonais.

5.4 - Garantia, por parte dos
poderes públicos, do livre acesso aos
alojamentos de trabalhadores ru-
rais, tanto por parte de familiares e
amigos como de representantes de

entidades sindicais e outras.
5.5 - Criação, pela Assembléia

Legislativa, de uma comissão de
sindicância sobre a esterilização
da mulher, que investigue a im-
posição da esterilização como
requisito para obtenção ou ma-
nutenção do emprego. Punição
dos responsáveis.

B) DIREITOS POLÍTICOS

5.6 - Reafirmação, pelos par-
ticipantes deste seminário, de forma
ampla e incondicional, do compro-
misso com a ampliação dos direitos
políticos democraticamente exerci-
dos pelos cidadãos brasileiros e suas
instituições representativas de
qualquer natureza e em qualquer
nível de atuação.

5.7 - Democratização do de-
bate sobre o orçamento do Estado,
por meio de audiências públicas nas
várias regiões.

5.8 - Envio, pelo Governo do
Estado, de proposta de lei orça-
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mentária, em prazo hábil, para a
discussão e a participação da socie-
dade civil organizada, como con-
dição prévia para sua votação na
Assembléia Legislativa.

5.9 - Encampação, pelo Legis-
lativo Estadual, através da Mesa Di-
retora, das deliberações deste semi-
nário, transformando-se em leis as
propostas aprovadas, e encaminha-
mento de matérias aos demais Po-
deres, de acordo com a competên-
cia específica.

5.10 - Combate, pela Justiça
Eleitoral, com o apoio aos demais
Poderes, dos "currais eleitorais", des-
centralizando-se os locais de
votação na zona rural e ga-
rantindo-se recursos para trans-
porte e alimentação gratuitos
aos eleitores, de acordo com a
lei, em percursos e locais defini-
dose fiscalizadospor represen-
tantes de todos os partidos.

S. 11 - Elaboração, pela
Assembléia Legislativa, de um
documento sistematizando a
legislação que protege os direi-
tos dos trabalhadores rurais, agru-
pada por áreas, e ampla divulgação
deste documento junto à população
rural e às suas entidades represen-
tativas.

C) MORADIA RURAL

5.12 - Regulamentação muni-
cipal de dispositivos da Constituição
Federal que facilitem o uso e a
ocupação dos solos nas cidades, tais
como o IPTU-progressivo, o solo
criado, etc.

5.13 - Aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, do projeto de lei de

iniciativa popular que cria o Fundo
Nacional de Moradia, com recursos
do FGTS, destinado à construção de
moradias para famílias com renda de
até dez salários-mínimos.

S. 14 - Promoção de progra-
mas estaduais de habitação e refor-
ma de moradias, envolvendo eletri-
ficação, telefonia, saneamento e
suporte técnico na área de habi-
tação.

S. 15 - Elaboração de progra-
ma estadual de recuperação das
residências rurais afetadas por si-
tuações emergenciais e de calami-
dade pública.

Os serviços da Justiça do
Trabalho e das Juntas de

Conciliação devem ser
estendidos ao maior
número possível de

municípios mineiros

S. 16 - Promoção do lazer e da
recreação nas vilas e comunidades
rurais, com a instalação de equipa-
mentos comunitários e construção
de instalações adequadas à prática de
atividades desportivas.

D) TRABALHO ASSALARIADO
NO CAMPO

S. 17 - Envolvimento efetivo do Mi-
nistério Público (Promotores de
Justiça) na apuração das injustiças
sofridas pelos trabalhadores rurais
no Estado, buscando o pleno exercí-
cio da sua função institucional de

"zelar pelo efetivo respeito dos Po-
deres Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos cons-
titucionalmente assegurados, pro-
movendo as medidas necessárias à
sua garantia", nos termos do art.
120, inciso II, da Constituição mi-
neira.

5.18 - Criação de uma área
específica, na Defensoria Pública Es-
tadual, voltada para a assistência aos
trabalhadores rurais, nos casos indi-
viduais de defesa de direitos em
juízo, nos termos do art. 129 da
Constituição mineira.

S. 19 - Promoção de estudos,
seminários e debates entre
produtores, trabalhadores, co-
operativas, extensão rural e uni-
versidades, visando analisar as
condições do trabalho assalaria-
do no campo, especialmente as
do trabalhador temporário, e
proposição de uma revisão ade-
quada da legislação trabalhista.

5.20 - Ampliação dos serviços
da Justiça do Trabalho e das
Juntas de Conciliação para o

maior número de municípios minei-
ros, sobretudo os de maior contin-
gente de mão-de-obra assalariada no
campo.

5.21 -Ampliação dos serviços
de fiscalização do Ministério do Tra-
balho nos municípios mineiros com
grandes contingentes de mão-de-
obra assalariada, visando ao cumpri-
mento das normas trabalhistas em
vigor.

5.22 - Aprovação de legislação
proibindo o transporte de traba-
lhadores em caminhões e outros
veículos não-adequados ao trans-
porte de passageiros.
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5.23 - Promoção, por órgãos
federais e estaduais competentes, de
uma efetiva fiscalização das condições
de trabalho assalariado no campo,
coibindo o trabalho escravo, nos
termos do art. 149 do Código Penal,
e fiscalizando o respeito aos direitos
trabalhistas, especialmente no que
respeita à prevenção de acidentes,
ao trabalho da mulher e do menor.

5.24 - Exigência, pela Assem-
bléia Legislativa, com o suporte de
sua presença institucional, do cumpri-
mento, no Estado, da lei federal que
prevê a participação dos traba-
lhadores nos lucros das empresas.

5.25 - Intervenção do Poder
Legislativo junto aos demais
Poderes e órgãos competentes,
promovendo investigações e
exigindo o cumprimento dos
dispositivos legais que punem
aqueles que impedem a parti-
cipação dos trabalhadores em
sindicatos ou associações.

5.26 - Elaboração, pelos
Poderes Legislativo e Execu-
tivo, de normas impedindo a
contratação de mão-de-obra no
campo através de empresas ou pes-
soas físicas especializadas em
qualquer forma de intermediação.

5.27 - Regulamentação e fisca-
lização do cumprimento das normas
relativas ao trabalho temporário, de
caráter eventual e não-permanente,
decorrente da sazonalidade das cul-
turas.

E) EDUCAÇÃO

5.28 - Formação de profes-
sores e capacitação dos já formados,
através de cursos de extensão, com

DOCUMENTO FINAL

o envolvimento das universidades.
5.29 - Remuneração condigna

dos professores e criação de incen-
tivos (alojamento, alimentação, trans-
porte) que garantam a sua presença
em locais de difícil acesso ou per-
manência.

5.30 - Aparelhamento e cons-
trução de unidades escolares ade-
quadas à realidade rural, com toda a
infra-estrutura necessária à quali-
dade do ensino.

5.31 - Orientação das famílias
no sentido da complementação do
processo educativo.

5.32 - Produção e divulgação
de programas especiais, nos meios

A erradicação do
analfabetismo nas áreas

rurais do Estado é
condição fumidainemi tal

para o exercício da
cidadania

de comunicação, para a população
rural.

5.33 - Exigência de contra-
prestação obrigatória na região, não
só aos profissionais formados com
utilização de bolsas de estudos con-
cedidas por entidade pública, como
àqueles que tenham utilizado crédito
educativo.

5.34 - Criação de conselhos
municipais ou regionais de educação,
com poderes de distribuir  fiscalizar
recursos pertinentes à educação,
assim como discutir as práticas pe-

•dagógicas, com obrigatória partici-

pação de entidades representativas
dos trabalhadores, bem como de
moradores de comunidades rurais,
excluindo-se de suas atribuições a
contratação e a política salarial.

5.35 - Apresentação de pro-
jeto de lei que conceda bolsa de
iniciação ao trabalho, no valor de
meio salário-mínimo, a filhos de tra-
balhadores rurais que estudem em
escolas estaduais e municipais de 1 0

e 2° graus nos distritos e sedes de
municípios com até dez mil habi-
tantes.

5.36 - Erradicação do analfa-
betismo nas áreas rurais do Estado,
mediante ações descentralizadas,

com participação ativa das comu-
nidades rurais, como condição
fundamental para o exercício da
cidadania.

5.37 - Manifestação de apoio
ao regime de urgência da vo-
tação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação pelo Con-
gresso Nacional.

5.38 - Democratização das
concessões, nos meios de comu-
nicação, em áreas rurais, de for-

ma a possibilitar o acesso da popu-
lação rural organizada (sindicatos de
trabalhadores rurais e associações
de trabalhadores no meio rural) a
esses veículos.

5.39- Reconhecimento e apoio
concreto às iniciativas para a criação
e às experiências já existentes de
escolas-família agrícolas.

5.40 - Flexibilização de cur-
rículos escolares e períodos de fé-
rias, conforme calendário das safras,
nas áreas rurais, para possibilitar a
inclusão de cursos técnicos e práti-
cos, definidos conforme os interes-
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Os critérios de repasse
e verbas federais, marcados

atualmente por uma
lógica de mercado, devem

ser substituídos por
critérios epidemiológicos e

populacionais

ses das comunidades onde se loca-
lizem as escolas.

5.41 - Criação e apoio às ex-
periências de residência rural, envol-
vendo a UFMG, as instituições uni-
versitárias isoladas e a UEMG.

F) PREVIDÊNCIA SOCIAL,
SAÚDE E SANEAMENTO

5.42 - Garantia de destinação
de, no mínimo, 10% da receita fiscal
da União para a seguridade social.

5.43 - Fiscalização rigorosa da
arrecadação dos recursos do Finso-
cial e da contribuição sobre o lucro
das empresas.

5.44 - Pagamento (US$
100.000.000.000,00) das dívidas
do Governo Federal com a segu-
ridade social.

5.45 - Criação de um fun-
do social dos trabalhadores para
administrar os recursos da Pre-
vidência Social.

5.46 - Repúdio a qualquer
reforma tributária que venha a
jogar ainda mais sobre os traba-
lhadores a responsabilidade de
custear benefícios básicos.

5.47 - Transparência na inves-
tigação das fraudes e divulgação dos
valores devolvidos aos cofres públi-
cos. Acompanhamento das investi-
gações por uma comissão específica
do Conselho Nacional de Seguri-
dade Social e implantação efetiva da
participação dos trabalhadores na
gestão da Seguridade Social.

5.48 - Respeito, nas con-
tribuições previdenciárias, da capaci-
dade dos contribuintes rurais, va-
riável de acordo com a sazonalidade
de sua produção.

5.49 - Rejeição das tentativas
de privatização dos serviços públi-
cos de previdência e assistência so-
cial, que ainda nem chegaram de
modo universal aos trabalhadores
rurais e populações dos pequenos
núcleos do interior.

5.50 - Efetiva aplicação, pelo
Poder Executivo, da nova legislação
previdenciária e de assistência social
em favor dos produtores e traba-
lhadores rurais.

5.5 1 - Simplificação das nor-
mas e procedimentos ligados à Pre-
vidência Social, para torná-los mais
acessíveis aos trabalhadores rurais.

5.52 - Manutenção, pelo Legis-
lativo Federal, dos limites especiais
de idade e tempo de serviço para a
aposentadoria dos trabalhadores
rurais.

5.53 - Garantia das aposenta-
dorias para mulheres trabalhadoras
rurais, por tempo de serviço, inde-
pendentemente do estado civil, res-
peitando-se as leis em vigor que
proíbem qualquer discriminação
nesse sentido.

5.54 - Promoção, pela Assem-
bléia Legislativa, de um encontro dos
setores interessados no sistema pre-

vid en ci á rio.
5.55 - Implementação efetiva

do Sistema único de Saúde, estabe-
lecido pela Constituição Federal e
regulamentado pela Lei n°8.080 (Lei
Orgânica da Saúde), resguardando-
se seu caráter igualitário, descentra-
lizado e democrático.

5.56 - Repasse de 30% dos
recursos da seguridade social para o
Ministério da Saúde e não, como
erradamente determina a atual Lei
de Diretrizes Orçamentárias, para
o "setor saúde".

5.57 - Substituição dos crité-
rios de repasse de recursos federais

para Estados e municípios (UCA
e AIH), atualmente marcados
por uma lógica de mercado
(ex.: pagamento por produtivi-
dade), por critérios epidemio-
lógicos, populacionais e outros
(conforme art. 35 da Lei n°
8.080), que obedeçam a uma
lógica social.
5.58 - Proibição total de

qualquer desconto de tratamen-
to de saúde no imposto de
renda, como forma de univer-

salizar verdadeiramente o sistema.
5.59 - Implementação efetiva

dos conselhos municipais e estadual
de Saúde, de composição paritária
(50% usuários e 50% Estado, presta-
dores de serviços e trabalhadores de
saúde), com participação das enti-
dades representativas dos traba-
lhadores rurais.

5.60 - Reavaliação, por parte
da Assembléia Legislativa, da com-
posição do Conselho Estadual de
Saúde, de forma a assegurar maior
participação dos usuários.

5.61 -Criação de mecanismos,
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pela Secretaria da Saúde, para avaliar
se a composição dos Conselhos
Municipais de Saúde corresponde às
normas legais.

5.62 - Garantia de acesso dos
residentes das áreas rurais aos
serviços sanitários e de saúde.

5.63 - Manutenção, pelos mu-
nicípios, de serviço de ambulância
gratuito para transporte de doentes
das áreas rurais.

5.64 - Simplificação das nor-
mas e procedimentos ligados à saúde
pública, para torná-las mais acessíveis
aos trabalhadores rurais.

5.65 - Fiscalização, pelos
órgãos estaduais competentes
e pelo Ministério do Trabalho,
da proteção dos trabalhadores
rurais que apliquem produtos
químicos e agrotóxicos. Pro-
moção de exames periódicos,
por amostragem, de traba-
lhadores rurais que manuseiem
regularmente esses produtos.
Punição, na forma da lei, dos
empregadores que descum-
pram as normas de proteção contra
acidentes do trabalho rural.

5.66 - Criação de uma
comissão de profissionais do SUS e
trabalhadores para assumir a vigilân-
cia sanitária e epidemiológica das
condições e ambiente de trabalho.

5.67 - Realização de exames
periódicos de fezes, urina e sangue
para detectar níveis de organofosfo-
rados e organoclorados, vermes
parasitários, bactérias, etc., com o
objetivo de detectar doenças trans-
mitidas por animais, tais como raiva,
brucelose, tuberculose e cisticer-
cose

5.68 - Implantação de plano de

carreira, cargos e salários para os
trabalhadores do SUS em todos os
níveis de Governo, contemplando o
princípio da isonomia salarial.

5.69 - Adoção dos mesmos
critérios de carreira e salário para os
hospitais privados conveniados. Cria-
ção, em nível municipal, a médio e
longo prazos, de equipe de saúde
pública constituída por profissionais
médicos, enfermeiros, veterinários,
engenheiros sanitaristas, comunica-
dores e educadores.

5.70 - Democratização das

informações médicas, epidemiológi-
cas, administrativas e financeiras, de
forma a permitir que a população
supere o desconhecimento dos ris-
cos a que está submetida, dos seus
direitos e do funcionamento do sis-
tema de saúde, criando uma nova
consciência sanitária.

5.71 - Instituição de serviços
itinerantes de saúde nas áreas rurais
dos municípios.

5.72 - Criação de programas
especiais para atendimento de idosos,
gestantes, crianças e deficientes no
meio rural.

5.73 - Estabelecimento de uma
política de implementação de pro-

gramas sistemáticos de formação e
reciclagem dos trabalhadores de
saúde.

5.74 - Viabilização de ações e
programas de saneamento básico no
meio rural.

5.75 - Implementação do Con-
selho Estadual de Saneamento, cria-
do pela Constituição Estadual, com
efetiva participação das entidades
representativas dos trabalhadores
rurais.

G) MULHER TRABALHADORA
RURAL

5.76 - Criação de um núcleo
de estudos e de apoio à mulher
do campo, com a participação
de associações de classe, de ins-
tituições que atuem no meio
rural e de universidades.

5.77 - Construção de creches
municipais para crianças meno-
res de dez anos, e de escolas
profissionalizantes para essas
crianças, sob responsabilidade

dos governos municipais e estadual.
5.78 - Promoção, pelos Pode-

res Legislativo e Executivo, com o
apoio e a participação de entidades e
movimentos de mulheres do País, a
curto prazo, de seminário especifico
sobre os dispositivos legais voltados
para a proteção do trabalho femini-
no no campo e na cidade, discutindo-
se também, nesse seminário, pré-
escola e creches.

5.79 - Fiscalização, pelo Esta-
do, das empresas e fazendas, para
que sejam coibidos abusos de natu-
reza moral e sexual contra as traba-
lhadoras.
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CÂMARA SETORIAL 6
AGROECOLOGIA

H) MIGRAÇÃO E ÊXODO
RURAL

5.80 - Promoção, pelo Estado
de Minas Gerais, através da Secre-
taria do Trabalho e em conjunto
com órgãos de outros Estados e do
Ministério do Trabalho, de mapea-
mento das migrações sazonais e de-
finitivas de trabalhadores rurais.

5.81 - Incentivo e estímulo à
contratação de mão-de-obra pelos
empregadores rurais.

5.82 - Promoção de treina-
mento de mão-de-obra.

1) REFORMA AGRÁRIA

5.83 - Apoio aos traba-
lhadores rurais na sua luta por
uma reforma agrária justa,
adotando normas e políticas de
âmbito estadual que facilitem o
acesso dos trabalhadores à terra.

5.84 - Descentralização dos
mecanismos de reforma agrária,
transferindo parcelas de respon-
sabilidade para os municípios.

5.85 - Desapropriação,
para fins de reforma agrária, das
propriedades rurais que não
cumpram sua função social.

5.86 - Desapropriação, para
fins de reforma agrária, de proprie-
dades onde ocorram casos de assas-
sinato de trabalhadores ou de traba-
lho escravo.

5.87- Nos casos de assenta-
mentos, fixação das famílias em suas
regiões de origem.

5.88 - Assentamento, na mes-
ma região, de pessoas deslocadas de
suas terras ou locais de trabalho em
decorrência de obras públicas.

6.1 - Incentivo à adoção de tecnolo-
gias que reduzam a taxa de erosão, a
desertificação, a salinização e a con-
taminação do solo e que elevem e
mantenham a biodiversidade.

6.2 - Garantia de recursos
estaduais para dar suporte às pesqui-
sas em Agroecologia.

6.3 - Desenvolvimento de um
programa de educação ambiental

para a comunidade, principalmente
para os agricultores e os jovens,
valorizando a cultura do povo.

6.4 - Criação de um programa
de desenvolvimento global da Agro-
ecologia.

6.5 - Maior apoio do Governo
às organizações não-governamen-
tais, como os CTAs e as escolas-
famílias, que se dediquem a apoiar o
pequeno agricultor na prática de
uma agricultura sustentável.

6.6 - Priorização e garantia do
manejo integrado das bacias hidro-
gráficas do Estado.

6.7 - Desenvolvimento de tec-
nologias destinadas a reduzir a de-
manda de água para irrigação e o
risco de salinização do solo.

6.8 - Criação, em nível esta-
dual, de sistema de cadastramento,
normatização e monitoração do uso
da água no meio rural, obedecendo
à classificação já existente em legis-
lação.

6.9 -Alerta ao DNER  ao DER
para disciplinarem a construção
de estradas, visando à con-
servação do solo e da água.
6.10 - Desenvolvimento de
tecnologia para aumentar a
captação e a eficiência de utili-
zação da água na propriedade
rural.
6. 1 1 - Atualização e colocação
em prática do Plano Mineiro de
Irrigação.
6.12 - Obrigatoriedade de se

proceder à avaliação do impacto
ambiental de programas de irrigação
no Estado.

6.13 - Zoneamento pedoagro-
climático do Estado, estabelecendo-
se as aptidões de uso do solo e as
culturas mais indicadas para cada
região.

6.14- Levantamento das reser-
vas de cerrado existentes no Estado,
divulgando-se os resultados para a
sociedade e as organizações não-
governamentais.

Os programas de
irrigação no Estado

devem, obrigatoriamente,
apresentar um relatório d

impacto ambiental
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6 1 5 - Colocação em prática
da legislação de uso de agrotóxicos
e a referente ao uso de fogo na área
rural.

6.16 - Aplicação, pelo Gover-
no do Estado, de recursos que pos-
sibilitem a fiscalização da utilização
de agrotóxicos, a realização de
pesquisas e a adoção de práticas
destinadas ao incentivo, à promoção
e à difusão de métodos e tecnologias
alternativas ao uso de agrotóxicos.

6.17 - Colocação em prática
da legislação referente às reservas
legais de matas naturais nas proprie-
dades rurais. Estímulo à reposição
dos 20% previstos em lei.

6.18 - Repúdio ao Projeto de
Lei n° 824, em tramitação no Con-
gresso, referente a patentes na área
de Biotecnologia.

6.19 - Revisão da lei de tri-
butação rural para reduzir a carga
tributária e compatibilizá-la com o
período de produção agrícola.

6.20 - Criação de CPIs para
reverem os programas de incentivo
desenvolvi mentista como Pro-
deceres, Provárzeas, PRONI e Floran
e os projetos patrocinados pelojapão.

6.21 - Adoção de uma política
de preservação e recomposição de
biodiversidade, incluindo o uso al-
ternativo da terra, a adubação orgâni-
ca, entidades fixadoras de nitrogênio,
a criação de reservas naturais e de
energia alternativa, etc.

6.22 - Criação de novas uni-
dades de conservação, especialmente
no Triângulo e no Noroeste de Mi-
nas Gerais, com previsão orça-
mentária para instalação da infra-
estrutura básica e de fiscalização.

6.23 - Estímulo aos municípios
para implantarem parques e reser-
vas florestais, visando à manutenção
da biodiversidade, com fins educa-
tivos e de lazer.

6.24 - Criação, nas estações da
Epamig, de unidades de pesquisa em
tecnologia alternativa voltadas para a
realidade local.

6.25 - Estímulo ao refloresta-
mento rural, implantando um siste-
ma agrossilvi pastoril compatível com
a aptidão para o uso da terra

6.26 - Incentivo aos agricul-
tores para que adotem técnicas de
manejo florestal e de solo com-
patíveis com a aptidão para o uso da
terra.

6.27 - Visitas da Comissão de
Agropecuária e Política Rural da
Assembléia Legislativa a regiões de

reflorestamento de Minas Gerais,
mantendo contatos com autoridades
municipais, lideranças e comunidades
rurais.

6.28 - Criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito
no Legislativo, com a colaboração de
entidades da sociedade civil, para
reavaliar o Projeto Agroindustrial
doJaba, em face do desastre ecoló-
gico e social, e para suspender os
entendimentos com o governo
japonês para o Jaiba II até que a
sindicância esteja concluída.

6.29 - Posicionamento contrá-
rio, por parte do Legislativo e do
Executivo, ao projeto Pólos de Re-
florestamento, do Governo Federal,
que propõe utilização de 3.000.000
ha para o plantio de eucaliptos em
Minas Gerais.

MOÇÃO DE APOIO AOS SEM-TERRAS DE ITURAMA

Há dois anos e três meses encontram-se acampados em barracas de
lona no Município de lturama, na BR 497, 150 famílias  de trabalhadores rurais
sem-terra. Essas famílias foram despejadas de duas fazendas (Cobrado e
Varginha) no ano de 1990.

A situação dos sem-terras de Iturama é hoje do conhecimento de toda
a sociedade mineira. Houve várias negociações com o Ministério da
Agricultura e o Incra, até que se conseguiu a desapropriação da fazenda Santo
Inácio/Ranchinho, no Município de Campo Florido. No entanto, o processo
de imissão de posse encontra-se najustiça, e tudo indica que o assentamento
pode não ser viabilizado.

Por entenderem que o problema social em lturama é de responsabilidade
também do Governo do Estado, os participantes do Seminário Legislativo
de Políticas Agrícola e Agrária realizado na Assembléia Legislativa, nos dias
6 a 914192, se solidarizam com os trabalhadores rurais sem-terra de Iturama
e exigem o compromisso político do Governo do Estado, bem como da
Assembléia Legislativa, na viabilização imediata do assentamento daquelas
famílias.
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SEMINÁRIO DE POLÍTICAS AGRÍCOLA E AGRÁRIA

PROPOSIÇôES	 CÂMARAS	 TOTAL

1	2	3	4	5	6

1) PROJETOS DE LEI:	 2	2	1	1	-	1	7

2) REQUERIMENTOS:	 13	12	9	13	24	27	98

a) Governo do Estado:	 6	1	-	11	6	3	27
b) Secretaria de Agricultura:	4	4	2	-	-	12	22
c) Secretaria de Educação:	1	-	-	-	6	1	8
d) Secretaria de Saúde:	 -	-	-	-	5	-
e) Secretaria de Habitação:	-	-	-	-	3	-	3
f) Secretaria de Ciência e Tecnologia: -	-	-	-	-	7	7
g) Secretaria da Administração:	-	-	2	-	-	-	2
h) Secretaria da Fazenda:	 -	-	2	-	-	-	2
i) Secretaria do Planejamento:	-	-	3	-	-	-	3
j) Secretaria do Trabalho:	 -	-	-	1	-	-
k) Ministério Público:	 2	-	-	-	-	-	2
1) Outras entidades estaduais:	-	7	-	-	-	1	8
m) MesaALEMG*:	 -	-	-	2	1	3	6
n) Procuradoria-Geral do Estado:	-	-	-	-	2	-	2

3) OFÍCIOS:	 16	8	2	5	27	3	61

a) Autoridades federais:	 14	8	-	 5	lO	1	38
b) Autoridades municipais:	-	-	2	-	5	1	8
c) Câmara dos Deputados:	2	-	-	-	12	1	IS

4) CONVOCAÇÃO ENTIDADES: 2	-	-	-	1	-	3

5) PROPOSIÇÕES INTERNAS:	1	-	-	-	4	1	6

TOTAL:	 34	22	12	19	56	32	175

REVISTA DO LEGISLATIVO
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ANEXO

Propostas não submetidas a votação, con-
sideradas essenciais por, pelo menos, 50 (cin-
qüenta) participantes institucionais (Art. 12,
parágrafo único do Regulamento do Semi-
nário):

- Estabelecimento, pelo Governo do
Estado, de uma política de financiamento para
que pequenos produtores, trabalhadores ru-
rais e sem-terras possam adquirir terra.

2 - Permanência da Emater-MG , com
técnicos escolhidos pelos assentados, por um
mínimo de sete anos, prestando assistência
técnica exclusivamente ao projeto de assenta-
mento (proposta relacionada com o subitem
1.10).

3 - Produção de material genético (vegetal
e animal) vinculado a programa regional e/ou
estadual de difusão, transferência tecnológica e
de treinamento para pequenos e médios agri-
cultores (proposta relacionada com o subitem
1.15).

4 - Desenvolvimento, pelo Governo Es-
tadual, de gestões junto às áreas pertinentes ao
Governo Federal, para que seja viabilizado o
sistema equivalência-produto como critério de
reembolso dos financiamentos contraídos pelo
crédito rural, sistema esse acessível exclusiva-
mente a pequenos, médios e micro-produ-
tores (proposta relacionada com a letra D.
Câmara 4).

5 - Reativação do Provárzeas,determinan-
do a inspeção técnica em todas as unidades
operacionais da Ruralminas e da Emater,visan-
do orientar os projetistas, uniformizar os pro-
cedimentos, reintroduzir o Manual de Normas
Técnicas, estabelecendo metas anuais com-
patíveis com a estrutura existente.

6 -. Levantamento de todos os grupos de
condomínio agrícola existentes, bem como os
respectivos débitos.

7 - Levantamento das necessidades para
reativação e acabamento do Centro deTreina-
mento de lrrigantes. em Muriaé, MG, visando
à montagem de cursos de reciclagem de técni-
cos das empresas do sistema de cooperativa,
sindicatos e outros.

8 - Retomada imediata das atividades do
Cadastramento Nacional de Irrigantes.

9 - Designação imediata de uma equipe
multidisciplinar para levantar a situação atual e
propor soluções técnicas, econômicas e so-
ciais para os projetos de desenvolvimento da
bacia do Sapucaí, Novo Jequitinhonha e Rio
Preto (Unaí).

lO- Reestruturação do Programa deApoio
ao Pequeno Produtor Rural (PAPP) na área
mineira da Sudene.

11 - Reativação do Pró-irrigação, elabora-
do pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA, com o
apoio de outros órgãos governamentais, que
prevê o incentivo à implantação de "cinturões
verdes" nas cidades de médio porte do Estado.

12 - Implantação imediata do Plano Dire-
tor de Informática na SEAPA e órgãos vincu-
lados, visando à modernização dos sistemas de
informação interno e externo.

13 - Transformação, pelo Legislativo Es-
tadual, das deliberações deste Seminário em
livro que será entregue, juntamente com as
entidades participantes, ao Governador do
Estado, ao Presidente da República e às demais
autoridades.

REVISTA DO LEGISLATIVO 0
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Cidadania no campo
A ausência e omissão do poder público é unia das principais

causas aumentadoras da violência no meio rural

Lêda Maria Beneveilo de Castro*

S

ercidadão nas nações democráticas domun-
do contemporâneo significa ser membro in-
tegral da sociedade política, cumprindo os
deveres e gozando os direitos por ela ins-

tituídos. A cidadania implica também sentimentos e
ações de participação numa comunidade, baseados
na lealdade ao seu patrimônio cultural, ao seu siste-
made valores.

Esta concepção, mais histórica do que lógica,
foi sendo construída pelas classes, movimentos e
outros suje i tos cole tivos das lutas sociais, nas diver-
sas partes do mundo, ao longo dos últimos 250
anos. Dessas lutas contra as diversas formas de
desigualdades, de exclusão e de individualismo e a
favor da igualdade, da integração e da solidariedade,
foram se expandindo as noções de democracia,
cidadania e direitos sociais.

No início daera burguesa, lutava-se sobretudo
pelos chamados direitos civis, necessários à liber-
dade individual (liberdade de ire vir, de imprensa,
de pensamento, de religião, de concluir contratos
válidos, direito à propriedade, à justiça) e pelo
direito de participardo podei-político (então sobre-
tudo o direito de votar e ser votado). Já a definição
e incorporação dos chamados direitos sociais aos
marcos institucionais e às práticas coletivas é um
produto mais recente das lutas sociais. Dizem res-
peito a obrigações do Estado para com a coletivi-
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dade dos cidadãos e abrangem o direito a um míni-
mo de bem-estar econômico e à proteção do traba-
lhador, o direito de participar da herança social e
cultural da sociedade onde se vive (o direito à civi-
lização, àeducação) os direitos às políticas de saúde
e previdência e proteção a grupos especiais, o direito
de participar da herança natural planetária (o direito
ao meio ambiente).

No Brasil, aconstruçãoda sociedade e do Esta-
do nacionais se fazem nos marcos da autoridade
senhorial escravista que estabelece a grande pro-
priedade territorial e o trabalhador-coisa como base
das riquezas, e a sujeição, a violência e a patro-
nagem como formas de dominação social e política.
O mundo agrário brasileiro se caracteriza assim
historicamente, por uma "ordem" social e legal
incapaz de, ao modo do liberalismo burguês, insti-
tuir o contrato social e o indivíduo como um perso-
nagem com status jurídico próprio - o ponto de
partida para a construção da cidadania.

Não é pois de se admirar que os mais antigos
movimentos sociais dos trabalhadores rurais no Bra-
sil, seja na forma dos quilombos, seja na forma do
messianismo ou do banditismo, apareçam como
transgressores do código e da lei, que instaura, ela
mesma, a violência contra as classes subalternas.

Após 50 anos de industrialização e 30 de mo-
dernização agrícola conservadora, seletiva e exclu-
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dente, registram-se mudanças nas classes subalter-
nas do campo, que se constituem como novos atores
políticos no cenário brasileiro: bóias-frias, cam-
poneses, migrantes, pequenos produtores integra-
dos à agroindústria, assalariados qualificados,
seringueiros, povos da floresta, sem-terra, atingidos
por barragens - todos categorias sociais de traba-
lhadores rurais. Por outro lado, os donos de terra são
mais e mais, empresários e grandes grupos econômi -
cos que mantêm, em larga escala, o controle privado
do Estado. Enquanto isto, as elites políticas brasilei-
ras continuam adeptas de uma cultura política tradi-
cional, que ora pende para o autoritarismo, ora para
o populismo. Esses impasses políticos associados
ao esgotamento do padrão de acumulação capitalista
anterior vêm provocando no país uma crise de hege-
monia burguesa, que já dura mais de uma década, e
da qual são expressões a recessão econômica, a crise
fiscal do Estado e a longuíssima transição demo-
crática.

É nesse contexto que os grupos sociais subal-
ternos urbanos e rurais, com seus movimentos e
entidades, com suas reivindicações e pressões sobre
as instituições normativo-legais do Estado, têm sido,
sobretudo a partir dos anos 80, os novos constru-
tores da cidadania no Brasil, os formuladores de
urna nova maneira de fazer política fundada na
valorização da democracia e dos direitos sociais.

Um grande momento desse processo foi, sem
dúvida, o período constituinte, com os mais de 12
milhões de assinaturas às propostas populares e os
avanços significativos da cidadania legal obtidos na
Constituição Federal de 1988. Esta não só ampliou
o arco e a abrangência das garantias individuais e dos
direitos políticos e sociais, como também inovou em
certos conceitos, como por exemplo, o de seguri-
dade social - um conjunto integrado de ações
públicas com caráter universal, com uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às popu-
lações rurais e urbanas, com caráter democrático e
descentralizado da gestão administrativa, com par-
ticipação da comunidade (artigos 194 a 204).

No entanto, foram os trabalhadores rurais, so-
bretudo com relação à questão fundamental da refor-
ma agrária, os setores populares mais duramente
desconsiderados pela nova Carta Magna. Daí não
ser, de novo, causa de espanto ou admiração que as
lutas no campo no Brasil continuem a invocar um
"direito insurgente — , dada a impermeabilidade das
leis e das instituições do Estado à cidadania dos
trabalhadores rurais.

O que espanta e traz indignação é que ainda
hoje, mesmo quando inscritos na lei, esses direitos
sejam desdenhados pelas elites econômicas e políti-
cas do país, corno o demonstram, de forma cabal, o
relatório de dezembro de 1991, da CPI da Câmara
dos Deputados, destinada a apurar as origens, causas
e conseqüências da violência no campo brasileiro, e
o relatório de 1991, da Comissão Pastoral da Terra
sobre os conflitos no campo no Brasil. Os dados
coligidos pela CPT para 1991 não deixam dúvidas
sobre o primado da anticidadania no campo: 43
conflitos trabalhistas envolvendo 307.123 pessoas e
5 mortes; 54 mortes e 136 ferimentos de traba-
lhadores bóias-frias por acidente ou questões de
trabalho; 4.883 pessoas em trabalho escravo; 383
conflitos pela posse da terra envolvendo 242.196
pessoas e 49 assassinatos; 77 ocupações de terra
envolvendo 13.844 famílias. A CPI da Câmara Fe-
deral listou corno urna das principais causas alimen-
tadoras da violência no campo "a ausência e omissão
do poder público".

As considerações feitas acima deixam em relevo
a enorme importância das propostas. reivindicações
e sugestões apresentadas pelas entidades do movi-
mento popular e outras ao Seminário Minas Terra da
Assembléia Legislativa, em abril de 1992. Sobre
elas o Poder Legislativo Estadual tem que agir de
forma rápida e eficaz, no âmbito de seus deveres
constitucionais.

(*) Doutora em Sociologia e Professora da Universi-
dade Federal de Minas Gerais - UFMG.
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O

saneamento tem raízes
históricas nas próprias ori-
gens da saúde pública, re-
montando aos primeiros

esforços de combate à propagação
de enfermidades transmissíveis, es-
pecialmente nas Formas epidêmi-
cas.

A importância das ações de
saneamento na melhoria da quali-
dade de vida da população, associa-
da intrinsecamente ao direito à ci-
dadania definido na Constituição
Federal, bem como as interfaces
dessas ações com a saúde pública, o
meio ambiente e o desenvolvimen-
to urbano e rural, são, hoje, ponto
determinante de discussão e reivin-
dicação de todos os segmentos da
sociedade.

Em 1971, entrou em operação
o Plano Nacional de Saneamento
(Planasa), que estabeleceu diretri-
zes institucionais e mecanismos de
financiamento para os serviços de
abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário no País. Na con-
cessão dos financiamentos para o
setor, priorizou as companhias es-
taduais de saneamento, criadas a
partir de então, transformando-as

em beneficiárias quase exclusivas
dos recursos desse Plano.

A atual limitação de recursos
para investimentos em saneamento,
em parte motivada pela difícil situa-
ção econômica do País, mas certa-
mente também pela falta de priori-
dade e apoio político ao setor, repre-
senta enorme restrição ao seu desen-
volvimento, muito contribuindo para
o agravamento do preocupante qua-
dro de doenças provocadas pela
ausência de saneamento básico, en-
tre as quais o cólera, que se destaca
pelo seu ineditismo e virulência.

Segundo a Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e Am-
biental (ABES), em 1989 havia em
Minas Gerais 12.280.000 habitantes
abastecidos por água (96% da popu-
lação urbana e O'X da população
total) e 7.40.00() pessoas servidas
por esgotos (5% da população ur-
bana e 49'/c da total). Registre-se
que a existência de ahastecimcnto
de água nem sempre significa o ofe-
recimento à população de água em
quantidade suficiente e com quali-
dade satisfatória, e que o esgota-
mento sanitário é sinônimo quase
apenas de coleta dos efluentes, dado

o inexpressivo volume de esgotos
sanitários submetidos a tratamento
no Estado.

No campo da limpeza pública,
estima-se que, em mais de um terço
das sedes municipais, os serviços de
coleta atendam a menos de 501/,r , da
população. Quanto à destinação fi-
nal, pesquisas apontam para menos
de 61X, dos municípios com formas
adequadas de disposição final dos
resíduos, em aterros ou através de
compostagem.

Na área de drenagem urbana,
as cidades mineiras apresentam
carências generalizadas e prementes.
É freqüente a ocupação de terras
marginais a cursos d'água por po-
pulações carentes, expostas deste
modo ao contato com águas poluí-
das por esgotos e outros tipos de
contaminação. Em muitas locali-
dades, ocorrem periodicamente
enchentes, o que vem agravar a si-
tuação, ao atingir moradias e outras
áreas das imediações.

Não existem órgãos estaduais
e federais atuando na solução ou no
ordenamento desses problemas. ()
DNOS, que realizava alguns inves-
timentos flOS casos mais críticos, foi
extinto.

O não-equacionamento) da
questão, decorrente principalmente
das dificuldades relacionadas ao
planejamento urbano, impede OU

dificulta as soluções para o esgota-
mento sanitário, e vem levando as
cidades a sedimentarem problemas
que vão se tornando insolúveis. Sa-
liente-se o sistemático emprego de

O drama do saneamento
Sem dinheiro, sem estrutura e sem planejamento, a

maioria dos municípios não faz tratamento
final de resíduos, drenagens e controle de vetores
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soluções estruturais - onerosas e
anti naturalistas - para os fundos de
vale, onde procedimentos alterna-
tivos poderiam ser utilizados, com
significativas vantagens sob múlti-
plos aspectos.

Na área de controle de vetores,
assumida de forma restrita pelo Po-
der Público, verifica-se que a popu-
lação permanece vulnerável a en-
fermidades transmitidas por
roedores, moluscos e artrópodes.

Considerando tais questões e a
grande abrangência das ações de
saneamento necessárias em Minas
Gerais, é consenso que uma nova
forma de gestão e um novo arranjo
institucional deverão ser implemen-
tados, abrangendo, especificamente,
as ações de:

- abastecimento de água em
quantidade suficiente e qualidade
compatível, definida pelos órgãos
competentes;

- ações de coleta e disposição
adequada de resíduos líquidos e só-
lidos, notadaniente os de caráter
doméstico;

- drenagem urbana e
- controle de vetores e re-

servatórios de doenças transmis-
síveis.

A inexistência de uma política
de desenvolvimento regional inte-
grado, em Minas Gerais, que oriente
as políticas de planejamento, saúde,
saneamento, educação, habitação,
uso do solo, recursos hídricos e meio
ambiente, tem dificultado a imple-
mentação de ações efetivas que re-
sultem em melhorias para a comu-
nidade.

Institucionalização do se-
tor - Contra essa situação, as enti-
dades públicas e privadas envolvi-
das na ques(o do saneamento em
Minas Gerais se mobilizaram e con-
seguiram incluir na Constituição de
1989 o artigo 192, com três parágra-
fos, que obriga a formulação de uma
política e de planos plurianuais de
saneamento básico, prescrevendo a
institucionalização de um setor que
só existia até hoje em escassas ações
dispersas em órgãos públicos de di-
ferentes instâncias.

Mobilizadas flO propósito de
atuar junto aos parlamentares esta-
duais para a regulamentação desse
dispositivo, onze dessas entidades
propuseram à Presidência da As-
sembléia Legislativa a realização
de uni seminário que reunisse todas
as correntes de opinião na produção
de um documento denso em conteú-
do técnico e legitimidade política,
de forma a dar subsídios para o tra-
balho parlamentar de formulação
das leis necessárias.

O seminário "Saneamento é
Básico", realizado de 15 a 17 de
junho, acabou mobilizando 36 enti-
dades de representação profissio-
nal e patronal, públicas e não go-
vernamentais, órgãos públicos e pri-
vados de pesquisa, planejamento e
gestão de saneamento básico, fiOS

níveis municipal, estadual e federal,
com 672 participantes, dos quais
482 inscrições institucionais e 190
individuais. Os trabalhos foram di-
vididos em três grandes plenárias

que discutiram alternativas de
gestão, institucionalização do setor
e relação de saneamento com as
interfaces de saúde, ambiente e ci-
dadania, a partir dos relatórios de
nove câmaras setoriais que disse-
caram as variáveis de cada tema
(veja quadro da programação) e
desembocaram no documento-sín-
tese, que segue publicado na ínte-
gra.

O seminário 'Saneamento é
Básico'' loi o primeiro a ser provo-
cado formalmente de fora para den-
tro da Assembléia Legislativa. Onze
entidades envolvidas com sanca-
mento básico em Minas Gerais de-
liagraram o processo COfli longa
exposição de motivos ao presidente
Romeu Queiroz e foram aglutinan-
do outras 25 que também participa-
ram da organização do encontro,
desde o cronograma até o conteúdo
e a seleção dos especialistas para as
conferências.

Houve Cinco grandes reuniões
preparatórias em que as 36 enti-
dades foram divididas em três
comissões de apoio - de sistema-
tização de documentos, de repre-
sentação, de promoção de uma feira
paralela - e nove Comissões Técni-
cas Interinstitucionais (CTI), que
preparam propostas de relatório para
subsidiar as discussões das câmaras
setorias. Os relatórios produzidos
nas câmaras foram submetidos às
plenárias e, após emendas, integra-
ram o documento votado na plenária
final.
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As Comissões Técnicas ficaram compostas pelas
seguintes entidades, sob a coordenação da pri-
meira e secretaria da segunda:

CTI "Saneamento e Saúde": SES - FNS -
ABES - AMA - Centro para Conservação da
Natureza - CES - Copasa - [)ESA - Fiocruz - SDR -
Setas - SLU - Urbel;

CTI "Saneamento e Ambiente": FEAM -
SME - ARAS - AHFS - Aeshe - AMDA - AMEC-
Centro para Conservação da Natureza - Cetec -
Copasa - 1)ESA - Emater - Plambel - SDR - Sehah -
SES - Setas - SLU;

CTI "Saneamento e Cidadania": Sindágua -
Urbel - ARES - Copasa - CREA - DESA - Eniater -
Plainbel - Scnge - Setas - SMF;

CTI "Privatização e/ou Estatização": BI)MG
- Aeshe - ABAS - ARES - AMEC - Assemac -Centro
para Conservação da Natureza - Copasa - CREA -
SEAM - Seplan - Sicepol - Sindágua - SME;

CTI "Municipalização e Companhias Es-
taduais": Assemae - Sindágua - ABËS - Aeshe -
AMM - CEF - Cetec - Copasa - CREA - FJP - FNS
- SEAM - Seplan - Sicepot - SME;

CTI "Bacias Hidrogrficas": ABRH-ABAS
- ARES - AMA - AMEC - Centro para Con-
servação da Natureza - Cetec - Copasa - CREA -
DESA - Ernater - FEAM - SI)R - SEAM - Sehah -
SM E;

CTI "Legislação": CRI-,A - SME - ABAS -
ABES - Aesbe - Assemae -Centro para Conservação
da Natureza - Copasa - DESA - Emater - FEAM -
Sehah - Seplan - SES - Sindágua - SLU;

CTI "Recursos Financeiros": Seplan -
AMEC - ABES - Aeshe - AMM - Assernae - BDMG
- CEF - Cetec - Copasa - SES - Sicepot - SLU - SME

CTI "Estruturação do Setor": ARES - Co-
pasa - Aeshe - AMEC - Assernae - BDMG - Cetec
- DESA - FJP - FNS - Plambel - SEAM - Seplan
- SES - Sicepot - Sindágua - SME.
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As entidades participantes:
• Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS - Núcleo

Minas Gerais;
• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -

ABES - Seção Minas Gerais;
• Associação Brasileira de Recursos Ilídricos - ABRI-1 - Regional

Minas Gerais;
• Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA;
• Associação Mineira de Engenharia Consultiva - AME(';
• Associação Nacional dos Serviços Municipais de Agua e

Esgotos - Assemae;
• Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais - Senge;
• Sindicato da Indústria de Construção de Estrada. Pavimentação

e Obras de Terraplenagem de Minas Gerais - Sicepot;
• Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e

Distribuição de Água e Serviço de Esgoto de Minas Gerais -
Sindágua;

• Sindicato Unico dos Irahalhadores da Saúde de Minas Gerais -
Sindi-Saúde;

• Sociedade Mineira de Engenheiros - SNffi;
• Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais -

Aeshe;
• Caixa Econômica Federal - CEF;
• Centro para Conservação da Natureza de Minas Gerais;
• Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais -( 'opasa;
• Companhia IJrhanii.adora de Belo 1 lorizonte - 1 Jrhel;
• Conselho Estadual de Saúde - ('ES;
• Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia de

Minas Gerais - CREA/MG;
• Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais - Emater;
• Escola de Engenharia da IJFMG - Departamento de Engenharia

Sanitária e Ambiental - DESA;
• Fundação ('entro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec;
• Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
• Fundação João Pinheiro - FJP;
• Fundação Nacional (te Saúde - FNS - Coordenação Regional de

Minas Gerais;
• Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz - Centro de Pesquisa Rens

Rachou;
• Planejamento da Região Metropolitana de Belo 1 lorizonte -

Plambel;
• Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da

República - SDR - Representação em Minas Gerais;
• Secretaria de Estado de Assuntos Municipais - SEAM;
• Secretaria de Estado da Saúde - SES;
• Secretaria de Estado da habitação - Sehah;
• Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -

Seplan;
• Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social - Setas;
• Associação Mineira de Municípios - AMM
• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG
• Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop; e
• Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.
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Os pontos mais importantes do documento

Saneamento e salubridade ambientais são di-
reito do cidadão, a ser assegurado pelo Estado, de
forma igualitária.

Criação de um Sistema Estadual de Sanea-
mento Básico.

O Sistema Estadual de Saneamento Básico
(SIE B), que tem no Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico (CESB) seu órgão estratégico de nível
superior, contará com Planos Estaduais de Sanea-
mento Básico (PESB) e um Fundo Estadual de
Saneamento Básico (FESB).

O Conselho Estadual de Saneamento Básico,
de caráter deliberativo e fiscalizador, composto de
forma paritária por representantes da sociedade civil
em relação ao poder público, deverá formular as
políticas do setor, definir estratégias e prioridades e
avaliar e acompanhara implementação das ações.

O Plano Estadual de Saneamento Básico será
o único instrumento hábil para orientar a aplicação
dos recursos financeiros em ações de saneamento.

o O Sistema Estadual de Saneamento deverá
prever mecanismos que assegurem a participação da
sociedade civil organizada no controle dos serviços
e obras de saneamento, bem como no estabeleci-
mento de prioridades.

• Compete ao Estado, em cooperação com os
municípios, promover a organização, o planejamen-
to e a execução das ações de saneamento supramu-
nicipais, nas regiões metropolitanas e nas aglome-
rações conurbadas.

• Todos os agentes prestadores de serviços de
saneamento básico se obrigam a apresentar plani-
lhas de custos reais à comunidade.

• O planejamento das ações de saneamento
básico deve levar em conta diagnósticos consis-

tentes e atualizados, elaborados a partir de indica-
dores sociais, epidemiológicos, sanitários e ambien-
tais.

Garantir educação ambiental e sanitária em
nível formal e não formal, através de implantação do
assunto nos currículos escolares e de programas
educativos junto à população em geral.

.0 Estado deverá garantir a articulação institu-
cional inserindo o saneamento básico no processo
de desenvolvimento integrado, em cooperação com
as ações de saúde pública, meio ambiente, recur-
sos hídricos, habitação, uso e ocupação do solo.

O Estado deverá promover a discussão das
bases contratuais das concessões existentes junto a
cada poderconcedente. visando acompatibilizá-Ias
com a nova ordem jurídica e considerando os inte-
resses locais.

• Incentivar a implementação do desenvolvi-
mento científico, tecnológico e gerencial do setor,
visando a busca de alternativas adaptadas às reali-
dades de cada região.

Na adoção de princípios taxatórios para uso da
água, contemplar com tarifas preferenciais o abas-
tecimento público, de forma condizente com sua
função social e com as exigências de atendimento às
primeiras necessidades da vida.

• Garantir a participação das municipalidades
concedentes e da sociedade civil organizada no Con-
selho de Administração da COPASA.

• Solucionar os problemas de saneamento bási-
co em áreas urbanas faveladas e outras de urbaniza-
ção irrregu lar.

Implantação prévia de serviços adequados de
saneamento básico em áreas de assentamentos po-
pulacionais.
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A PAUTA DOS DEBATES

Grandes temas

• A Questão da Saúde e do Saneamento no Brasil
Expositores: ministro da Saúde Adib Jatene e
Paulo Bezerril Júnior, secretário nacional de Sanea-
mento

• Saneamento e Desenvolvimento
Expositor: Ysnard Machado Ennes, professor da
Escola de Engenharia da UFMG

• Alternativas para Gestão
Expositor: Paulo Bezerril Júnior

• Institucionalização e Recursos
Expositor: Antônio Augusto Anastasia, secretário
adjunto de Planejamento de Minas Gerais.

Os Grupos de Trabalho

Saneamento e Desenvolvimento
Subtema Saneamento e Saúde
Coordenador: José SaraivaFelipe, secretário de Esta-
do da Saúde de Minas Gerais
Secretário: Marcelo Libânio Coutinho, da Fundação
Nacional de Saúde

Subtema Saneamento e Ambiente
Coordenador: José Cláudio Junqueira Ribeiro, dire-
tor de Controle Ambiental da Feam
Secretário: Luiz Augusto Barceilos Almeida, da So-
ciedade Mineira de Engenheiros

Subtema Saneamento e Cidadania
Coodenador:José Antônio Cunha Meio, do Sindágua
Secretária: Ângela Maria Ladeira da Costa, da Urbel

Alternativas para gestão
Subtema Privatização e/ou Estatização
Coordenador: Raul Vaile, gerente do Departamento
de Infra-estrutura Urbana do BDMG
Secretário: José Augusto Madureira, da Aesbe

Subrenia Municipalização e Companhias Estaduais
Coordenador: Carlos Henrique de Meio, vice-presi-
dente da Assemae-MG
Secretário: Fernando Antônio Ferreira, presidente do
Si ndág ua

Subrerna Bacias Hidrográficas
Coordenador: Cláudio Olivé de Souza, vice-presidente
da ABRH-MG
Secretária: Maria de Fátima Guimarães Gouveia, pres-
idente da ABAS/MG

Institucionalização e Recursos
Subteina Legislação
Coordenador: Sebastião Virgílio A. Figueiredo, conse-
lheiro do CREA-MG
Secretário: José Nélson de Almeida Machado, vice-
presidente da Comissão de Saneamento da SME.

Subterna Recursos Financeiros
Coordenador: José Oswaldo Lasmar, diretor da Supe-
rintendência Central de Planejamento Econômico e
Social - Seplan
Secretário: Cláudio von Sperling, diretor da AMEC

Subteni.a Estruturação do Setor
Coordenador: Léo Heller, presidente da ABES-MG
Secretário: Marcos Rocha Vianna, assessor especial da
Presidência da Copasa.
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DOCUMENTO FINAL

Saneamento é Básico
[Seminário Legislativo]

TEMA 1
SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Relatório-Síntese dos Subtemas: "Saneamento e Saúde', "Saneamento
e Ambiente", "Saneamento e Cidadania".

DIRETRIZES GERAIS

1 - Regulamentaroart. l92daCons-
tituição do Estado de Minas Gerais, assegu-
rando:

a) o direito ao saneamento e salubri-
dade ambientais àspopu-
lações urbana e rural, de
forma igualitária e

b) a boa qualidade dos
serviços prestados.

2- Considerar a deficiên-
cia ou a falta de serviços
adequados de saneamento
básico como ação degrada-
dora do meio ambiente,
uma vez que resulta em
danos à saúde e ao bem-
estar das populações.

3 - Considerar as seguintes ativi-
dades de saneamento básico como priori-
tárias na melhoria do meio ambiente:

a)preservação de mananciais super-
ficiais e subterrâneos, utilizados ou com
utilização prevista para abastecimento pú-
blico, e

b) coleta e disposição sanitária ade-
quada dos esgotos e dos resíduos sólidos
urbanos (lixo), tendo em vista o controle

da poluição hídrica e da contaminação por
patogênicos.

4 - Considerar a poluição sonora e a
poluição do ar como aspectos da política
de saneamento ambiental, notadamente
nas áreas urbanas.

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS

5 - Promover a compatibilização e o
desenvolvimento articulado das políticas
de saneamento básico, meio ambiente,
saúde, habitação, recursos hídricos, uso e
ocupação do solo, observando-se:

a) a realização de gestões conjuntas
dos conselhos estaduais de saneamento, de
meio ambiente, de saúde, de recursos
hídricos e de habitação, para a avaliação e
a compatibilização das respectivas políti-
cas e programas estaduais;

b) a adoção de tecnologias e ações
planejadas para a implementação de pro-
gramas de saneamento voltadas para a
preservação do meio ambiente e para a
melhoria da qualidade de vida das popu-
lações, e

c) o estabelecimento de diretrizes e
planos específicos para a adequação de
sistemas de saneamento básico já implanta-
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dos, ou em implantação, que COnSti- mente para os segmentos de baixa informações relativas ao saneamen-
tuam atividades degradadoras do renda.	 to básico nas fases de diagnóstico,
meio ambiente.	 9 - Definir os programas, pro- planejamento, implementação e ava-

6 - Assegurar a compatibiliza- jetos, obras prioritárias e planos liação dos diversos programas.
ção dos planos de saneamento bási- plurianuais de saneamento básico e	14 - Compatibilizar os planos
co com os Planos Diretores exis- conseqüente alocação de recursos de uso e ocupação do solo urbano e
tentes.	 financeiros, a partir de critérios epi- rural com a implantação e operação

7 - Considerar a política de demiológicos, sanitários, ambientais de serviços adequados de sanea-
saneamento básico como parte e sociais. Para tanto deverá ser man- mento básico, observando-se os re-
tegrante da política habitacional, tido banco de dados atualizado, ga- cursos naturais disponíveis e as ca-
observando-se que os adensamen- rantindo sua divulgação sistemática. racterísticas geológicas e do relevo,
tos e assentamentos habitacionais lO - Incentivar a implemen- notadamente nas áreas suscetíveis a
deverão ser condicionados à prévia tação do desenvolvimento científi- inundações, a processos erosivos e
solução dos problemas de sanea- co, tecnológico e gerencial do setor nas áreas cársticas.
mento básico, e considerando,
ainda:	 15 - Compatibilizar os usos

a) a atuação articulada dos	Os programas, as obras	múltiplos da água, priorizando o

órgãos públicos municipais, esta-	iiái	consumo humano sobre outras

duais e federais, evitando confli-
prortr as e os planos	modalidades de consumo, bem

tos de ações, e	 plurianuais de saneamento como o uso e a ocupação do solo

b)adefiniçãoconjuntavisan-  básico devem levar em conta nas bacias de contribuição dos

do à solução das questões relati-	 mananciais utilizados para abas-

vas à disposição sanitária adequa-	critérios epidemiológicos,	tecimento público.
16 -Adotaras bacias hidrográ-

urbanos (lixo).
da dos esgotos e dos resíduos	sanitários, ambientais e	

ficas como unidades de planeja-
8 - As diretrizes e os inves- sociais	 mento visando a melhoria e a-

timentos relacionados aos siste- preservação da qualidade da água,
mas e à prestação de serviços de de saneamento básico, visando à cabendo ao Estado promover a devi-
saneamento básico, ao atenderem busca de alternativas adaptadas às da compatibilização entre as ações
aos objetivos e às peculiaridades no realidades de cada região, notada- de saneamento básico, de habitação,

de uso e ocupação do solo, denível local, deverão levar em conta: mente nos seus aspectos sócio-	-
a)as diretrizes do desenvolvi- econômicos e culturais.	preservação do meio ambiente e de

mento urbano e rural e de pre-	II - Incentivar o desenvolvi- gestãodosrecursoshídricos,obser-
servação do meio ambiente;	mento de metodologias de avaliação vada a participação das comunidades

b)mecanismos que propiciem do quadro ambiental, com a final i_ nos planos a serem implantados.
à população de baixa renda o acesso dade de subsidiar as ações de saúde	17 - Prover, por intermédio
aos serviços;	 e saneamento básico.	 dos órgãos do Estado, o apoio íris-

c) as condições, a organização 12 - Promover a avaliação dos titucional e técnico aos municípios
e as demandas sócio-econômicas da sistemas sanitários existentes den- em todas as questões relativas ao
população;	 tro do Plano Estadual de Saneamen- saneamento básico, com especial

d) as exigências de proteção e to Básico e buscar soluções para a atenção para resíduos sólidos urba-
melhoria da saúde pública, e	implementação das melhorias físicas nos (lixo) e drenagem.

e) as diretrizes estabelecidas necessárias.	 18 - Estabelecer um acompa-
para a implantação ou regularização	13 - Estabelecer procedímen- nhamento sistemático das ações de
de núcleos habitacionais, especial- tos de sistematização de dados e saúde pública.
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prever mecanismos que
assegurem a participação da
sociedade civil organizada no
controle dos serviços e obras

de saneamento

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS
SETORIAIS

19 - Definir política específica
para tratamento das questões de
saneamento básico em áreas urba-
nas faveladas e outras de urbaniza-
ção irregular.

20 - Definir critérios para lo-
calização de fontes de poluição, em
função do planejamento territorial.

21 - Definir política de implan-
tação de coleta seletiva em todo o
Estado, visando à economia dos re-
cursos naturais, à atenuação dos
impactos ambientais associados à
disposição final do lixo e à pro-
moção da educação ambiental.

22 - Definir política especí-
fica para coleta e disposição sani-
tária dos resíduos de unidades de
saúde (hospitais, laboratórios e
congêneres) e outros resíduos só-
lidos especiais.

23 - Definir uma rede de
monitoramento da qualidade do
ar orientada para a sua melhoria e
preservação, em áreas críticas de
poluição do Estado, notadamente na
Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte e no Aglomerado Urbano do
Vale do Aço.

24 - Promover ações visando
à redução de concentração das
emissões de veículos automotores.

25- Definir uma rede de moni-
toramento em nível estadual, para a
coleta de dados quantitativos e quali-
tativos dos recursos híd ricos, orien-
tada principalmente para a pre-
servação de mananciais superficiais e
subterrâneos e para controle de
cheias que afetam as populações.

26 - Priorizar as intervenções
em fundos de vale, baseadas na pre-
missa de que, necessariamente, não

devem ser adotadas soluções estru-
turais de canalização, mas, sim, a
criação de parques lineares ou ou-
tras soluções ecológicas.

27 - Incentivar a adoção, nas
propriedades rurais, de práticas con-
servacionistas voltadas para a pre-
servação dos mananciais e a con-
servação dos solos; para tanto, o
Estado deverá prover o apoio técni-
co e financeiro necessário aos pro-
prietários rurais.

28 - Implementar a equipe de
vigilância sanitária, visando adequá-la
quantitativa e qualitativamente, pro-

O Sistema Estadual de
Saneamento Básico deve

movendo sua capacitação técnica e
dotando-a da infra-estrutura
necessária ao monitoramento, fis-
calização e manutenção de dados
confiáveis e atualizados.

29 - Estabelecer mecanismos
que assegurem a continuidade e o
fortalecimento dos trabalhos de
agente de saúde.

RECURSOS FINANCEIROS

30 - Garantir, nos planos or-
çamentários do Estado, os recursos
necessários à implementação de
ações de saneamento básico.

3 1 - Destinar parcelas de re-
cursos, com fluxo contínuo, para

formação e atualização de banco de
dados que possibilite o conhecimen-
to do perfil geossanitário e epide-
miológico da população, a avaliação
das condições ambientais de vida, e
que permita fixarem-se prioridades
na execução de programas de sanea-
mento básico.

32 - Destinar recursos finan-
ceiros para a recuperação ambiental
de áreas de despejo de lixo a céu
aberto.

33-Estabelecer critérios trans-
parentes, de amplo conhecimento
da sociedade civil, que esclareçam a

aplicação dos recursos financei-
ros, quer dos serviços de saúde,
quer do sistema de saneamento
básico.

PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL

34 - Considerar fundamentais ao
exercício da cidadania as dis-
cussões e decisões sobre os
serviços e concessões dos siste-
mas de saneamento básico no

nível municipal.
35 - Estimular o exame das

questões de saneamento básico em
órgãos colegiados de nível municipal,
seja mediante a criação de consePhos
específicos, seja por meio dos con-
selhos municipais de saúde ou do de
meio ambiente já existentes.

36 - O Sistema Estadual de
Saneamento Básico deverá prever
mecanismos que assegurem a par-
ticipação da sociedade civil orga-
nizada no controle dos serviços e
obras de saneamento, bem como no
estabelecimento de prioridades.

37 - Garantir à população o
acesso às informações sobre o sa-
neamento básico e promover sua
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ampla divulgação.
38- Assegurar à coletividade a

participação no processo decisório
de planejamento, execução e ava-
liação de programas e projetos que
promovam o desenvolvimento re-
gional e local, notadamente de con-
centrações urbanas e industriais de
impacto ambiental.

39 - Exigir da municipalidade
ou da entidade concessionária ocre-
denciamento de Responsáveis Téc-
nicos (RT), como forma de garantir
a qualidade dos serviços prestados.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA

40 - Garantir educação am-
biental e sanitária, formal e não
formal, através de:

a) implantação nos currícu-
los escolares, de forma interdisci-
plinar, de educação ambiental e
sanitária;

b)desenvolvimento de pro-
gramas de educação ambiental e
sanitária junto à população em
geral, de modo a permitir o êxito das
ações de saneamento básico e das
medidas de prevenção e controle de
doenças.

41 - Propor a inclusão do
conteúdo "Saneamento e Saúde Pú-
blica" no currículo dos lO, 2° e 3°
graus.

42 - Propor a inclusão de está-
gio curricular ou residência para as
equipes multiprofissionais, com en-
foque sanitário.

43 - Estabelecer programa de
conscientização permanente, tanto
para os munícipes quanto para os
administradores municipais, contem-
piando a preservação da saúde pública.

PRIVATIZAÇÃO

44 - Saneamento básico é di-
reito de todos e dever do Estado.

da reformulação de
currículos escolares e

campanhas de
conscientização para

cidadãos e administradores
municipais

Portanto, o Estado deve, priorita-
riamente, buscar ou promover a
universalização dos serviços de sa-
neamento básico.

45 - Deve haver o controle
público dos serviços de saneamento
básico, mesmo nos casos de partici-
pação da iniciativa privada.

46 - Deve ser vedada a inter-
mediação.

47- Deve haver um tratamen-
to isonômico da iniciativa privada em
relação ao Estado nas questões asso-
ciadas à execução dos serviços de
saneamento básico. Não se deve
aceitar a "terceirização" como pro-
cesso de redução de custos por

meio da penalização dos traba-
lhadores pelo achatamento dos salá-
rios, perda de direitos, etc.

48 - Os problemas do sanea-
mento básico em Minas Gerais
não serão resolvidos se adotadas
políticas exclusivas, quer de esta-
tização, quer de privatização des-
sas atividades. O saneamento bási-
co, enquanto responsabilidade do
Estado, deve utilizar todos os
instrumentos possíveis para
captar os recursos complemen-
tares aos do Estado para atender
a toda a população. Isso não sig-
nifica que o Estado deixe de ser o
responsável pela prestação dos

serviços de saneamento básico para
a totalidade da população.

49 - Uma eventual política de
privatização das atividades de sanea-
mento básico em Minas Gerais, que
deve ser entendida como parte de
uma política global de privatização
das atividades desenvolvidas pelo
Estado, exigirá uma cautelosa for-
mulação e implementação em face
de sua inserção na economia bra-
sileira, em que a inflação, as elevadas
taxas de crescimento demográfico, a
renda média da população e a estru-
tura de sua distribuição constituem
elementos centrais de avaliação.

50 - A política de privatização

TEMA II
ALTERNATIVAS PARA GESTÃO

Relatório-Síntese dos Subtemas: "Privatização e/ou
Estatização", "Municipalização e Companhias Estaduais",

"Bacias Hidrográficas".

É preciso garantir educação
ambiental e sanitária através
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não deve ser entendida como forma
de redução/eliminação do déficit
público, a curto prazo.

5 1 - A política de privatização
não pode constituir mera transfe-
rência de ativos do setor público para
o setor privado. Deve obedecer a
critérios, de forma a tornar atraente
a participação do capital privado e a
cumprir os objetivos de prestação
de serviços à comunidade, a custos
de mercado e com padrões mínimos
de qualidade preestabelecidos.

52 - Na reformulação do
setor de saneamento básico é
necessário que o Estado recu-
pere sua função pública. As tão
propaladas ineficiência e cor-
rupção do Estado se devem ao
fato de que serve aos interesses
particulares de grupos econômi-
cos e não aos interesses gerais da
sociedade. Ao contrário do que
afirma a propaganda neoliberal, é
preciso desprivatizar o Estado,
tirando-o do controle de grandes
grupos e corporações. Só assim ele
assumirá o papel de planejador e
indutor do desenvolvimento sócio-
econômico e ambiental.

53 - Uma política de privatiza-
ção não pode significar a entrega,
pelo Estado, ao setor privado, dos
sistemas rentáveis, permanecendo o
Estado como gestor dos sistemas
não-rentáveis. A geração de con-
dições para a participação do capital
privado nas atividades de saneamen-
to básico deve buscar a incorpo-
ração das populações não atendidas,
evitando, dessa forma, que a privati-
zação leve ao atendimento ainda
mais discriminatório da população.

54- Na hipótese da conveniên-

cia e oportunidade da participação
do capital privado nas atividades de
saneamento básico, deve ser garan-
tido o estabelecimento de mecanis-
mos de controle por parte do Estado
e das organizações não-governamen-
tais, visando a garantir tarifas com-
patíveis com a renda familiar, além da
qualidade e da abrangência dos
serviços.

55 - O processo de privatiza-
ção, em todas as suas formas, implica
a existência de fundos adequados

A eventual política de
privatização do

saneamento básico deve
ser conduzida por grupo
de trabalho de alto nível

técnico, apoiado por
estruturas técnicas

para o financiamento ao setor, con-
templando os investimentos de lon-
go prazo. Esse fundo deve ter, como
banco gestor, um banco de fomento,
observadas as diretrizes emanadas
do Conselho Estadual de Saneamen-
to Básico.

56 - A eventual política de
privatização do saneamento básico
em Minas Gerais deve ser conduzida
por grupo de trabalho de alto nível
político, apoiado por estruturas téc-
nicas, de modo a permitir transpa-
rência e eficiência à privatização. Ca-
berá ao Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico, enquanto órgão máxi-
mo de política de saneamento bási-
co, sancionar as diretrizes para uma

política de privatização do sanea-
mento básico em Minas Gerais.

57 - O marco da formulação
da política de saneamento básico em
Minas Gerais deverá considerar que
seu sucesso relativo depende forte-
mente de uma política de desregula-
mentação dessas atividades, o que
envolve, inclusive, a revisão de nor-
mas de âmbito federal.

58 - As propostas de privati-
zação dos serviços de saneamento
básico pode-se contrapor a pro-

posta de titularidade do município
e de controle democrático do
setor, observada a indispensável
transparência e o necessário esta-
belecimento de prioridades, por
meio de critérios sanitários. Nes-
sa perspectiva, ressalta-se a ne-
cessidade de se distinguir entre o
que é interesse público e privado,
e de se substituir uma lógica em-
presarial privada, orientada para o
mercado, por uma lógica de admi-
nistração de interesses públicos.

A descentralização do saneamento
básico e a definição de prioridades
das ações de saneamento básico, a
partir de fóruns legítimos de decisão,
são, sem dúvida, propostas a se con-
siderar. A necessidade de investi-
mentos maciços pelo Estado se jus-
tificaria a partir da própria política
do Governo Federal de, com os
resultados da privatização de outros
setores da economia, investir priori-
tariamente na área social, notada-
mente em saúde, educação e sanea-
mento básico.

59 - O debate em torno das
questões de privatização e/ou de
estatização indicou não existir
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unanimidade quanto a esses concei-
tos. Alguns participantes do grupo
de trabalho manifestaram forte con-
vicção de que a possibilidade de
utilização de mecanismos de parti-
cipação do capital privado nas ativi-
dades em geral e, especificamente,
no saneamento, ficará prejudicada
em face da dúvida quanto à ética do
próprio Estado na condução desta
política e da busca premente do
lucro em atividades de cunho emi-
nentemente social.

MUNICIPALIZAÇÃO E
COMPANHIAS ESTADUAIS

COMPETÊNCIAS
E ATRIBUIÇÕES

60 - Compete aos municí-
pios a organização e a prestação
dos serviços de saneamento bási-
co, diretamente ou sob regime de
concessão, quando caracterizados
como serviços públicos de interesse
local.

61 - Compete ao Estado, sem
prejuízo de suas demais atribuições
inerentes ao setor, em cooperação
com os municípios, promover a or-
ganização, o planejamento e a exe-
cução das ações de saneamento bási-
co supram unicipais, nas regiões
metropolitanas e nas aglomerações
conurbadas.

62 - O Estado deverá instituir
programa de assistência técnica e
tecnológica aos municípios e órgãos
regionais de saneamento básico, con-

gregando a capacitação existente nas
diversas esferas de governo.

63 - O Estado deverá fomen-
tar a discussão das questões de sa-
neamento básico junto às localidades,
lançando mão das estruturas das
associações municipais e microrre-
gionais, com vistas à possibilidade de
implantação de ações regionalizadas.

64 - O Estado deverá estimu-
lar a discussão das questões de sa-
neamento básico por meio dos Con-

selhos Municipais de Meio Ambiente
e de Saúde ou da criação de Conse-
lhos Municipais de Saneamento Bá-
sico.

65 - O Estado deverá executar
diagnóstico consistente dos serviços
de saneamento básico, periódico e
prévio a cada atualização do Plano
Estadual de Saneamento Básico, in-
cluindo não só a avaliação quantita-
tiva, mas também a qualitativa.

66 - O Estado deverá garantir
a articulação institucional, inserindo
o saneamento básico no processo de
desenvolvimento integrado, em co-
operação com as demais ações de

saúde pública, meio ambiente, re-
cursos hídricos e desenvolvimento
urbano e rural.

67 - O Estado, em conjunto
com a União, deverá considerar as
bacias hidrográficas no planejamen-
to, estabelecendo a devida compa-
tibilização entre as ações de sanea-
mento básico, saúde pública, habi-
tação, desenvolvimento urbano,
preservação do meio ambiente e
gestão dos recursos hídricos.

68 - O Estado propiciará con-
dições para o desenvolvimento
da educação sanitária e ambiental.

69 - A vigilância sanitária e
epidemiológica será efetiva e sis-
tematicamente executada em
todo o Estado, pelas Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde,
no cumprimento da Lei n°8.080/
90 e da Portaria n° 36 do Mi-
nistério da Saúde, incluindo o
controle de qualidade das águas

de abastecimento, visando a subsi-
diar a elaboração dos planos pluria-
nuais e municipais de saneamento
básico.

70- O Estado assegurará con-
dições para a correta operação,
necessária ampliação e eficiente admi-
nistração dos serviços de saneamen-
to básico.

71 - Assegurar à Companhia
Estadual a implantação, operação e
manutenção dos sistemas de água e
esgotos, permitindo-lhe, assim, a
permanente renovação de seus pro-
cessos e métodos de trabalho, tec-
nologia e capacitação de recursos

O Estado deverá executar
diagnóstico consistente dos

serviços de saneamento
básico, periódico e prévio a
cada atualização do Plano
Estadual de Saneamento

Básico
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humanos, para atendimento adequa-
do aos municípios concedentes ou
que venham a conceder seus serviços.

PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL

72 - Criação do Conselho Es-
tadual de Saneamento Básico e do
Sistema Financeiro Estadual de Sa-
neamento Básico, com a finalidade
de traçar a política em nível estraté-
gico e de propiciar o suprimento
dos recursos necessários.

73 - Priorizar a participação
da comunidade local no planeja-
mento e controle dos serviços e
obras de saneamento básico, no-
tadamente nos processos de de-
cisão e fiscalização sobre custos,
tarifas, qualidade dos serviços,
prioridades financeiras e planos de
investimentos.

74- Todos os agentes pres-
tadores de serviços de saneamento
básico no Estado se obrigam a apre-
sentar à comunidade planilhas de
custos dos serviços, de forma trans-
parente e compreensível.

75 - Garantir a participação de
representantes das municipalidades
concedentes e da sociedade civil
organizada no Conselho de Admi-
nistração da Copasa, indicados pelas
respectivas entidades.

76 - O Executivo Estadual de-
verá promover, junto a cada Poder
concedente, a discussão das bases
contratuais das concessões exis-
tentes, visando com patibil izá-las com
a nova ordem jurídica e consideran-
do os interesses locais.

77 - As concessões dos
serviços devem subordinar-se aos
interesses das populações-alvo, bem
como aos do Poder Público Muni-
cipal.

78 - Proibir a transferência da
concessão de serviços de saneamen-
to básico a terceiros, sem a prévia e
específica autorização do Poder con-
cedente.

BACIAS HIDROGRÁFICAS

DIRETRIZES GERAIS

79 - Priorizar a implemen-
tação das diversas políticas setoriais
relevantes para o saneamento bási-
co, tais como as de recursos hídri-
cos, florestas, meio ambiente, plane-
jamento urbano, indústria e mine-
ração.

80- Considerar objeto de pro-
teção especial, na forma da lei, os
recursos hídricos - superficiais e
subterrâneos - de importância es-
tratégica para o abastecimento pú-
blico de água, de modo a garantir-
lhes esta função mais nobre.

81 - Contemplar, nos progra-
mas de abastecimento, a alternativa
de utilização das águas subterrâneas
como fonte de produção, tendo em
vista a economia de custos e a natu-
reza mais conservativa desta solução,
em grande número dos casos em
que tais águas são exploradas.

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS

82 - Assegurar a proteção
ambiental das águas subterrâneas,
respeitando-se as normas esta-
belecidas de projeto e construção
de poços e o monitoramento de
todos os poços em exploração,
em seus aspectos quantitativos e
qualitativos.

83 - Instrumentalizar as ações
necessárias para garantir a im-
portância e a prioridade já esta-
belecidas em lei, para a adequada
disposição de efluentes sólidos,

líquidos e atmosféricos, de qualquer
procedência, tendo em vista que o
estado de acelerada degradação de
grande número de corpos d'água
decorre, justamente, da não-obser-
vância desse princípio.

84- Propugnar pela revisão do
dispositivo da Constituição Federal
que retirou dos Estados e Municípios
a competência para legislar sobre
águas em caráter supletivo e com-
plementar à da União.

85 - As agências de saneamen-
to básico municipais, autônomas ou
estaduais devem ter representação
permanente e garantida nas circuns-
crições hidrográficas das respecti-
vas áreas de atuação.

Os recursos hídricos
superficiais e subterrâneos,
de importância estratégica

para o abastecimento
público de água, devem ser

considerados objeto de
proteção especial
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86 - Difundir o documento
"Proposições do Estado de Minas
Gerais para a estruturação do Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos", encaminhado
oficialmente ao Governo Federal,
em atendimento à Portaria MME -
661186, para conhecimento e análise
do seu conteúdo, visando a sua apli-
cação no Estado.

RECURSOS FINANCEIROS E
TARIFAS

87- Propugnar pela adoção,
na legislação federal, dos mecanis-
mos de compensação financeira
por águas exportadas ou por im-
pedimentos ao seu uso, decor-
rentes do princípio da "gênese
territorial das vazões", e destinar
os recursos obtidos desta forma
para investimentos correntes em
saneamento básico e gerenc iam en-
to de bacias hidrográficas.

88 - Na adoção de princípios
taxatórios para a utilização da água,
contemplar o abastecimento públi-
co com tarifas preferenciais condi-
zentes com a sua função social e com
as exigências de atendimento às pri-
meiras necessidades da vida.

89 - Priorizar os investimen-
tos necessários à correta quantifi-
cação e qualificação dos recursos
híd ricos superficiais e subterrâneos,
para garantir um adequado conhe-
cimento técnico do assunto, difun-
dindoos resultados de modo afacili-
tar o planejamento multissetorial.

REVISTA DO LEGISLATIVO
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90 - Cada item tratado na lei
receberá uma definição clara, de

Lei deverá definir conceitos
COlhO saneamento básico e

saneamento ambiental,
indicando as articulações do

sistema com as áreas de
saúde, habitação, meio

ambiente e recursos hídricos

modo a não deixar dúvida sobre o
respectivo tema. Conceitos como
saneamento básico e saneamento
ambiental deverão ser contemplados.

91 - A lei identificará todos os
órgãos integrantes do Sistema Esta-
dual de Saneamento Básico, com
suas respectivas atribuições.

92- A lei indicará as formas de
articulação entre o sistema de sanea-
mento básico e suas áreas de intera-
ção, tais como saúde, orçamento,
meio ambiente, recursos hídricos,
etc., de modo a se otimizarem recur-
sos e se integrarem as respectivas
políticas.

93 - O Executivo designará o
órgão responsável pela elaboração
do planejamento das ações de sanea-
mento básico e levantamento do

quadro sanitário e epidemiológi-
co do Estado.

94 - Para efeito da formulação
da Política Estadual deSaneamen-
to Básico considera-se:

a) Saneamento Ambiental
como o conjunto de ações sócio-
econômicas que têm por obje-
tivo alcançar níveis crescentes de
salubridade ambiental, por meio
do abastecimento de água potá-
vel, limpeza pública, coleta e dis-
posição sanitária de resíduos líqui-

dos, sólidos egasosos, promoção da
disciplina sanitária do uso e ocupação
do solo, drenagem urbana, controle
de vetores e reservatórios de
doenças transmissíveis e demais
serviços e obras especializados, com
a finalidade de proteger e melhorar
as condições de vida urbana e rural.

b)Salubridade Ambiental como
o estado de higidez em que vive a
população urbana e rural, tanto no
que se refere à sua capacidade de
inibir, prevenir ou impedir a ocor-
rência de endemias e epidemias veicu-
ladas pelo meio ambiente, como no
tocante ao seu potencial de promo-

TEMA 111
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que tem no Conselho Estadual

ver o aperfeiçoamento de condições
mesológicas favoráveis ao pleno gozo
de saúde e bem-estar.

c) Saneamento Básico como
as ações, serviços e obras que tratam
do abastecimento de água, do esgo-
tamento sanitário, da limpeza públi-
ca, da drenagem urbana e do con-
trole de vetores, e outros conside-
rados também prioritários em pro-
gramas de saúde e de bem-estar da
população, especialmente a educação
sanitária e a disciplina ambiental do
uso e ocupação do solo.

95 - Para o bom funcionamen-
todo sistema de saneamento bási-
co, a legislação específica e as
ações a serem desenvolvidas de-
verão levar em consideração:

Recursos Hídricos

a) além do disposto no Cód i-
go de Aguas de 1934, e alterações
posteriores, deverá ser instituída
a prioridade de outorga para a
utilização dos recursos hidricos
em consumo humano e sanea-
mento básico;

b) criar regulamentação para a
preservação, conservação, extração,
monftoramento e utilização de águas
subterrâneas.

Meio Ambiente

a) atividades agropecuárias -
falta legislação específica, que é
necessária;

b) utilização de agrotóxicos -
regulamentar e implementar a legis-
lação atual;

c) poluição industrial, minera-
ção e recursos florestais - compa-
tibilizar as leis e ações de saneamen-

to básico com a legislação e sistemas
operativos desses segmentos.

Saúde

a)as leis de saneamento básico
deverão ser com patibilizadas com a
legislação atual sobre saúde;

b) enfatizar os aspectos sani-
tários e epidemiológicos, de forma a
demonstrar a utilidade preventiva
do saneamento básico para a saúde
humana e sua excelente relação cus-
to/benefício.

de Saii cainen to Básico seu

Cidadania

a) o cidadão tem direito ao
saneamento básico;

b) tanto na elaboração das leis
como na operação do sistema de
saneamento básico será levado em
conta o direito do cidadão de influir
e participar ativamente na gestão do
sistema e na elaboração das normas
a ele aplicáveis.

SISTEMA ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

96 - O Sistema Estadual de

Saneamento Básico - SIESB -, que
tem no Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico - CESB - seu órgão de
nível estratégico superior, é com-
posto, direta ou indiretamente, en-
tre outros, dos seguintes agentes:

a) os usuários atuais e poten-
ciais dos serviços públicos de sanea-
mento básico;

b) as concessionárias e os
órgãos municipais e estaduais pres-
tadores de serviços públicos de sa-
neamento básico;

c) as Secretarias Estaduais e
Municipais, envolvidas direta ou indi-

retamente no saneamento básico
e na saúde pública do Estado e dos
Municípios;

d) as entidades de pesquisa,
ensino e desenvolvimento tec-
nológico e gerencial de sanea-
mento básico;

e) os órgãos gestores de re-
cursos hídricos;

O os órgãos gestores de recur-
sos ambientais, pertinentes ao
campo de atuação do saneamen-
to básico;

g)os órgãos responsáveis pelo
planejamento estratégico e pela
gestão financeira do Estado;

h) as empresas consultoras,
construtoras, fabricantes e fornece-
doras de materiais, equipamentos e
serviços de saneamento básico;

i)os órgãos responsáveis pelas
ações de Saúde Pública no âmbito do
Estado;

as associações profissionais
e outras organizações não governa-
mentais que militam no saneamento
básico;

1) os órgãos estaduais respon-
sáveis pela promoção do desen-
volvimento dos municípios;
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m) os consórcios intermuni-
cipais que tenham por objetivo ações
de saneamento básico, e

n) os conselhos municipais de
saneamento básico, meio ambiente e
de saúde.

97 - O SIESB contará com os
seguintes instrumentos básicos:

a) Os Planos Estaduais de Sa-
neamento Básico - PESB;

b)O Fundo Estadual de Sanea-
mento Básico - FESB.

98 - São atribuições do SIESB:
a) elaborar, executar, acom-

panhar e atualizar os Planos Esta-
duais Quadrienais de Saneamen-
to Básico;

b) planejar, projetar, cons-
truir, operar e manter adequada-
mente os serviços de saneamen-
to básico, de forma a assegurar o
atendimento dos objetivos de
saúde pública a que se destinam,
cumprindo o que estabelece a
legislação federal, estadual e mu-
nicipal, bem como assegurar a
preservação da integridade dos
serviços contra ações danosas de
terceiros;

c) zelar para que os objetivos
mencionados no item anterior se-
jam atendidos, por meio de atenta e
permanente fiscalização dos serviços
de saneamento básico em todas suas
etapas de implantação e operação;

d) exigir que, em todas as
atividades de saneamento básico, haja
responsáveis técnicos em condições
de responder pela sua adequada con-
dução;

e) empenhar-se na obtenção
dos recursos destinados à implan-
tação de serviços de saneamento
básico e, em especial, pela prioriza-

ção de recursos estaduais para esse
fim, tornando transparentes os
critérios utilizados;

O promover a integração do
saneamento básico ao planejamento
urbano;

g) empenhar-se para que seja
implantada infra-estrutura de sanea-
mento básico nos assentamentos
subnormais;

h)coibira implantação de lotea-
mentos clandestinos;

i) promover a permanente
troca de experiência entre as enti-
dades;

j) promover a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico apro-
priados à realidade local;

1) promover e fomentar a edu-
cação sanitária e ambiental;

m) desenvolver indicadores
que permitam avaliar e comparar o
desempenho dos diversos serviços
de saneamento básico, em suas di-
versas etapas; tais indicadores de-
vem incluir dados sobre a qualidade
dos serviços prestados, sobre os
padrões de eficiência gerencial e so-
bre custos de projetos, construção,
operação e manutenção;

n) assegurar que o planeja-

mento e a avaliação do quadro sani-
tário e epidemiológico das áreas a
serem beneficiadas precedam as
ações e determinem a ordem de
prioridade em que serão assumidas;

o) assegurar a assistência téc-
nica aos serviços de saneamento
básico de natureza municipal ou re-
gional, devendo o Executivo Esta-
dual organizar-se para esse fim;

p) propiciar o acesso da po-
pulação às informações sobre sanea-
mento básico;

q) promover a articulação
intermunicipal ou regional, median-

te consórcios e através do en-
volvimento das associações mi-
crorregionais organizadas no Es-
tado;

r) garantir a articulação inte-
rinstitucional, inserindo o sanea-
mento básico no processo de
desenvolvimento integrado, em
cooperação com as demais ações
de saúde pública, meio ambiente,
recursos hídricos e desenvolvi-
mento urbano e rural, e

s) apoiar programas habita-
cionais que visem criar alternativas
para as populações carentes.

99 - A operação dos serviços
de saneamento básico poderá ser
feita pela administração pública dire-
ta ou indireta, por concessão, ou
pela iniciativa privada, sob controle
social.

100 - A lei regulamentadora
do Sistema Estadual de Saneamento
Básico fixará prazos para a criação e
o funcionamento do CESB—Conse-
lho Estadual de Saneamento Básico,
para a formulação da política de
saneamento básico e a elaboração
dos planos plurianuais.

O SIESB vai desenvolver
indicadores para avaliar
padrões de qualidade,

de eficiência gerencial e
custos de construção e

manutenção dos serviços
de saneamento
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CONSELHO ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

101 - O CESB será composto
de forma paritária por represen-
tantes da Sociedade Civil organiza-
da em relação ao poder público, em
seus níveis federal, estadual e muni-
cipal.

102 - O Conselho terá
atribuições normativas, deliberati-
vas e fiscalizadoras.

103 - O Conselho enquadrará
os projetos de saneamento básico
dentro de prioridades por ele pre-
estabelecidas.

104-O Conselho fiscalizará
a execução dos projetos por ele
aprovados, podendo delegar essa
atribuição.

105 - O CESB será vincu-
lado à Secretaria de Estado à qual
estiverem afetas as ações de sa-
neamento básico.

106 - Competirá ao CESB:
a)aprovar o Plano Quadrie-

nal de Saneamento Básico, a ser
elaborado pela Secretaria Executiva
do CESB, a partir de contribuições
do SIESB, e encaminhar ao Poder
Executivo para apreciação e poste-
rior envio ao Poder Legislativo para
aprovação, por meio de lei;

b) aprovar os Relatórios de
Acompanhamento dos Planos Qua-
drienais, a serem elaborados por sua
Secretaria Executiva;

c) articular-se com outros
conselhos estaduais, com vistas à
implementação do PESB;

d) supervisionar, acompanhar
e avaliar a implementação do PESB;

e)supervisionar o cumpnmen-

to, pelo SIESB, de suas atribuições;

O discutir e aprovar propostas
de projeto de lei referentes ao sanea-
mento básico, assim como as que
devam ser incluídas nos projetos de
lei sobre o plano plurianual, as dire-
trizes orçamentárias e o orçamento
do Estado;

g) exercer funções normati-
vas e deliberativas relativas a formu-
lação, implantação e acompanhamen-
to da política do setor;

h) aprovar os programas que
incluam ações de saneamento básico

O Conselho Estadual de
Saneamento Básico,

composto por membros do
governo e representantes da
sociedade, terá atribuições
normativas, deliberativas e

fiscalizadoras

nos quais esteja prevista a aplicação
de recursos estaduais externos ao
FESB;

1) estabelecer diretrizes e
mecanismos para o acompanhamen-
to, fiscalização e controle dos recur-
sos do FESB;

j) promover a perfeita inte-
gração no âmbito do SIESB.

107 - Estrutura do Conselho
Estadual de Saneamento Básico:

- Colegiado Pleno;
- Presidência;
- Câmaras Setoriais;
- Secretaria Executiva;
108- Para que o CESB exerça,

de forma otimizada, suas funções, é

recomendável que sejam criadas
Câmaras Setoriais.

109 - As ações de cunho ope-
racional do CESB serão exercidas
por uma Secretaria Executiva, cujo
titular será escolhido pelo Governa-
dor do Estado, a partir de lista trí-
plice indicada pelo CESB.

110 - O Executivo Estadual
assegurará a infra-estrutura ne-
cessária ao funcionamento da Secre-
taria Executiva do CESB e o apare-
lhamento dos órgãos estaduais para
prestação de serviços, inclusive as-

sistência técnica aos municípios,
de forma articulada com os se-
tores afins das administrações
estadual e municipal.

PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

1 1 - O PESB será quadrienal,
e sua elaboração observará as se-
guintes diretrizes:

a) a universalização dos ser-
viços de saneamento básico será

considerada prioritária;
b) a avaliação dos efeitos dos

serviços de saneamento básico so-
bre o perfil sanitário e epidemioló-
gico da população beneficiada será
realizada sistematicamente pelo Po-
der Executivo, como instrumento
de planejamento;

c) as bacias hidrográficas serão
consideradas no planejamento, de-
vendo o Estado promover a devida
compatibilização entre as ações de
saneamento básico, de saúde públi-
ca, de habitação, de desenvolvimen-
to urbano, de preservação do meio
ambiente e de gestão dos recursos
hídricos, e
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orientar a aplicação dos
recursos financeiros

estabelecendo objetivos de
longo alcance e de metas
de curto e médio prazos

d) serão levadas em conta as
diferenças regionais existentes no
Estado, para que tenham prioridade
as regiões e populações mais carentes;

112 - O Plano Estadual de
Saneamento Básico será o único
instrumento hábil para orientar a
aplicação dos recursos financeiros
do Estado em ações de saneamento.

113-O PESB deverá conter,
entre outros elementos julgados
relevantes:

a) caracterização e avaliação
da situação da salubridade ambiental
no Estado de Minas Gerais, através
de indicadores sanitários, epide-
miológicos e ambientais, indicando
os fatores causais e suas relações
com as deficiências detectadas,
bem como as suas conseqüências
para o desenvolvimento social e
econômico;

b)estabelecimento de obje-
tivos de longo alcance e de metas
de curto e médio prazos;

c) identificação dos obstá-
culos que se interponham à con-
secução desses objetivos e metas,
mais precisamente os de natureza
político-institucional, legal, econômi-
co-financeira, administrativa, cultural
e tecnológica;

d) formulação de estratégias
e diretrizes para a superação dos
obstáculos identificados;

e) formulação das ações
necessárias à realização das metas e
objetivos estabelecidos;

f) cronograma de execução
das ações formuladas, e

g)caracterização, qualificação,
quantificação, mobilização e desen-
volvimento dos recursos humanos,
materiais, tecnológicos, econômicos,
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financeiros, institucionais e adminis-
trativos necessários à execução das
ações formuladas.

114-O PESB deverá ser com-
patibilizado com o Plano Plurianual
de Ação Governamental e com os
Planos Diretores Urbanos dos mu-
nicípios, onde existirem, nos termos
das Constituições Federal e Estadual.

115-OPESB deverá ser pro-
posto pelo Conselho Estadual de
Saneamento Básico ao Executivo e
aprovado pelo Legislativo.

116- Deverão ser elaborados
Relatórios Anuais de AcomDanha-

O Plano Estadual de
Saneamento Básico vai

mento do PESB, os quais incluirão,
entre outros, os seguintes elemen-
tos e ações decorrentes:

a) demonstrativo das metas
atingidas e não atingidas, acompa-
nhado de análise crítica;

b)sugestões para reorientação
das metas propostas;

c) avaliação de quadros com-
parativos do desempenho dos siste-
mas em projeto, construção e ope-
ração, tendo por base indicadores
de eficácia, desempenho, custos e
dados epidemiológicos, bem como
dados de qualidade dos serviços pres-

tados, entre outros;
d) avaliação das contraparti-

das propostas e efetivamente cumpri-
das pelas partes;

e) encaminhamento do Re-
latório Anual de Acompanhamento
ao Poder Executivo, para apreciação
e aprovação das reorientações pro-
postas, e

O notificação das entidades
componentes do SIESB que estive-
rem deixando de atender satisfato-
riamente aos objetivos estabeleci-
dos para o Sistema.

FUNDO ESTADUAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

117 - Será criado o Fundo
Estadual de Saneamento Básico,
que absorverá o atual FAE.

118-O FESB deverá, a partir
de um dado momento, tornar-se
independente, com sustentação
própria.

119 - Os recursos devem se-
guir o menor caminho possível

desde a sua origem até a sua apli-
cação, visando sobretudo à redução
de custos.

120-O Fundo, eminentemente
financeiro, deverá ser administrado
por uma instituição financeira esta-
dual cu; s aplicações serão determi-
nadas e controladas pelo Conselho
Estadual de Saneamento Básico.

121 - São fontes para com-
posição do Patrimônio do Fundo:

a) Royalties (Poluidor-
Usuário-Pagador)

O Fundo de Saneamento pro-
posto teria como fonte uma per-
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centagem do que seria cobrado pelo
uso dos recursos hídricos. O ante-
projeto de lei, que estabelece nor-
mas e diretrizes para utilização dos
recursos hídricos, determina que
seja cobrada a utilização desses re-
cursos, tanto dos superficiais como
dos subterrâneos, nos seus múl-
tiplos usos, como captação e abas-
tecimento de água, geração de ener-
gia elétrica, irrigação, lazer, poluição
dos recursos hídricos, etc. A co-
brança seria implantada de forma
gradativa.

Esse mesmo anteprojeto de lei
estabelece que a arrecadação seja
feita por instituições, denomina-
das circunscrições hidrográficas,
que poderiam apresentar algum
vínculo com o Fundo, para o qual
parte da arrecadação financeira
poderia ser canalizada.

b) Retorno
Parcelas de amortizações e

juros pelos empréstimos conce-
didos pelo Fundo.

c) Aplicações financei-
ras

Ganhos relativos à aplicação
no mercado financeiro dos recursos
em poder do Fundo.

d) Multas aplicadas
Aqui se inclui parte das multas

aplicadas a poluidores dos manan-
ciais ou cursos d'água ou em outro
setor do saneamento básico.

e) Receitas de compen-
sações financeiras

Por águas exportadas ou por
impedimentos do uso.

Aqui se inclui parte das recei-
tas que resultarem de compensações
financeiras por águas exportadas para
outros Estados ou por impedimen-

tos ao uso dos recursos hídricos
decorrentes de comprometimentos
outorgados fora das fronteiras es-
taduais.

f) Receitas orçamentárias
das prefeituras

As prefeituras participarão do
Fundo por meio de dotações orça-
mentárias, nos limites constitucio-
nais, observada a eqüidade regional.

g) Receita orçamentária
do Estado

Idem com relação ao orça-
mento do Estado.

h) Outras

contratados com
aprovação prévia do

Conselho Estadual de
Saneamento Básico

Qualquer outra fonte de re-
cursos internos ou externos que
possa vir a compor o Patrimônio do
Fundo.

122-O Fundo não deverá ser
a única possibilidade de obtenção de
recursos destinados ao saneamento
básico e os agentes do saneamento
básico poderão obtê-los pela via de
outras fontes alternativas de recur-
sos internos ou externos.

123 - Os investimentos na
área de saneamento básico serão
efetuados por meio de contratação
de empréstimos de fontes como o
Fundo, Governo Federal, Organis-
mos Internacionais ou outras fontes

disponíveis, e ainda contratação de
recursos afundo perdido de qualquer
fonte que se apresente.

124 - Todos os recursos a se-
rem alocados no âmbito do Plano
Estadual de Saneamento Básico serão
objeto de contratação com apro-
vação prévia do Conselho Estadual
de Saneamento Básico como órgão
gestor do Programa Estadual de Sa-
neamento Básico.

125 - São ainda recursos apli-
cativos no setor:

a) recursos provenientes de
pré-venda de saneamento básico,

emissão de bônus e debêntures
simples e conversíveis (em ações
ou obras de saneamento básico),
pela empresa e pelo consumidor;

b) incentivos do acionista con-
trolador das empresas de sanea-
mento básico: devolução do ICMS,
redução de impostos, liberação de
dividendos;

c) lançamentos de fundos de
ações "SANEAMENTO BASICO",
a exemplo dos fundos "Mineração

e Metalurgia", "Telecomunicações"
e "Exportação", e entrada nos fun-
dos diversificados para a América
Latina, etc.

126 - Isentar do ICMS as enti-
dades que operam os serviços de
saneamento básico, quando da
aquisição de máquinas equipamen-
tos e insumos destinados às obras de
saneamento básico em geral (água,
resíduos sólidos, Iíqi.iidos e gasosos,
drenagem urbana, controle de ve-
tores, e demais serviços e obras
especializados).

127 - Os recursos do Go-
verno Estadual serão alocados me-
diante financiamentos de projetos

Os recursos alocados ao
Plano Estadual de

Saneamento Básico serão
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aprovados pelo CESB.
128 - O CESB regulamentará

a alocação dos recursos estaduais,
que serão cedidos sob a forma de
financiamentos e em contrapartida
de outras fontes de recursos.

129 - Os recursos financeiros,
inclusive os retornos de principal e
encargos de financiamentos, consti-
tuirão um fundo rotativo permanen-
te.

das companhias estaduais, dos volvimento de técnicas sanitárias
serviços autônomos, principalmente adequadas, aplicáveis de acordo com
para a execução de programas de as peculiaridades locais.
cunho eminentemente social; e de	138-Osconcessionários/pres-
empresas privadas, na execução de tadores de serviços de saneamento
projetos ou na sua administração,	básico poderão utilizar parte dos

136 - O Fundo Estadual de recursos do Fundo Estadual de Sa-
Saneamento Básico deverá prever neamento Básico para financiar pro-
recursos para as melhorias sanitárias gramas de assistência/cooperação
habitacionais, com previsão de re- técnica e de capacitação e treina-
torno dos investimentos Dor meio mento de Dessoal.

	

- .' rurluo cauuai ue cias prestaa oras ae ser-viços ououras	IJ7-P pai LiLipd''Jd
Saneamento Básico deverá conter formas disponíveis, para as regiões perdido, ou seja, sem retorno de
subcontas e será gerido de forma a periféricas degrandes centros urba- amortização e juros, feitas por
possibilitar o atendimento atodas as nos, favelas, comunidades rurais e qualquer entidade no Programa Es-
exigências e especificidades das	 tadualde Saneamento Básico. de-
fontes potenciais de captação de	Os programas de cunho	verão fazer parte do Contrato de
recursos.	 devem	Financiamento do Projeto a sersocial, sem retorno,

131 - OsrecursosdoFundo	 desenvolvido e que terá aaprova-
só serão repassados por meio de integrar governos municipais ção do Conselho. Esses recur-
empréstimos com taxas a serem	e estadual, companhias	sos definidos em contratos darão
fixadas para investimentos em	estaduais	 rvi	entrada diretamente no Mutuário
Saneamento Básico.	 s e sços	Final, de forma a compor o

32 - O regulamento do autônomos, com participação patrimônio deste e da forma ju-
Fundo fará constar que somente	da iniciativa privada	rídica possível. As liberações des-
prefeituras participantes terão pos-	 ses recursos serão estabelecidas
sibilidade de buscar financiamen-	 no contrato e obedecerão à pro-
tos no mesmo.	 população rural, pela via de privadas gramação definida para o projeto.

133 - Os investimentos finan- higiênicas. O diagnóstico das ne- 140 - Para o atendimento das
ciados pelo Fundo pressupõem con- cessidades será efetuado pelas enti- populações mais empobrecidas é
trapartida de outro órgão, seja ele dades de ação social do Governo, no fundamental a aplicação de recursos
municipal, estadual, federal, interna- âmbito urbano e rural, e encami- provenientes de dotações orça-
cional ou mesmo instituições pri- nhado em ação conjunta e coorde- mentárias, a serem repassados às
vadas.	 nada com os órgãos prestadores de comunidades como complemento

	

134 - O regulamento do Fun- serviços de saneamento básico.	dos empréstimos e contrapartidas,
do deverá definir as formas de apli- 137 -  Deverão ser contempla- em proporção compatível com as
cação dos seus recursos, de modo das, também, com recursos do Fun- condições sócio-econômicas dessas
que aparticipação das prefeituras no do Estadual de Saneamento Básico, comunidades, possibilitando, assim,
Fundo seja um dos fatores de pon- as soluções não-convencionais, mas uma participação geral e justa de
deração na concessão dos financia- sanitárias, aplicáveis às áreas não toda a população nos recursos des-
mentos.	 dotadas de infra-estrutura urbana. tinados ao saneamento básico. A

135 - As participações sem Entende-se como tecnologia não- aplicação de tarifas diferenciadas é,
retorno pressupõem a integração convencional ou tecnologia alterna- também, um instrumento impor-
dos governos municipal, estadual, tiva aquela que representa o desen- tante para possibilitar o atendimento
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das populações mais empobrecidas.
141 - Deverão ser incluídas

verbas no orçamento de 1993, para
custeio das despesas com instalação
do CESB, formulação dos planos
plurianuais e levantamento do qua-

dro sanitário e epidemiológico do
Estado.

142- Encaminhar, por meio da
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, requerimento ao Pre-
sidente do Congresso Nacional no

sentido de que, na revisão da Lei da
Composição Financeira, a parcela
pretendida pelo Ministério do Exér-
cito seja atribuída aos fundos de
saneamento dos Estados geradores
daqueles recursos.

ANEXO

p

ropostas referentes ao art. 14, § 2°, do
Regulamento do Seminário ("Propostas
não aprovadas, porém consideradas es-
senciais por seus signatários, poderão, a
requerimento de pelo menos 50 (cin-
qüenta) participantes institucionais, cons-
tar, como anexo, do documento final"):

- O Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico delegará às Câmaras Seto-
riais a atribuição de:

a)definir indicadores epidemiológi-
cos, sanitários e técnico-sociais para sub-
sidiaras decisões em saneamento básico
e

b)estabelecer um roteiro metodoló-
gico para avaliação de impacto das ações
de saneamento básico e definir as si-
tuações nas quais essa avaliação será exi-
gida.

2 - Em empreendimentos que con-
tem com a participação de recursos do
FESB no seu financiamento, a partici-
pação das prefeituras ou de órgãos mu-
nicipais de saneamento se dará através de

contrapartida ou de amortização de fi-
nanciamento. As prefeituras e órgãos
municipais não transferirão recursos para
capitalização do FESB.

3-Garantira participação de repre-
sentantes das municipalidades con-
cedentes, da sociedade civil organizada e
dos trabalhadores do setor no Conselho
de Administração da Copasa/MG, a se-
rem indicados pelos mesmos (Alteração
da proposta de n° 75).

4 - Receitas Orçamentárias das
prefeituras

Os recursos financeiros do Go-
verno Estadual serão alocados mediante
destinação de dotações orçamentárias
para o Fundo Estadual de Saneamento
Básico. O Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico - CESB - regulamentará a
alocação dos recursos estaduais que serão
cedidos sob outras formas (Alteração do
item relativo a "Receitas Orçamentá-
rias das Prefeituras", que integra a pro-
posta n° 121).
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OPINIÃO

Saneamento e Cidadania
A falta de participação da população na definição de
projetos produziram obras megalomaníacas que não

serviram nem ao saneamento e nem ao ambiente

José Cláudio Junqueira Ribeiro*

A

discussão do conceito de saneamento,
saneamento básico, ou ainda saneamen-
to ambiental, já é por si só uma questão
de cidadania. Quando as pessoas se in-
teressam por discutir questões relativas

aos interesses coletivos porque acreditam em
mudanças, estabelece-se talvez um dos mais
significativos exercícios de cidadania.

Historicamente, o saneamento foi visto du-
rante anos apenas como obras de infra-estrutura
de abastecimento de água potável e de coleta de
esgotos sanitários. Posteriormente, incorporou-
se ao discurso a definição clássica de saneamen-
to básico. Nesta definição, contemplaram-se as
ações relativas não apenas ao sistema de água e
de esgotos, mas também aquelas relativas ao lixo
urbano, à drenagem e ao controle de vetores.
Dizemos discurso porque na prática a questão
ainda se restringia aos sistemas de água e de
esgotos, seja através do sistema oficial de finan-
ciamento, seja através das chamadas compa-
nhias estaduais de saneamento.

É bom lembrar que o Golpe de 64 retirou a
cidadania, e seus reflexos na política de sanea-
mento do país não foram distintos. A partir daí,
a centralização de recursos financeiros engen-
drou o Planasa, que se, por um lado, propiciou
o aumento da capacitação técnica instalada no
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país e o incremento da infra-estrutura com vistas
a dotar grande parte da população de abasteci-
mento de água potável, por outro, não podemos
esquecer que estes investimentos foram feitos
sem nenhuma participação dos cidadãos, e com
planilhas de custos nem sempre criteriosas.

Isto significa que nem sempre as priori-
dades foram atendidas, ou nem sempre atendi-
das da forma mais adequada. Não faltam relatos,
do Oiapoque ao Chuí, na crônica do saneamento
brasileiro, de obras megalomaníacas, algumas
abandonadas, de floculadores fantásticos retira-
dos de compêndios importados, que entretanto
se recusaram a funcionarem solo tupiniquim, de
estações de tratamento de esgotos que não pude-
ram ser inauguradas por falta de matéria-prima,
ou sela, o próprio esgoto. Enfim, folclore à parte,
todos nós sabemos que muito mais poderia ter
sido feito, e melhor, se tivesse havido a partici-
pação do cidadão.

Como movimento das "Diretas Já", proces-
so que se constituiu num marco importante da
recuperação da cidadania no país, e posterior-
mente com a candidatura Tancredo Neves, o
saneamento viveu momentos importantes no
auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacio-
nal, quando também ficou evidente o resgate da
cidadania neste importante segmento sócio-
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econômico da nossa comunidade.
A desestruturação do Planasa provocou

grande impacto no setor de saneamento, com o
fim do privilégio de linhas de financiamento
para comunidades que fizeram a concessão de
seus serviços, tanto de abastecimento de água
potável quanto de tratamento de esgoto domés-
tico.

A crise fermentou as discussões. Sanea-
mento como instrumento de saúde passou a ser
discutido seriamente.

O saneamento chegava mais perto do ci-
dadão, pelo menos na discussão. Saneamento
não seria mais apenas obras, empreiteiros e
companhias estaduais. Os municípios autônomos
se associaram e passaram a defender seus inte-
resses de forma mais organizada. Os setores de
meio ambiente e da saúde engrossaram as filei-
ras. Passou-se a falar em saneamento ambiental.

A discussão ganhou as ruas, os bairros, as
cidades, o país.

O saneamento foi muito discutido no pro-
cesso constituinte de 88, e posteriormente nas
Constituições Estaduais. No caso específico de
Minas Gerais foi objeto de urna subseção.

Hoje, é objeto de Projeto de Lei Federal que
dispõe sobre Política Nacional de Saneamento,
onde estabelece que "Saneamento ou Sanea-
mento Ambiental" é definido como o conjunto
de ações sócio-econômicas que tem por objetivo

aalcançar níveis crescentes de salubridade mbi-
ental, por meio de abastecimento de água potá-
vel, coleta e disposição sanitária de resíduos
líquidos, sólidos e gasosos, promoção de disci-
plina sanitária do uso e ocupação do solo,
drenagem urbana, controle de vetores e reser-
vatórios de doenças transmissíveis e demais
serviços e obras especializadas com a finalidade

- de proteger e melhorar as condições de vida
urbana e rural."

Recentemente, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais promoveu o Seminário "Sanea-

mento é Básico" onde durante três dias se
debateu a questão com instituições governa-
mentai se não-governamentais. Discutiram-se con-
ceitos, saúde, meio ambiente, estruturação do setor,
privatização, recursos hídricos e financeiros. Discu-
tiu-se inclusive cidadania.

As premissas constitucionais "A execução
de programa de saneamento básico, estadual ou
municipal, será precedida de planejamento que
atenda aos critérios de avaliação do quadro
sanitário e epidemiológico estabelecidos em
lei" e "a política e os planos plurianuais serão
submetidos a um Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico" evidenciam que o desenvolvi-
mento do setor deverá se realizar em função das
necessidades mais prementes da saúde da po-
pulação, e com a sua participação.

As atribuições do município também pre-
vistas nas Constituições Federal e do Estado de
Minas Gerais definem como sua competência
privativa a "organização e prestação de serviços
públicos de interesse local, diretamente ou sob
regime de concessão, permissão ou autorização,
inclusive o transporte coletivo, que tem caráter
essencial."

Nesse sentido, é bom lembrar que serviços
como distribuição de água potável, coleta de
esgotos e de lixo urbano são de interesse local.
Conscientizar os municípios para a discussão
desses serviços significa aproximá-los dos ci-
dadãos.

Ampliar essa discussão e dotar o poder
público de mecanismos de participação da so-
ciedade civil organizada é sem dúvida trilhar o
caminho para resgatar a cidadania, no âmbito do
saneamento.

/ */En,1hei,.() sanitarista e civil pela UFMG, mestre
em Sanewnente e Urbanismo pela Escola Nacional de
Saúde Pública da França, ex-Secretário Municipal de
Meio Ambiente de BH e Diretor de Controle Ambienta-
da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas
Gerais (Feam).
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CONJUNTURA

Reformas estão adiadas
Os projetos de modernização aguardam o programa

econômico de Itamar Franco, que pode ter por base teses
des envolvimentistas e nacionalistas

Valéria Ferreira de Paula *

A

economia brasileira encontra-se, neste se-
gundo semestre de 92. em situação de
crise recessiva e inflação alta, por força da
política pouco intervencionista do minis-

tro Marcflio, pautada nos rígidos princípios mone-
taristas do M.

Com a crise política ligada ao processo de
:Fnj)ewhmenr do presidente, os projetos de refor-
mas estruturais foi-am adiados ou, sem apoio políti-
co, vêm sendo mantidos em banho-maria no Con-
gresso. É o caso da emenda de reforma fiscal (ciii-
butida no chamado "emendão"), que modifica 37
artigos da Constituição e que pretende implemen-
tar, entre outras, as seguintes mudanças:

1)alteração da atual estrutura tributária. redu-
zindo-se os atuais 22 impostos a apenas dez, assim
distribuídos segundo a competência:

- União: imposto de renda: imposto seletivo:
imposto sobre transações financeiras; imposto so-
bre ativos: imposto sobre comércio exterior e con-
tribuição à previdência social:

- Estados: imposto sobre propriedade de veícu-
los automotores (1 PVA) e. a partir de 1995, imposto
sobre Valor Agregado (I VA),

- Municípios: imposto sobre propriedade ter-
ritorial urbana (IPTtJ) e rural (ITR);

2) aposentadoria aos quarenta anos de serviço
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ou aos 65 anos de idade, desde que com vinte anos de
contribuição:

3) fim da estabilidade no emprego. exceto para
servidores públicos corri no mínimo dez anos de
exercício:

4) os sindicatos perdem os direitos adquiridos
na Constituição de 88:

5) fim do Ensino Público Gratuito, permane-
cendo, porém, a obrigação legal de aplicarem-se
118% do Orçamento Fiscal na Educação. As Univer-
sidades terão autonomia financeira, que será esten-
dida a outros órgãos de pesquisa:

6) as decisões do Supremo Tribunal Federal
terão efeito vinculante para as instâncias inferiores,
acarretando o fim da "indústria de liminares":

7) os Estados não poderão emitir títulos da
dívida pública, exceto para financiar a rolagem da
dívida interna, mobiliária etc.

Segundo o Governo, estas iniciativas teriam
COifiO conseqüência modificar a natureza da base
tributária do país (incorporando-Se mais pessoas
físicas e jurídicas ao universo fiscal), reduzir as
contribuições sociais das empresas, aumentar a for-
malização da economia e a capacidade tributária da
União, reduzir gastos do Tesouro e despesas previ-
denciái-ias, entre outros. Tudo isso propiciaria uni
seperávit de 3 a 3.5 qc do PIB, a redução das taxas
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reais de juros e a retomada do crescimento econômi-
co.

Este seria um dos pilares da estratégia anti-
inflacionária do Governo e peça fundamental do
acordo com o FMI para a renegociação da dívida
externa do país.

É unânime a idéia de que uma política fiscal
austera é indispensável para o êxito de qualquer
programa de estabilização. Mas sua execução de-
pende do consenso da sociedade em relação ao tama-
nho do Estado e da aceitação, pelos contribuintes, da
repartição da carga tributária entre as diversas cama-
das sociais. Com a crise política, este consenso e esta
aceitação ficam suspensos.

À medida que a inflação vai se mostrando imune
à terapia ortodoxa, outro tema econômico voltou às
discussões nacionais: a dolarização da economia, tal
como ocorreu na Argentina.

Basicamente, as correntes que defendem tal me-
dida pregam a paridade cambial (em termos nomi-
nais) com o dólar, lastreando-se a nova moeda com
reservas cambiais suficientes para assegurar sua con-
verti bi 1 idade.

"Dolarização" significa que o Banco Central
garante aos detentores de moeda nacional a sua livre
troca pelo dólar - à taxa de câmbio vigente. Esta,
contudo, é mantida fixa por lei (no caso argentino, em
um peso por dólar). Argumenta-se que com tal me-
dida a inflação vai mais rapidamente para um patamar
inferior e a economia é reativada.

Na Argentina, grande parte dos contratos e preços
já usavam como referência o dólar. A fixação do
câmbio teve forte impacto sobre a inflação por esta-
bilizar os custos salariais e os preços de bens e
serviços, principalmente nos setores expostos à com -
petição internacional.

Técnicos do Governo e economistas de dife-
rentes orientações argumentam que a dolarização
não seria possível em nosso país por falta de reservas

suficientes em moeda forte e de superávit operacio-
nal das contas públicas. Além disso, a dolarização
requer também abertura da economia e flexibilidade
de preços internos em níveis superiores aos hoje
existentes. De imediato, tal medida implicaria uma
rápida sobrevalorização cambial, que teria que ser
sustentada pela entrada de capitais externos e por
uma política de juros elevados. As conseqüências
poderiam ser desastrosas: aumento das dívidas inter-
na e externa. fragilização de muitos setores daecono-
mia e retorno da inflação.

Para a maioria dos especialistas, o Governo deve
perseverar nas reformas estruturais, reduzindo o dé-
ficit público e desregulamentando a economia. Estes
são pontos de reformas que demandam tempo, paciên-
cia e apoio político.

No Governo CoIlor, essas reformas foram adia-
das, o que é grave, pois a manutenção da política de
juros reais altos é inviável a médio prazo. O Estado
não tem capacidade fiscal para arcar com um serviço
da Dívida Pública continuamente aumentado por
juros 1-cais acima de 20Ç"c ao ano.

A situação fica mais nebulosa com a aprovação
do impeat-Ilnu'nr. Com Itamar Franco na presidência
da República, provavelmente suas idéias econômicas
serão diferentes das do ministro Marcílio e é possível
que seu programa econômico tenha por base as teses
desenvolvimentistas, cujo vértice é o nacionalismo
econômico como caminho da auto-suficiência tecno-
lógica. Com esse programa, há o risco de se confi-
gurar um quadro com perspectiva dificuldades tia
execução dos acordos já firmados com o FMl e o
clube de Paris queda no nível de reservas internac-
ionais revisão do processo de privatização e do pro-
grama de abertura econômica e ajuste fiscal menor
que o requerido pela situação econômica.

*) Economista e COtlSUlrOflI do Dt'/)(IrtaFII('llt() de Con-
sultora e Pesquisa daAsse#nh/eia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

REVISTA DO LEGISLATIVO	D
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INDICES ECONOMICOS
P0upANcAIsALARI0 MINIMOJUPC/TR

	

JANI92	 FEVI92	 MAR192	 AItRJ92	 MA1192	 JUN/92	 JUL192	 AGO/92

Poupanç (%)	 26,1074	 26,2380	 24,8913	 21,6854	 20.4090	 21,6552	 24,3084	 23,8361

Salárao Mi-

nimo (Cr$)	 96.037,33	 96.037,33	 96.037,33	 96.037,33	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00	 230.000,00

UPC (Cr$)	 7.846,29	 7.846,29	 7.846,29	 15.368,43	 15.368,43	 15.368,43	 26.987,32	 26.987,32

TR(%)*	 25,48	 25,61	 24,27	 21,0*	 19,81	 21,05	 23,69	 23,22

* A Taxa Referencial é calculada a partir da rernuneraçSo mensal media IIquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo (CDB e RDB) e/ou
de tItulos püblicos federais.
(BBC, LTN e NTN) do mCs anterior ao de referência.

SET/92

26,0069

522.186,94

26.987,32

25,38

ANO

INDICE DE DESEMPREGO ABERTO
(PESSOAS DE 15 ANOS E MAtS)

vARIAçA0 MENSAL 9

R. JANEIRO S. PAULO B. HORIZONTE P. ALEGRE SALVADOR RECIFE

1991

Jan.	 4,24
	

5,91
	

4.77
	

4,56
	

5,43
	

6,10
Fey.	 3,81
	

6,37
	

5,0()
	

5,48
	

5.18
	

6,44
Mar.	 4,24

	
7,22
	

5.06
	

5.14
	

5,76
	

6,33
Abr.	 4,13

	
6,93
	

4,47
	

5,44
	

6,06
	

6,67
Mai.	 454

	
6.49
	

4,61
	

5.04
	

7,26
	

6.21
Jun.	 3,63

	
5.61
	

4,31
	

3,90
	

6.43
	

5,30
Jul.	 2,55

	
4,34
	

3,18
	

3,15
	

6,52
	

4,46
Ago.	 2,84

	
4,38
	

3.67
	

3.82
	

5.67
	

5.76
Set.	 3,38

	
4,43
	

3.63
	

4.03
	

6.22
	

7.05
Out.	 3.28

	
4.52
	

3.74
	

3,95
	

6.30
	

5.65
Nov.	 3.40

	
5,03
	

3,70
	

4.28
	

4.83
	

6.96
De'.	 3.04

	
4,98
	

3,15
	

3.33
	

5,23
	

4,72

1992

Jan.	 3,60
	

5,78
	

3.95
	

3.63
	

5,54
	

6,13
Fey.	 4,43

	
7,58
	

5,76
	

5.43
	

6,38
	

8,35
Mar.	 4,09

	
7.24
	

5.09
	

6.25
	

7.16
	

8.59
Abr.	 4,03

	
6,39
	

5.58
	

5.90
	

6.22
	

9,43

FONTE: FIBGE - Fundaçao Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica.
Obs.: Calculada pela FIBGE, esta taxa C a relacao entre o nurnero de pessoas procurando emprego na época da pesquisa e
o nuimero de pessoas econornicamente ativas (PEA), corn idade igual ou superior a 15 anos. Não são cornputada.s as pessoa.s
que já desistiram de procurar emprego de forma ativa nem Os subempregados.
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PRINCIPAlS INDICADORES DE PRE COS

JAN/92 FEV/92 MAR/92 ABR/92 MAI/92 JUN/92 JUL/92 AGO/92

ISN DO IBGE (%)
	

19,77
	

19,69
	

29.18
	

25.63
	

23,00
	

22.00
	

21,00

INPC DO IBGE (i)
	

25,92
	

24.48
	

21.62
	

20.84
	

24.50
	

20.85
	

22.08
	

22.38

IPC DA I1PE (%)
	

25.89
	

21.57
	

21,74
	

22.73
	

22.53
	

22.45
	

21.10
	

23.16

ICV DO DIEESE (%)
	

29,38
	

21.86
	

24.50
	

19.75
	

22.35
	

22.03
	

23.57
	

21.02

IPA DA FGV (%)
	

27,11
	

25.48
	

19,67
	

17.90
	

21.23
	

20.90
	

22.19
	

27.40

IGP-1)1 da FGV (%)
	

26.84
	

24.70
	

20,70
	 ).54
	

22,4
	

21.42
	

21,69
	

25.54

ISN - fndice de Salários Nonunais; INt'l' - Indice Nacional de Preços ao (Ton.umtdor: FIi'E - Iundaçao inlituto de Pe.quisas EconOmicas (SI-'): I)IEESE - i)epartamento

Intersindical de EstatIstica e Estudos Sócio-Econômicos: LIV - Indice de ('u.to de Vida: IPA - Indicc dc l'rcços por Atacado: LBc.E - Itistituto 1rasikiro de Georaiia e

EstatIstica; LGF'-DI - Indice Geral de Precos - I)isponibilidade Interna.

Nota Explicativa sobre OS Indicadores de Precos

ISN - I'alculado pclo Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica (IRGF.). a paftir de marco de 1991, reflete a variaçio media nos
aumentos salariais. Serve para corrigir os aluguCis residenciais, ate seieinhro de 1992.

1NPC - Apurado pelo IRGE, segue a rnesma rnctodologia do extinto IPI'. A diferença C o periodo de coleta de precos, feita entrc o
primeiro e o ultim() dia dliii de cada rnês. No final do Piano i'ruzado. cm 1986, tin adotado COfli() indice da inilação olicial ate a
elaboraçao do Piano Bresser, em julho de 1987. 1)ivulgado por volta do dia 15.

IP(7FIPF. - Calculado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da I Iniversidade de São Paulo), C medido no periodo
de 1° a 30 de cada mCs. A cesta básica considerada C de 2 a 6 salários mInimos. I .ste Indicc difere dos deniais por ser calculado a partir
da comparaçao ''ponta a ponta , on seja, at) invCs de serern confrontadas as mCdias de cada IIiCS, Sat) cornparadas as Oltimas semanas
do rnês corrente e do anterior.

ICV/1)IEESE - Apurado ciii São Paulo, entre o primeiro e o Ultimo dia do mCs, corn base na variaçao media de wna cesta de consumo
de farnIlias corn renda de urn a 30 salários minimos. I)ivulgado por volta do dia 10.

IPA - Media dos preços praticados no atacado, coletados pela FGV corn base ciii inforrnaçdes obtidas pelas empresas. 1, coletado
ern.re OS dias 25 de cada rnCs. 1)ivulgado corn o !GP.

IGP-Dl - Calculado pela Fundação (ietUlio Vargas (F(TV), foi usado como indice da intlaçao oficial ate agOstt) de 1955. Resulta di
media ponderada dc três outros Indices: ode preços no atacado (IPA), o de preços ao consuniidor (IP('-RJ) e o da construçio civil
(INCC), todos apurados pela FGV. 0 IPA tern naconiposição do IGP-1)1 peso de 60 1/(, 0 1PC contrihui corn 30/ e o INt'l' corn 10Y.
Mede o cornportarnento dos preços einrc Os dias 1°c 30 de cada niCs. 1)ivul gado por volta do dia 10.
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RENDIMENTOS DE APLICAçOES FINANCEIRAS (EM %)
1992

APLICAçoEs

OVERNIGHT

CDR (30 1)IAS)(I)

OLR() (FISICO)

US$ PARALEL()

US$ COMERCIAL

Pt)iPArcA (2)

FAF(3)

BOISA (SP)

BOLSA (Ri)

TR

IPC (FIPE)

NOMINAL

JUN
	

JUL

	24,28
	

26.26

	

24.05
	

24.03

	

25.74
	

30.13

	

24,33
	

24,66

	

20,97
	

21.99

	

21.66
	

24.31

	

19.96
	

22.00

	

-22.55
	

33.54

	

-18,51
	

32.98

	

21.05
	

23.69

	

22,45
	

21.10

TRIMES-
TRE
(S*)

97.12

93,86

90.56

90.48

79.90

87.29

77.82

5.14

42,03

84.49

82,39

REAL (*)

JUN	 JUL

1,50
	

4.26

1.31
	

2,42

2.68
	

7.46

1.54
	

2,94

-1.21
	

0.73

-0.65
	

2.65

-2,03
	

0.74

-36.75
	

10,27

-33,45
	

9.81

-1.14
	

2.14

AGO	 TRIME.S-
TRE

(**)

2.13	 8.08

2.44	 6.29

-5.32	 4.47

-0.08	 4.44

-0,89	 -1.37

0.68	 2.68

-1,22	 -2.51

622	 -25.92

6,56	 -22,13

0,18	 1.16

AGO

25.62

26,00

16,46

22,90

21.91

23.84

21,50

30.66

31.07

23.22

23,00

Foffle: Gazeta Mereantil, 29 e 31 de ago-to de 1992, pigina 19.

(*) Taxa real: usado como deflator o IPC (FIPE).

(**) Acurnulado.

(1) Taxa lIquida Para aplicacOes realizadas no prirneiro dia do ms.

(2) Cadernetas corn "aniversário" no primero dia do rns.

(3) Prelirninar em agosto.

O melhor desempenho dos três ifitimos meses - junho.julho e agosto - foi dojuro do "overnight", que acumulou urn rendiniento real de 8.1)8%.

considerada uma inflacao de 82.397, medida pelo IPC (FIPE).

Os CDBs firmaram-se como uma das aplicacoes financeiras mais atraentes do sistetna financeiro neste and. Entre junho e agosto. us COBs pie-

fixados garantiram retorno de 6,29%.

Ouro e dólar paraklo tambCrn fechararn o perlodo corn rentahilidade superior a inflacao: 4,47% e 4,44%, respectivarnente.

A caderneta de poupanca, apesar de, comparativamente, apresentar urn fraco desempenho, garantiu vantagern sobre o IPC-FIPE, acumulando

rendimento real de 2,68%.

Já os Fundos de Aplicacao Financeira - FAF - tiveram rendiinento inferior a inflacao (-2.51%).

As bolsas de valores, pressionadas pelo agravarnento da crise politica que provocou uma queda acentuada no mês dejunho. fechararn 0 perIodo

corn perdas significativas: -25.92% (Sao Paulo) e-22,13% (Rio de Janeiro).






