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Com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que vai requerer investimen-
tos da ordem de R$ 5 bilhões, o Estado retoma seu papel de planejador, para tentar
corrigir as distorções sociais e repor no trilho do desenvolvimento uma economia
que gerou o segundo PIB do País e convive com regiões de extrema pobreza

O FUTURO EM jOGO
Jorge Pôssa
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momento é decisivo
para o futuro do Esta-
do. Episódios recen-
tes, como a disputa
entre Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São

Paulo para sediar uma fábrica de cami-
nhões da Votks, são apenas uma amos-
tra da verdadeira "guerra" a ser travada
pelos estados para conquista de novos
investimentos.

A estabilização da economia,
com o fim do processo inflacionário,
reacendeu as expectativas de uma rápi-
da retomada do crescimento do País
Durante o período do "milagre", na
década de 70, Minas Gerais foi um dos
estados que mais se beneficiaram dos
fatores favoráveis à expansão econô-
mica, consolidando-se como segunda
força industrial. Mas isso só foi possí-

vel porque, ao lado das condições ex-
ternas propícias, o Estado contava com
um sistema de planejamento estruturado
e um aparato institucional - baseado no
tripé mdi, BDMG e CDI - capaz de
atrair os capitais disponíveis.

Nos anos 80, esse sistema foi
desarticulado, e Minas viveu o que
alguns economistas chamaram de "dé-
cada perdida". Hoje, a realidade é ou-
tra. O antigo modelo de crescimento via
substituição das importações já não
serve mais. Mudaram as tendências da
economia, o papel do Estado foi pro-
fundamente revisto, e é outro o contex-
to institucional no qual se insere o
planejamento da atividade pública.

O planeiamento, nos dias atuais,
não pode mais funcionar dentro de um
sistema centralizado de decisões, como
aconteceu no período autoritário, quan-

do o Poder Legislativo, por exemplo,
nem sequer podia propor emendas ao
Orçamento. A concentração de recur-
sos na esfera federal tambémjá não é a
mesma de antes, com estados e municí-
pios ganhando mais autonomia.

É dentro desse quadro que o
Estado começa a resgatar seu papel de
planejadordo desenvolvimento e apre-
senta, para discussão da sociedade, um
conjunto de estratégias e diretrizes
intitulado Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI).

Previsto pelo artigo 231 da Cons-
tituição estadual de 89, o PMDI é um
plano de médio e longo prazos que tem
os objetivos de promover o desenvolvi-
mento soe ioeconômico integrado do Es-
tado, racionalizar e coordenar as ações
do governo, incrementar as atividades
produtivas, superar as desigualdades
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sociais e regionais, expandir o mercado
de trabalho e contribuir para o avanço
tecnológico de Minas. Enfim, promo-
ver a cidadania dos mineiros. Ao PMDI
estão hierarquicamente subordinadas
todas as demais peças do planejamento
estadual: Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e Orça-
mento anual.

Antes de chegar à Assembléia,
onde está sendo debatido, o PMDI foi
submetido à apreciação de oito câma-
ras técnicas, que abrangem as diversas
áreas de governo, e aprovado pelo Con-
selho de Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES), formado por repre-

sentantes do governo e da sociedade
civil, com 62 membros. 'A retomada e
reestruturação do planejamento e a sua
democratização ficarão como uma
marca deste governo', prevê Maria
Luísa Leal, diretora da Superintendên-
cia Central de Planejamento Econômi-
coe Social da Seplan e uma das respon-
sáveis pela elaboração do Plano.

Desafios - Com quase 590 mil

quilômetros quadrados e mais de 16
milhões de habitantes, Minas tem hoje
uma economia comparável à de países
como o Chile e a Colômbia e um Produ-
to Interno Bruto (PIB) estimado em
US$ 52 bilhões. As exportações situ-
am-se no patamar de US$5 bilhões/ano
e representam 13% das vendas externas
brasileiras. Mas Minas vive o parado-
xo de será segunda economia do País e,
ao mesmo tempo, apresentar rendaper
capita abaixo da média nacional e regi-
ões de extrema pobreza.

As disparidades regionais cria-
das pela concentração espacial das ati-
vidades econômicas afetam diretamen-
te as condições de vida de enorme par-

cela da população. As diferenças entre
as áreas de maior e menor desenvolvi-
mento, querem termos de oportunidade
de emprego e renda, quer em termos de
acesso a serviços básicos, tais como
água, saneamento, energia elétrica, edu-
cação, saúde, etc., são evidentes. Prova
disso é que as regiões Noroeste, Norte
e Jequitinhonha!Mucuri, que represen-
tam 31 17c do território, respondem por
17% da população e detêm apenas 7%

do PIB estadual. Enquanto isso, as regi-
ões Central, Triângulo e Sul de Minas,
com 31% da área do Estado e 53% da
população, produzem 66% do PIB.

Essa realidade, de grandiosidade
até nos contrastes, serve para dar uma
idéia do desafio que é a formulação e
implementação de um plano estratégico
de médio e longo prazos. A expectativa
do governo é de que, ao final de cinco
anos, com a efetivação das ações e polí -
ticas propostas no PMDI, o PIB mineiro
tenha ultrapassado a barreira dos US$
60 bilhões, podendo chegar perto da
casa dos US$ 70 bilhões.

Financiamento— A viabilização
das metas traçadas pelo PMDI
vai demandar investimentos da
ordem de R$ 5 bilhões, valor
pouco inferior ao da dívida
mobiliária do Estado, de R$
5,6 bilhões. Mas de nada adi-
anta discutir prioridades senão
existem recursos disponíveis
para executá-las. No contexto
atual, o restabelecimento do
crédito público e a busca de
alternativas de financiamento
colocam-se como tarefas
prioritárias.

Mauro Borges, chefe do
Departamento de Economia da
Faculdade de Ciências Econô-
micas da UFMG, entende que é
aí que o Plano encontra as pri-
meiras dificuldades. "O finan-
ciamento dos projetos propos-
tos ainda não está devidamente
equacionado. Não se pode con-

tal apenas com os financiamentos quejá
vêm sendo divulgados e trabalhados",
alerta.

Já na opinião de Maria Luísa
Leal, financiamento não será problema
para que o Plano saia do papel. "A
duplicação daFernão Dias esbarrou em
alguns problemas mas a obtenção dos
recursos é algo resolvido. A duplicação
da BR-381/BR-262 até o Vale do Aço
será feita pela iniciativa privada, por

MARIA LUISA LEAL: financiamento não será problema
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empresas que serão diretamente benefici-
adas com a obra, a exemplo da Usimina.s
e da Belgo-Mineira. O projeto de educa-
ção tem financiamento assegurado pelo
Banco Mundial. Os recursos para o pro-
grama de saúde são, em grande parte,
federais, através do SUS. O projeto de
reforma do Estado depende muito mais de
gestão que de recursos", tranqüiliza a
técnica da Seplan.

Receptividade - O Plano, de um
modo geral, foi bem recebido pelo meio
político, pelos economistas e pela comu-
nidade acadêmica. Os empresários o sau-
daram com entusiasmo. "Trata-se de uma
iniciativa muito feliz do governo. Primei-
ro, porque há muito não tínhamos
um plano dessa natureza; depois,
pela forma como ele foi elabora-	-
do. O fato de o PMDI não ter
saído de dentro de um gabinete
fechado é muito importante. A
participação da sociedade impli- : zR

ca também um grau de compro-
misso com a sua execução", ana-
lisa Guilherme Emrich, da Fede- 4 .
ração das Industrias do Estado
(Fiemg).

"É o primeiro trabalho de
planejamento consistente feito
pelo governo mineiro desde aépo-
ca de JK festejou o presidente
da Associação Comercial de Mi-
nas, Francisco Américo Mattos J.de Paiva, na reunião em que o	-
governador apresentou apropos-
ta inicial de PM  aos membros
do CDES. "O setor privado está
consciente do seu dever social e
vai se unir ao governo para vencer OS

desafios que existem hoje", prometeu o
presidente da Belgo-Mineira, François
Moyen. "Com o PMDI, o governo de
Minas está se aproximando dos empresá-
rios", aplaudiu o presidente da Faemg e
do Sebrae-MG, Gilman Viana Rodrigues.
"A proposta é perfeita", resumiu o presi-
dente da Companhia Vale do Rio Doce,
Francisco Schettino.

Mas, ao lado de tanto otimismo, há

também espaço para avaliações mais
cautelosas. "Embora correto na sua
concepção, o Plano é grandiloqüente,
está acima da capacidade do Estado
para obter os recursos necessários.
Seria aconselhável definir as priori-
dades das prioridades", analisa o se-
cretário de Planejamento da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Maurício
Borges.

Uma das poucas vozes a se
levantar publicamente para conde-
nar o Plano - mesmo assim ressal-
vando a importância da iniciativa -
foi o economista Cezar Medeiros,
doutorem Economia pela UFRJ e ex-

vice-presidente da Acesita. Ele fun-
damenta sua crítica na avaliação de
que o Plano não possui o suporte
teórico necessário. Para Medeiros, o
PMDI já nasceu com esse "pecado
original". "O Plano foi concebido
sem base científica adequada. O Es-
tado não tem um diagnóstico preciso
sobre sua realidade e suas
potencialidades. Sem ter diagnósti-
co, como é possível propor políticas

de longo prazo?" - desafia o economis-
ta.

"Nossos indicadores sociais são
muito ruins. De nada adianta falar que
temos o segundo PIB do País se, em
termos relativos, ele é o sexto; se nossa
renda per capita é a 1 P do Brasil",
continua. Para Medei ros, a proposta do
PMDI peca também por não contem-
plar metas e objetivos mais ousados,
que criem e ampliem vantagens compa-
rativas. 'Isso exigiria, dentre investi-
mentos públicos e privados, cerca de
R$ 18 bilhões anuais, apenas para con-
solidar Minas como a segunda econo-
mia do país", analisa.

"O volume de recursos disponí-

veis não é grande, daí a importância de
se ter projetos e programas que mudem
a cara de Minas, que consolidem o
parque industrial existente e incorpo-
rem ao processo produtivo áreas que
hoje não têm atividade econômica dinâ-
mica", contesta Maria Luísa Leal. "A
ordem é otimizar a aplicação de recur-
sos e partir firme para a conquista de
parcerias com a iniciativa privada",
sentencia.

CEZAR MEDEIROS: plano não possui o suporte teórico necessário
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Na opinião de Mauro Borges, o
maior desafio para o governo na
implementação do PMDI será reuniras
forças políticas e econômicas do Esta-
do em torno de objetivos comuns. "É
necessário mobilizar as elites dirigen-
tes. Para que o Plano seja viável, é
preciso alavancar recursos e fazer um
trabalho de convencimento dos demais
secretários de Estado sobre a priorida-
de das ações propostas pelo PMDI",
ensina.

Programas - A proposta do
PMDI contém seis programas
estruturantes: Reforma e Moderniza-
ção do Estado: Implantação de Eixos
Estratégicos de Transportes; Ciência e
Tecnologia - missões tecnológicas;
Educação Básica de Qualidade para

Todos; Saúde Pública e Projetos de
Aproveitamento de Recursos Hídricos
para Irrigação nas Bacias dos Rios São
Francisco, Jequitinhonha e Pardo. De
acordo com a concepção da Seplan,
projeto estruturante é aquele capaz de
exercer efeitos econômicos de vulto,
"alterando a estrutura produtiva, indu-
zindo novos investimentos, gerando
economias externas e de
complementaridade, mudando os valo-
res econômicos, sociais e políticos".

Ao lado dos programas
estruturantes, o PMDI lista ainda al-
guns outros, chamados de "prioritários",
relacionados a habitação, saneamento,
segurança pública e justiça.

Comissão - Diante da impor-
tância do PMDI para o futuro do Esta-

do, antes mesmo de o Plano serenviado
à Assembléia, o Legislativo constituiu
uma comissão para acompanharas dis-
cussões no âmbito do CDES. "Entendo
que o desenvolvimento do Estado de
maneira harmônica só pode ser alcan-
çado através do planejamento de médio
e longo prazos. Com isso, teremos con-
dições de atrair os investimentos priva-
dos, nacionais e internacionais, de que
Minas precisa para avançar rumo a
uma sociedade maisjustae desenvolvi-
da", declara o deputado Alberto Pinto
Coelho (PP). "Ao elaborar a proposta
do PMDI, o governo conse guiu identi-
ficar, com precisão, os projetos capa-
zes de alavancar, de vez, o crescimento
do Estado", arremata o deputado
Arnaldo Penna (PSDB), também inte-
grante da comissão.

Walfrido aposta no plano
O vice-governador aponta as iniciativas
do governo para viabilizar o PMDI

0

vice-governador do
Estado e secretário de
Planejamento,

Wajfrjdo dos Mares Guia, é
otimista quando falado PMDI.
O único risco, segundo ele,
está ligado à estabilidade do
Real. "Se o Plano Real não der
certo, não é apenas Minas Ge-
rais, mas ninguém vai conse-
guir investir nesse país", diz,
assegurando que o Estado já
tem as parcerias para tocar os
projetos incluídos no PMDI.

Os investimentos pre-
vistos pelo Plano, da ordem de
RS 5 bilhões, exigirão do Te-
souro Estadual uma contrapartida anu-
al de R$ 300 a R$ 400 milhões. Esses
recursos, afirma o secretário, serão
obtidos através da ação fiscal integra-
da, entre o Estado e as prefeituras, para

.,

provocar o aumento da arrecadação, e
do produto das privatizações.

O governo já encaminhou ao
Legislativo vários projetos, como os
que tratam da venda do Credireal e de

ações da Cemig e do Bemge, "que
permitirão vender ativos do Estado,

privatizar, desestatizar, raci-
onalizar, evitar novos gastos",
diz Walfndo. Com a redução
das despesas de custeio, o
governo espera economizar
R$ 8ømilhões por ano. "Para
viabilizar o PMDI, vamos
buscar o aumento da receita,
a privatização e
desestatização, e a racionali-
zação dos custos."

As parcerias com
as empresas incluem a cons-
trução e manutenção de es-
tradas e também concessões,
como a da rodovia que liga
Belo Horizonte, Monlevade,
Ipatinga, um eixo estratégico

de transportes do PMDI. Segundo o
secretário, a privatização da Compa-
nhia Vale do Rio Doce não impedirá a
construção, pela empresa, da ferrovia
PiraporalUnaí. "Muita gente achaque,

8 REVISTA DO LEGISLATIVO
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Os programas do PfVIDI
profissionalização e capacitação dos
quadros do Estado, além da revisão do
sistema previdenciário.

REFORMA DO ESTADO
O primeiro dos seis pontos bási-

cos do PMDI trata da reforma e moder-
nização da estrutura da administração
pública e deverá exigir recursos da
ordem de R$ 300 milhões. Dentre as
medidas propostas, estão a implanta-
ção da Base Única de Recursos Huma-
nos, para promover a desburocratização
e atender à administração direta e indi-
reta; a criação de um serviço de utilida-
de pública informatizado que cubra
todo o Estado - o "Disque Serviço
Público"; a instituição das regiões ad-
ministrativas; a implementação de con-
tratos de gestão; e a reforma fiscal e

tributária.
Outra proposta do programa de

"Reforma do Estado" é a desoneração
do setor público, através da reciclagem
da dívida mobiliária e da privatização
de ativos e participações que detenha
em empresas. O carro-chefe deste pro-
cesso, ao lado da instituição da Comis-
são Estadual de Desestatização, é a
privatização do Credireal.

No que diz respeito ao servidor
público, o documento do PMDI reco-
nhece que a grande maioria dos 480 mil
servidores estaduais "ganha muito mal"
e propõe a implantação de planos de
carreira e investimentos na

TRANSPORTE
O segundo programa

estruturante é a implantação de eixos
estratégicos de transportes, com base
no Plano Multimodal de Transportes
concluído em 1994. Aí, as prioridades
são três: conclusão da duplicação da
rodovia Fernão Dias; duplicação do
trecho Belo Horizonte - Vale do Aço,
da BR-381/BR-262; e ampliação da
área de influência do Corredor de Ex-
portação Centro—Leste, com a constru-
ção do ramal ferroviário Pirapora—Unaí.

De acordo com Maria Luisa Leal,
esses projetos são muito mais que sim-
ples eixos viários, devido à abrangência

vendida a Vale, isso não vai acontecer.
Os grupos que comprarem a Vale sa-
bem que há esse compromisso, forma-
lizado, e garantido pelo governo fede-
ral. Há, inclusive, prazo determinado
para a obra e previsão no orçamento da
Vale. Serão R$ 25 milhões em 96, 100
milhões em 97, 50 milhões em 98 e 25
milhões em 99. O ramal vai ser todo
feito pela Vale, e caberá ao governo de
Minas negociar com a Rede o direito de
passagem entre Belo Horizonte e
Pirapora, porque a linha nesse trecho é
da Rede", afirma.

O PMDI pressupõe também um
relacionamento maior do Estado com
os municípios e maior cooperação den-
tro do próprio governo, e da Secretaria
do Planejamento com as demais secre-
tarias estratégicas do Plano. Segundo
Walfrido, a Seplan jáestá fazendo esse
papel, recebendo prefeitos, principal-
mente do Norte de Minas, Jequitinhonha
e Noroeste. "Estive em Montes Claros

três vezes, para negociar oPMDI com
toda região da Sudene, 55 municípios.
A receptividade foi extraordinária.

Sobre o risco de alguns dos pro-
jetos do PMDI, com conclusão prevista
para o ano 2007, ficarem no meio do
caminho, Walfrido não demonstra o
menor temor. "Tudo que você começa
bem é difícil parar. O programa da
Educação, por exemplo, com mais qua-
tro anos, ninguém vai conseguir
interrompê-lo. Os programas dos eixos
de transportes ficam prontos neste go-
verno. Nos programas de irrigação, de
longo prazo, depois que se tem os sítios
irrigados não há como recuar. Isso está
sendo comprovado lá em Jaíba e em
Janaúba, que são duas áreas de irriga-
ção distintas, onde um hectare de bana-
na está dando R$ 1.600 de renda
mensal para uma família. E a gleba
mínima no Jaíba é de cinco hectares,
quer dizer, a família que estiver traba-
lhando direito, com assistência técnica,

fatura R$ 8 mil por mês. Como é irriga-
do, pode-se produzir banana o ano in-
teiro. Daqui a pouco nós estaremos
exportando. Aí, sim, você resolve o
problema."

Para que o Estado possa atrair
novos investimentos, Walfrido dese-
nha um quadro geral bastante favorá-
vel. "O Estado possui a maior rede
ferroviária e malha rodoviáriabrasilei-
ras, com o melhor índice de segurança
do país, bem como o melhor sistema
educacional básico e um moderno siste-
ma de treinamento de mão-de-obra.
Temos ainda esses eixos de transporte,
que vão favorecer a inserção do Brasil
inteirinho no Mercosul, e serviços efi-
cientes como o da Cemig e o daTelemig.
Possuímos, então, toda a infra-
estrutu-ra necessária. Por isso, temos quase 6
bilhões de dólares de investimentos pro-
gramados pelas empresas particulares
em Minas Gerais."

REVISTA no LEGISLATIVO	9
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e ao fortalecimento de atividades pro-
dutivas nos níveis setorial e regional
que os empreendimentos irão proporci-
onar. "São três prioridades que podem
alavancar o progresso de Minas, apro-
veitando as potencialidades existentes
e consolidando o parque industrial',
explica.

"A questão viária sempre foi
subestimada. Só agora percebem a im-
portância que ela tem como pré-requi-
sito do desenvolvimento", concorda
Maurício Borges, que destaca esse pro-
grama como um dos pontos altos do
PMDI. "A duplicação da Fernão Dias,
especialmente, é vital para o futuro de

Minas, pois vai permitir que o Estado
se beneficie da desconcentração indus-
trial de São Paulo", frisa.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
O terceiro ponto diz respeito ao

sistema de ciência e tecnologia. Num
mundo em que os paradigmas
tecnológicos sofrem profundas altera-
ções, eficiência e competitividade são
mais importantes que redução de cus-

tos mediante mão-de-obra barata, utili-
zação de incentivos fiscais e financia-
mentos subsidiados. Com a
globalização e a organização dos paí-
ses em blocos comerciais, a acirrada
disputa por um mercado cada vez mais
exigente alimenta a definição de estra-
tégias pelas empresas. E os mineiros
aderiram em peso à era da qualidade,
como comprova o grande número de
empresas certificadas segundo a norma
ISO 9000. Não é por acaso que duas
das instituições que lideraram o movi-
mento pela qualidade e pela moderniza-
ção administrativa no País estão
sediadas em Minas: a Fundação

Cristiano Otoni, daTJFMG, que reciclou
nos últimos anos quase um terço do PIB
industrial brasileiro, e a Fundação Dom
Cabral, que trabalha no top das empre-
sas.

Mas os programas de qualidade
total, reengenharia, etc., não são sufici-
entes para fazer com que as empresas
dêem o "salto de qualidade' que funci-
ona como o processo de seleção natural
do mundo competitivo. Quem pode

garantir esse salto é o investimento em
ciência e tecnologia.

O grande desafio é conseguir
atrair o investimento privado para a
área. O PMDI propõe que se repensem
as instituições públicas que atuam na
área de C&T e se promova o
engajamento das empresas nesse esfor-
ço. A proposta, para isso, é a criação de
"missões tecnológicas" para dar supor-
te ao desenvolvimento sustentado do
Estado.

EDUCAÇÃO
O quarto programa estrutural é

Educação Básica de Qualidade para
Todos. Há hoje, na sociedade, a con-
vicção de que priorizar a educação,
no conjunto das políticas governa-
mentais, é condição para que haja
atração de investimento e fortaleci-
mento das empresas.

Para aperfeiçoar o sistema edu-
cacional e otimizar os recursos desti-
nados ao setor, oferecendo educação
pública de qualidade, o Plano propõe
ações pautadas por um conjunto de
"princípios estruturantes": autono-
mia; gestão democrática; valoriza -
ção do profissional da educação; ava-
liação permanente e sistemática do
ensino; e integração com os municí-
pios.

O projeto básico para a educa-
ção, com um custo previsto de R$
500 milhões, tem como meta reduzir
para 5% e 2%, respectivamente, até
o ano 2000, as taxas de repetência e
evasão. Metas ambiciosas, pois hoje
a repetência é de 30% e o percentual

de evasão situa-se na casa dos 12%.
Outros projetos-suporte, orça-

dos em mais de R$ 2,6 bilhões, têm
como objetivos o fortalecimento do pro-
cesso de planejamento e gestão demo-
crática das escolas; a habilitação de 9
mil professores, especialização de 5 mil
e atualização de outros 125 mil; criação
e implantação do Plano de Carreira do
Magistério; desenvolvimento de um sis-
tema de avaliação externa das 6.154

w
Deputados constatamconstatam a situação degradante das carvoarias do Norte de Minas
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escolas estaduais e ações integradas
entre Estado e municípios.

SAÚDE
O quadro da saúde em Minas

apresenta problemas típicos de regiões
pobres e doenças características de áre-
as desenvolvidas. De acordo com o
Plano, a atuação do governo estadual
na área de saúde deve ser vista, pnnci-
palmente, como parte integrante do

SistemaÚnico de Saúde (SUS) e como
elo entre as orientações e recursos fede-
rais e as ações operacionais dos muni-
cípios.

A política estadual de saúde pro-
posta pelo PMDI abrange questões
como a implementação de programa de
saúde da família, através da formação
de centenas de equipes formadas por
médicos e auxiliares de enfermagem; a
implantação de um sistema eficiente de

referência e contra-referência para o
atendimento de casos que não podem
ser resolvidos no Programa de Familia;
a descentralização e regionalização do
atendimento de urgência e emergência;
o aumento da produção de medicamen-
tos estratégicos pela Fundação Ezequiel
Dias (Funed); a descentralização do
Hemominas, e a organização dos mu-
nicípios em parceria, através dos chama-
dos consórcios intermunicipaisde saúde.

REVISTA DO LEGISL .\TIVO	11
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O FUTURO EM JOGO

IRRIGAÇÃO
O sexto e último programa

estruturante do PMDI consiste na im-
plantação de projetos de irrigação nas
bacias dos rios São Francisco,
Jequitinhonha e Pardo, incorporando
ao processo produtivo uma área irrigada
total de 124 mil hectares nas regiões
Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha
Na verdade, trata-se da adoção de polí-
ticas compensatórias para as regiões
mais carentes do Estado, marcadas pelo
atraso econômico e pela miséria. En-
tende o governo que a irrigação, nessas
áreas, além de exercer efeitos
estruturantes sobre a economia e a so-
ciedade locais, terá também efeitos des-
sa natureza em nível estadual, na medi-

dos projetos Gorutuba e Pirapora. Já
nas bacias dos rios Jequitinhonha e
Pardo, prevêem-se pólos de irrigação
em Salinas, Araçuaí, Machado Minei-
ro e Almenara. Alguns desses projetos
poderão estar concluídos já no próxi-
mo ano; outros, se executados dentro
das previsões, entram em operação até
o ano 2007 A expectativa é de que até
o final do atual governo, em 1998, a
área irrigada dos projetos implantados
chegue a 66 mil hectares. Os investi-
mentos previstos para o programa são
de aproximadamente US$315 milhões.

PROGRAMAS PRIORITÁRIOS
Além dos seis programas

estruturantes, o PMDI contempla po-

ção, Minas apresenta um déficit de 450
mil moradias, sendo 95 mil na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, e ou-
tras 480 mil moradias são descritas como
"inadequadas", por não disporem do
mínimo de infra-estrutura. Para
viabilizara implantação de uma política
habitacional,o caminho apontado passa
pela canalização de fontes de recursos
para o Fundo Estadual de Habitação.

O quadro de saneamento básico
do Estado também não é dos melhores:
41% da população urbana não é assisti-
da com abastecimento de água e apenas
29% conta com esgoto sanitário. Para
reverter essa situação. o PMDI propõe o
prosseguimento dos programas Prosam
e Somma, orçados em mais de US$ 640

1

Deputados visitam o Projeto Jaíba, contemplado no PMDI

da em que contribuirá para aumentar a
produção agrícola e agroindustrial e a
geração de emprego e renda.

Na Bacia do São Francisco, os
projetos de irrigação contemplados no
Plano são os do Jaíba e de Entre
Ribeiros, além do início do Projeto
Jequitaí e da ampliação e adequação

líticas públicas relacionadas a três áre-
as consideradas prioritárias para a
atuação governamental e às quais vêm
sendo dirigidas algumas das deman-
das mais urgentes da população: habi-
tação, saneamento, segurança pública
e justiça.

No que diz respeito à habita-

milhões e que contam com financiamen-
to parcial do Bird.

Nas áreas de segurança e justiça,
o documento do PMDI defende a neces-
sidade de ações que visem ao aparelha-
mento e capacitação das polícias civil e
militar, e à concentração de esforços na
ampliação do sistema penitenciário.
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ENTREVISTA

Mauro Borges

]F>:N4 ]E 1
Uma análise crítica
O economista Mauro Borges elogia as estratégias do PMDI, critica o
excesso de prioridades e dispara: sem o comprometimento das elites dirigen-
tes do Estado, o plano não sai do papei. E, para atrair os setores privados,
o governo terá de demonstrar capacidade política e de articulação interna

ais do que um marco da retomada do
lanejamento no Estado, o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado (PMDI), enviado à Assembléia
Legislativa pelo Poder Executivo, representa a primeira expe-
riência democrática do Estado na elaboração de um plano de
desenvolvimento. O documento final do PMDI foi discutido e
aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, formado por representantes de diversos segmentos da
sociedade e, agora, está sendo debatido pelo Poder Legislativo.

O economista Mauro Borges, chefe do Departamento de
Economia da Faculdade de Economia (Face) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), em entrevista à jornalista
Patrícia Duarte, da Gerência-Geral de Comunicação Social,
ressaltou ainda que este plano exigirá uma mudança da
mentalidade de como fazer política neste país. "O político -
disse ele - precisa ter amadurecimento para entender que um
planejamento é um projeto de longo prazo, está acima dos
governantes". Nesse sentido, Mauro Borges defende que o
PMDI, mais do que plurianual, é um plano suprapartidário e
que vai além de uma gestão governamental, exigindo o com-
prometimento do próximo governo com seus objetivos, inde-

pendente de qual partido sair vencedor nas eleições.
Borges elogia a qualidade técnica do Plano, mas questiona alguns pontos do documento e cobra, principalmente, o

engajamento do próprio Executivo na sua implementação, através da definição clara dos recursos que irão financiá-los, de
uma maior articulação entre as secretarias estratégicas do Plano e do governo estadual com os municípios. Ele fala ainda
sobre a importância do Legislativo intervir no detalhamento do Plano e também de se comprometer coma sua execução para
torná-lo realidade e não apenas um plano de intenções.

REVISTA DO LEGISLATIVO 13
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Revista do Legislativo - O gover-
no do Estado enviou à Assembléia Le-
gislativa, depois de um longo período
sem se pensar em planejamento de lon-
go prazo. o Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado. Qual avaliação o
senhor faz deste Plano?

MAURO BORGES - Em primeiro lu-
gar, a iniciativa política de colocar um
plano para a sociedade mineira e de
submetê-lo ao Legislativo é extrema-
mente positiva. O planejamento econô-
mico, que foi um instrumento muito
importante para a industrialização de
Minas, particularmente na década de
70, entrou no descaso oficial durante
todo o período dos anos 80. Então, essa
novacrença na necessidade do planeja-
mento, de retomada do papel do Estado
para o desenvolvimento econômico, é
extremamente importante, particular-
mente num ambiente internacional,
quando o neoliberalismo tem grande
influência, principalmente nas políti-
cas de governo.

RL —E sob o aspecto econômico? O
que essa iniciativa significa?

MAURO BORGES - É também posi-
tiva, porque o Plano consegue captar
uma oportunidade extremamente im-
portante para a economia mineira. Mi-
nas está surgindo como a segunda eco-
nomia do País, depois de São Paulo.
Hoje, a participação da economia mi-
neira no PIB brasileiro aproxima-se
muito da do Rio de Janeiro e, pelas
características da sua indústria, a ten-
dência é a de Minas ultrapassar o Rio,
colocando-se como a segunda potência
econômica da Federação. E o Plano
capta muito bem essa possibilidade.

RI - Existem críticas ao Plano de
que ele não parte de um amplo diagnós-
tico da economia mineira. O senhor
concorda com essa leitura?

MAURO BORGES - Não, o diagnós-
tico do Plano é até muito bem feito. O
principal diagnóstico é o da tendência à
desconcentração industrial de São Pau-

14 REVISTA DO LEGISLATIVO
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lo, que favorece as regiões geografica-
mente contíguas àquele Estado, como
Minas Gerais, particularmente o Sul de
Minas e a região Metalúrgica, em torno
de Belo Horizonte. Então, o Plano cap-
tou muito bem essa importante mudan-
ça econômica do processo de industri-
alização do Brasil. Ele faz o diagnósti-
co correto dessa desconcentração e da
possibilidade de a economia mineira
aproveitar as oportunidades que surgi-
rão desse fenômeno. Obviamente, ele
privilegia a região de Belo Horizonte,
seu entorno e o Sul de Minas; do ponto
de vista da consolidação da industriali-
zação mineira, essas são as regiões
privilegiadas, sem dúvida. O Plano tam-
bém capta muito bem o novo padrão
tecnológico da indústria brasileira, e
dos cinco pontos que aborda, quatro
estão diretamente ligados a essa leitura:
reforma e modernização do Estado;
implantação do eixo estratégico de trans-
porte; capacitação tecnológica do Esta-
do; e melhoria da qualificação da força
de trabalho. O plano de educação, por
exemplo, onde a qualidade passa a ser
um aspecto tão importante quanto a
quantidade, muda um pouco o estilo de
educação mas sificada que vem se dan-
do no Brasil desde a instituição do
Mobral, o programa de alfabetização
de adultos, no início dos anos 70. En-
tão, esses aspectos são fundamentais, e
a forma de instrumentalizar isso, sem
dúvida, é a reforma e modernização do
Estado. Na verdade, os quatro pontos
principais do Plano estão diretamente
ligados à capacitação do Estado para
explorar a possibilidade de Minas se
tornar a segunda economia do Brasil.

RL - Como o senhor relaciona a
reforma e modernização do Estado com
os outros três pontos incluídos entre os
programas estruturantes?

MAURO BORGES —A reforma e mo-
dernização do Estado é fundamental,
pois a economia moderna é altamente
sofisticada, tanto do ponto de vista da
qualificação da mão-de-obra, quanto
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do desenvolvimento tecnológico. O
Estado, se não for um Estado moderno,
não será capaz de explorar todas as
possibilidades que estão abertas para
ele. Uma educação de qualidade, por
exemplo, exige agilidade na implanta-
ção de um plano de educação qualitati-
vamente diferente do que tem sido feito
até agora. Do ponto de vista da arreca-
dação fiscal, a modernização do Estado
é fundamental. Existem contrapartidas
do Estado, inclusive para alavancar
recursos externos, que não se viabilizam
sem uma arrecadação fiscal eficiente.
E, do ponto de vista da ciência e
tecnologia, a ação do Estado depende
de um aparato institucional que passa
pela modernização da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, pela atualização
dos instrumentos da Secretaria da In-
dústria e Comércio e pela própria Fun-
dação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais (Fapemig). Essas três institui-
ções estaduais são fundamentais para o
sucesso de um plano como o proposto,
que estabelece missões tecnológicas,
implantação de parques e incubadoras
tecnológicas, entre outras iniciativas.
Nesse sentido o Plano é relativamente
bem articulado, priorizando o que é
absolutamente necessário para a con-
solidação de uma economia mineira
forte, moderna, com capacidade com-
petitiva em nível internacional.

RL— Existem aspectos do Plano que
o senhor considera vulneráveis ou pas-
síveis de crítica? Quais são esses pon-
tos?

MAURO BORGES - Todo planeja-
mento econômico pressupõe seleção de
políticas, pressupõe você eleger algu-
mas prioridades. Não existe um plano
em que todos os aspectos são conside-
rados fundamentais. Essa, então, é a
primeira crítica que faço. Ele tem prio-
ridades demais. A questão da saúde,
por exemplo, não deveria estar ali con-
templada, pois nem é um programa
estruturante.

O	
.	RL - O senhor poderia explicar

melhor essa questão?
MAURO BORGES - O PMDI é um

plano estruturante. Por que é
estruturante? Porque propõe políticas
para mudar o padrão de desenvolvi-

Plano e	mento da economia mineira,seguido
até agora. Entre os aspectos que modi-

	

reiat iva -	ficam esse padrão, a reforma e moder-
nização do Estado, por exemplo, é fun-

n'iente bern	damental. Os instrumentos utilizados
na primeira fase da industrialização
mineira, nos anos 70, estão ultrapassa-articiiIadO,	dos. É preciso reformulá-los. A estru-
tura de transporte também traz um novo

	

mas tem	padrão. A indústria brasileira exige
hoje um sistema muito mais flexível,

prioridades mais ágil. A malha rodoviária precisa
mesmo ser extremamente melhorada,

. em particular a ligação com São Paulo.denia 1S P	O fluxo de bens e serviços entre Minas
e esse Estado está sendo intensificado,corri o a	e, na medidaem que esse sistema viário
for melhorado, o custo de transporte se

questão da reduz e a possibilidade de aumentar a
relação entre os dois também aumenta.

Saúde, que E tem ainda o Mercosul, que exige a
melhoria do sistema ferroviário, com-
binada com o sistema portuário, parti-nem  deveria cularmente o Porto de Vitória. A Ferro-

	

-	via Vitória-Minas, então, é fundamen-estar aii	tal, e o papel da Companhia Vale do
Rio Doce é muito importante para re-
solver esse grande gargalo que existe
entre Belo Horizonte e Vitória.

RI..—O escoamento de mercadorias
para o Mercosul não vai se dar, então,
via São Paulo?

MAURO BORGES - Não. Nós temos
dois sistemas de transportes fundamen-
tais para os próximos anos. Um está
voltado para o mercado interno e é o
que vai viabilizar a relação com São
Paulo, reduzindo o custo da transação
de mercadorias e serviços entre os dois
estados. O segundo permitirá o acesso
ao Mercosul, e, neste caso, os sistemas
ferroviário e portuário são fundamen-
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tais. Os dois estão priorizados no Pla-
no, através da conclusão das obras de
duplicação da Fernão Dias e da conso-
lidação da Vitória—Minas.

RL - Mas, voltando à questão da
saúde... Porque ela não deveria cons-
tar do Plano?

MAURO BORGES - A saúde não é
um programa estruturante, os investi-
mentos nesta área não modificam o
padrão de desenvolvimento da econo-
mia mineira. Ela é fundamental para
Minas, a saúde é pré-requisito, mas
não é um elemento estruturante. E uma
obrigação do Estado. Essa é uma críti-
ca que tenho ao Plano.

RL - O fato de ela estar integrando
o Plano compromete o seu resultado?
Provoca desvio de recursos, por exem-
plo? Qual o problema?

MAURO BORGES - Não, os recur-
sos para a saúde são fundamentais,
mesmo não sendo uma área
estruturarite. A saúde é o que chama-
mos de prioridade zero, vem antes de
qualquer outra coisa, mas ela não pode
constituir uma estratégia, um esforço
de desenvolvimento. Então essa é uma
crítica. A segunda, eu acho que falta
vontade política do Estado. Até agora
não consegui visualizar como esse Pla-
no vai sair do papel. Não consegui
observar o envolvimento efetivo das
elites dirigentes do Estado mineiro com
a sua implementação. Falta ainda um
esforço conjunto da Secretaria de Pla-
nejamento com a Secretaria da Fazen-
da. Qual será a participação da Fazen-
da nesse Plano? E da Secretaria de
Ciência e Tecnologia? O Plano faz
uma leitura correta do momento atual
da economia mundial e dá ao desenvol-
vimento tecnológico um papel central,
mas como realizar essa prioridade sem
uma Secretariade Ciência  Tecnologia
capacitada para implementar as mis-
sões tecnológicas propostas? Neste
governo, essa é uma secretaria muito

frágil ainda. Então, considero que o
governo Azeredo, até agora, está poli-
ticamente não-organizado ou pouco
comprometido com a implantação de
um Plano dessa envergadura, e a Secre-
taria de Planejamento não vai conse-
guir fazer isso sozinha. Houve uma
mudança no estilo de planejamento da
primeira fase da industrialização mi-
neira para agora.

RI - Qual foi essa mudança?
MAURO BORGES - Tínhamos um

Estado autoritário, onde o planejamen-
to econômico era feito em nível da
própria técnico-burocracia do Estado.
Então, o fato de o Estado ter instrumen-
tos de desenvolvimento efinanciamen-
to, como o mdi e o BDMG, e uma
Secretaria de Planejamento forte era
suficiente para implantar, com suces-
so, um plano de industrialização. Ou
seja, era um planejamento autoritário.
Hoje temos um estado democrático, e o
planejamento tem de ser democrático.
Para isso, tem de ser descentralizado,
tem de comprometer os municípios -se
os municípios não estiverem compro-
metidos, o Plano pode não ter sucesso.
Tem ainda de comprometer os deputa-
dos e as diversas secretarias. Uma ape-
nas não é suficente para implementar
um plano, dentro da concepção de um
planejamento democrático. Então, essa
é uma mudança fundamental do papel
do Estado. Nesse sentido, o planeja-
mento pressupõe, em primeiro lugar,
parcerias com o setor pri vado. O Plano
não será imposto a ele. E, depois, coo-
peração no nível político—institucional
da Assembléia Legislativa com a admi-
nistração do governo do Estado e deste
com as secretarias estaduais e as prefei-
turas. Se não houver essa articulação,
esse entendimento do novo desenho
político institucional, não será possível
o Plano ter sucesso. É muito mais difícil
fazer um plano num ambiente demo-
crático do que num autoritário. Essa é
uma experiência de qualidade.
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RI - E como essa mudança está
refletida no Plano?

MAURO BORGES -Sem o convenci-
mento, por parte da Secretaria do Pla-
nejamento, do conjunto das demais se-
cretarias estratégicas do Plano, como
da Educação. de Ciência e Tecnologia
e da Fazenda, ele não sairá do papel.
Para isso, o Plano tem de deixar de ser
da Secretaria para ser um plano efeti-
vamente de governo. Isso significa se-
cretarias fortes e uma articulação es-
treita entre as pastas do Planejamento e
da Fazenda. Até agora não vi nenhuma
dessas coisas acontecerem. Finalmen-
te, tenho ainda uma crítica em relação
aos recursos financeiros. A estimativa
é a de que o Plano vai demandar R$ 5
bilhões, o que exigirá um grande esfor-
ço institucional para a alavancagem
desses recursos. Uma parte delesjá está
mais ou menos garantida, como os que
financiam programas da área da edu-
cação e a implantação da Fernão Dias,
mas os outros projetos especiais da
área de transporte. por exemplo, não
têm garantia de recursos externos para
sua realização. Mesmo para fazer a
reforma do Estado será necessário re-
curso orçamentário. A modernização
do Estado vai se dar basicamente atra-
vés da arrecadação fiscal, e até agora a
proposta de reformulação desta área é
muito tímida e, conseqüentemente, po-
derá comprometer esse capítulo do
PMDI. Então, essas são interrogações
ainda não equacionadas pelo governo
Azeredo. O Plano é extremamente bem
concebido, faz uma boa avaliação da
economia brasileira, da economia mi-
neira, do padrão tecnológico mundial,
mas, ao mesmo tempo, é muito tímido
ao definir os instrumentos para sua
implantação.

RI - O senhor disse que falta tam-
bém envolvimento das demais secreta-
rias de governo. Essa mudança do pa-
pel do Estado ainda não foi percebida

internamente pelo governo?
MAURO BORGES - Ela ainda não se

refletiu em nível da reorganização da
estrutura do Estado, numa
reestruturação mínima, do ponto de
vista político-administrativo, das se-
cretarias estratégicas em relação ao
PMDI. Falta uma articulação entre elas.
em particular da Secretaria de Ciência
e Tecnologia, até agora pouco apare-
lhada para o desenvolvimento do Pla-
no, apesar de poder contar com instru-
mentos importantes como a Fapemig, o
mdi e o BDMG. Então, nós já temos as
instituições para execução, com suces-
so, do Plano, mas as instituições têm de
ser prestigiadas.

Ri. - Em alguns momentos do Pla-
no, principalmente no capítulo de Ciên-
cia e Tecnologia, a parceria com a
iniciativa privada é muito valorizada.
Mas a economia brasileira continua
bastante vulnerável. Essa condição não
poderá comprometera participação das
empresas? As parcerias são viáveis neste
momento?

MAURO BORGES —São, desde que o
governo mineiro demonstre que ele tem
capacidade efetiva de implantar as po-
líticas prioritárias do Plano. Se o Esta-
do não mostrar que tem recursos finan-
ceiros e capacidade política para im-
plantar esse Plano, aí teremos proble-
mas, principalmente na área de desen-
volvimento tecnológico. Essa é uma
área de investimento de alto nsco, e,
dentro do quadro atual da economia
brasileira, esse risco só poderá ser re-
duzido se for partilhado com o Estado.
Se o governo mineiro não definir clara-
mente em quais atividades tecnológicas
ele vai participar, em parceria com o
setor privado, dificilmente o
empresariado assumirá sozinho esse
risco. As altas taxas de juros, porexem-
pio, precisam ser avaliadas. O Estado
tem de ter um mecanismo especial para
viabilizar o financiamento do investi-
mento em inovação. Quais são as pro-
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postas do Estado para o financiamento
desse tipo de investimento? Qual o pa-
pel do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais no financiamento desses
projetos? Qual a prioridade dos inves-
timentos em inovação em relação a
outros investimentos? Esses são alguns
pontos que precisam ser explicitados.

RI - Definidas essas linhas, o setor
privado teria interesse em participar?

MAURO BORGES - Claro que sim,
embora ainda existam alguns proble-
mas. A economia brasileira continua,
de fato, extremamente instável e vulne-
rável. A crise cambial ainda não foi
resolvida, e a crise financeira do Estado
também não está equacionada. Existe,
assim, uma série de elementos que são
fontes de instabilidade da economia
brasileira e que rebatem sobre a econo-
mia mineira. Mas, à medida que esta
primeira etapa do Plano Real for supe-
rada, a da estabilidade econômica, o
segundo momento será de grandes in-
vestimentos, principalmente na área
tecnológica, e, para isso, o Estado tem
de estar institucionalmente preparado e
sinalizando positivamente para o setor
privado. Precisa ter instrumentos de
financiamento de longo prazo, não ape-
nas as linhas tradicionais, principal-
mente voltados para os investimentos
em inovação. Nesse sentido é que o
Plano teria realmente força de planeja-
mento. Então, a estabilidade econômi-
ca é um pré-requisito, e o PMDI, nesse
aspecto, é otimista, porque pressupõe
que nós consigamos passar dessa pri-
meira etapa do programa de estabiliza-
ção da economia.

RL - O Plano privilegia, para o
desenvolvimento industrial, a região do
Sul de Minas e a Metalúrgica, que já
são áreas bem desenvolvidas do Esta-
do. Mas como enfrentar os grandes
desníveis regionais? O Plano tem a
preocupação de reverter esse quadro?

MAURO BORGES - Tem. Tem uma

fl

Obtida  a
estabilidade
econômica,
o segundo
momento
do Plano

Real
será de
grandes
investi-
mentos,

principal,
mente

na área de
tecnologia

certa preocupação refletida, em parti-
cularno item que fala do aproveitamen-
to dos recursos hídricos para irrigação
das bacias dos rios São Francisco,
Jequitinhonha e Pardo. Essas bacias
estão localizadas em regiões pobres do
Estado, onde a possibilidade de desen-
volvimento está muita ligada àagricul-
tura, que é uma importante alavanca
para o desenvolvimento econômico de
qualquer região. Se observarmos o pró-
prio Sul de Minas e o Triângulo Minei-
ro, que são as regiões mais desenvolvi-
das do Estado, elas devem isso, em
parte, ao grande desenvolvimento, em
certos momentos, da sua agricultura.
As regiões empobrecidas do Estado
não conseguiram isso, porque, entre
outras dificuldades, como a própria
qualidade do solo, elas têm problemas
de regularidade de chuva. O programa
de irrigação, então, é uma forma de
enfrentar essa dificuldade e é altamente
positivo. Se você consegue implantar
alguns projetos de agricultura irrigada,
como já vem sendo feito na região do
Jaíba, por exemplo, isso é uma impor-
tante alavancagem para o desenvolvi-
mento dessas regiões. O ponto de par-
tida, para elas, é mesmo o desenvolvi-
mento da agricultura, não o desenvolvi-
mento industrial.

RI—Mas a agricultura é uma voca-
ção natural dessas regiões? Elas não
têm problemas de água, de solo e outras
dificuldades?

MAURO BORGES —É a única chance
para essas regiões, porque o desenvol-
vimento industrial pressupõe uma den-
sidade urbana, de serviços, muito alta e
sofisticada, condição que elas não ofe-
recem. O custo de implantação de um
projeto industrial seria, portanto, ex-
tremamente elevado. Seria preciso cri-
ar um sistema de transporte que não
existe e uma rede de cidades, para que
o custo dos serviços urbanos caísse. Já
o custo do desenvolvimento da agricul-
tura é mais baixo e lança bases de
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sustentação para novas etapas do de-
senvolvimento. O foco na agricultura
tem outro aspecto positivo, no caso
dessas regiões. Um dos mercados mais
dinâmicos do mundo hoje é ode frutas
tropicais, para o qual elas têm mesmo
uma vocação natural para se especi-
alizar. Em algumas áreas do Nordeste
já existem projetos desse tipo, dão
retorno positivo.

RL - O Plano prevê a implantação
desses projetos de irrigação e alguns
outros em prazos razoavelmente lon-
gos. Isso compromete a credibilidade
do Plano, na medida em que não pode-
rão apresentar resultados imediatos?

MAURO BORGES - A dimensão de
tempo é muito importante, pois tem a
ver com a factibilidade do Plano, que
não representa apenas o período de um
governo, pois pressupõe uma continui-
dade. Não que seria o mesmo governo
ou o mesmo partido, mas teria de existir
um comprometimento em relação àcon-
tinuidade do Plano, independentemente
de qual partido vier a ganhar as elei-
ções. Nesse sentido, este é, na minha
opinião, um plano suprapartidário. Ele
é importante, seja qual for a linha de
governo que estiver comandando o Es-
tado. É um plano não apenas plurianual,
mas que vai além de uma gestão gover-
namental.

RI - Mas que fica vulnerável, de-
pendendo do comprometimento do pró-
ximo governo.

MAURO BORGES - Ele pressupõe,
na verdade, uma mudança da mentali-
dade de como fazer política neste País.
O político precisa ter amadurecimento
para entender que um planejamento é
um projeto de longo prazo, está acima
dos governantes. O interesse do Estado
tem de estar acima dos interesses parti-
culares de um governo específico.

RL - Mas não é só uma questão de
interesses. Pode ser que surjam diver-
gências teóricas, de leituras diferentes
da realidade e, conseqüentemente, das
prioridades definidas pelo Plano.

MAURO BORGES - É, mas aí é uma
questão de maturidade política. O Pia-
no é tecnicamente muito bem concebi-
do e nesse sentido ele está acima dos
coloridos políticos do próximo gover-
no.

RL - Está acima mesmo das diver-
gências teóricas?

MAURO BORGES - Acho que sim.
Os aspectos mais amplos do Plano es-
tão acima disso. São necessidades con-
cretas do desenvolvimento de Minas.
Mesmo que você possa mudar algumas
ênfases, as formas de implementá-lo. o
importante é sinalizar alguns caminhos
para a iniciativa privada. Se você não
sinaliza, não cria comprometimento, e,
veja, não é um comprometimento de
quatro anos, é de muito anos, o investi-
mento produtivo se realiza num hori-
zonte de 20 a30 anos, não no período de
um governo. Então, essa é uma questão
importante. Se os políticos - e, nesse
sentido o envolvimento da Assembléia
é fundamental - não tiverem desprendi-
mento do ponto de vista de seus interes-
ses particulares e não pensarem no
futuro do Estado, o Plano não dará
resultado. Ele pressupõe um compro-
misso suprapartidário para sua
implementação. Acho que os partidos
devem ter inclusive oportunidade para
influenciar no detalhamento da
implementação do Plano, para que se
sintam representados nesse processo.
Ele tem de ser um Plano democrático
também nesse sentido, tem que ter o
apoio da Assembléia e, conseqüente-
mente, o comprometimento de todos os
grandes partidos.

'os

políticos
precisam
entender

que 
investi-
mento

produtivo
se realiza

num
horizonte
de 20 a 30
anos, não
durante o
governo
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COMISSÕES ESPECIAIS

Através do trabalho das comissões criadas para estudo de assun-
tos específicos e das comissões parlamentares de inquérito, o
Legislativo mineiro abre espaço para a sociedade resgatar sua
cidadania e debater questões polêmicas da realidade do Estado

O CÉREBRO DC:>
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Patrícia Duarte e Rodri go Lucena
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O

processo de transfor-
mação da sociedade
brasileira, nos últimos
dez anos, imprimiu
uma nova realidade
para o Poder

Legislativo. Confinado num plenário
esvaziado de poder e conteúdo, durante
os governos militares, ele recuperou,
com a Constituição de 88, boa parte de
suas prerrogativas e dos instrumentos
que o credenciam a assumir mais plena-

1

/

- .
1

BONIFÁCIO MOURAO: participação pre-
cisa ser mais estimulada

os 179 referentes aos requerimentos
sobre processos de emancipação.

Muitas das questões que pautaram
a agenda de debates da sociedade mi-
neira, nesse período, não exigiam, no
entanto, necessária e diretamente, a
elaboração de proposições legislativas
para sua solução. Isso não eximia o
Poder de se comprometer com adiscus-
são desses temas, e a forma de abordá-
los foi encontrada nas chamadas co-
missões especiais, que trataram de di-

Em

•

1

,- r	
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.11
SIMÃO PEDRO TOLEDO: comissões deve-
riam ter mais autonomia

início do segundo semestre, mais duas
comissões especiais foram constituí-
das: uma para fazer o acompanhamen-
to das discussões do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI) e
outra para acompanhar a identificação
e cadastramento do patrimônio do Es-
tado, que será realizado pelo Poder
Executivo.

Esse trabalho, muitas vezes, passa
despercebido pelo públicr'
seja fundamental na vidL

ERMANO BATISTA: atuação dos parla-
mentares deve ser isenta

mente as suas funções legislativa,
fiscalizadora e da representação dos
diversos segmentos da sociedade na
dinâmica da democracia.

O Legislativo mineiro, sintonizado
com essas mudanças, tem procurado,
de diversas formas, responder a essa
expectativa, buscando aprimorar seu
desempenho em todos os espaços de
que dispõe para atuar. No primeiro
semestre deste ano, as suas Comissões
Técnicas Permanentes realizaram 332
reuniões para debater, apreciar e votar
pareceres sobre diversas propostas de
lei em tramitação na Casa. Foram ela-
borados e apreciados pelos membros
das comissões 816 pareceres, incluindo

versas questões que diziam respeito
diretamente ao Estado. Assim, nos seis
primeiros meses deste ano, além das 14
comissões permanentes e das 25 comis-
sões especiais criadas para emitir pare-
cer sobre matérias específicas, foram
formadas nove comissões para proce-
der a estudos sobre temas relevantes
para o Estado e uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI), que investi-
gou a Prostituição Infantil no Norte de
Minas.

Só essas nove comissões especiais
de estudo e a CPI realizaram 56 reuni-
ões de trabalho, recebendo 79 convida-
dos para depor ou prestar esclareci-
mentos sobre temas específicos. No

bléia Legislativa. "As comissões técni-
cas - ressalta o deputado Bonifácio
Mourão (PMDB) - são o verdadeiro
cérebro da Assembléia." E as comis-
sões especiais, criadas para debater
temas específicos, e com prazo de dura-
ção determinado, também prestam
importante contribuição para o apri-
moramento do trabalho legislativo. Elas
funcionam como verdadeiros grupos de
trabalho, que suscitam debates e permi-
tem aprofundar conhecimentos sobre
temas específicos, que são úteis para a
formulação de leis mais ajustadas às
demandas sociais.

"Elas propiciam importantes sub-
sídios ao Poder Legislativo na busca de

REVISTA DO LEGISLATIVO 21



relevância nacional com incidência no
Estado, como foram as comissões da
Vale do Rio Doce e do Banco do Bra-

O CÉREBRO DO LEGISLATIVO

soluções para problemas desafiantes e
desafiadores da nossa realidade" - ob-
serva o deputado Simão Pedro Toledo
(PSDB). "Elas são um instrumento de
ação parlamentar - frisa o deputado
Almir Cardoso (P1') -, na medida em
que permitem uma interlocução com a
sociedade, respondendo a suas deman-
das, desejos e questionamentos e dando
a elas um encaminhamento adequado."
Cardoso ressalta ainda que através das
comissões especiais é possível trazer
para a Assembléia Legislativa a dis-
cussão de temas de relevância nacional
com incidência no Estado, como foram
os casos da comissão especial criada
para debater a política de enxugamento

e fechamento de agências do Banco do
Brasil em Minas Gerais, da encarrega-
da de acompanhar o processo de
privatização da Companhia Vale do
Rio Doce e da que discutiu o problema
da violência contra a mulher.

Conflitos - A compreensão da im-
portância desse trabalho, no entanto, é
ainda limitada ao meio legislativo, e
mesmo nele essa conscientização não é
generalizada, principalmente pelo fato
de, neste ano, estar se iniciando uma
nova legislatura, com muitos deputa-
dos novos. "A partir do próprio traba-

lho que essas comissões estão realizan-
do - observa o deputado Ermano Batis-
ta (PL), 4°-secretário da Mesa da As-
sembléia - é que os deputados come-
çam a despertar para a sua importân-
cia." Mas, ainda assim, falta um incen-
tivo maior à sua participação nesse
espaço.

Bonifácio Mourão observa que a
divulgação do trabalho das comissões
técnicas é sempre restrita e isso acaba
desestimulando o engajamento dos de-
putados, pois os coloca diante de um
dilema. Se o parlamentar se dedica
mais às atividades das comissões, que
têmuma divulgação muito dirigida, ele
corre o risco de perder uma futura

eleição, porque fica ausente das suas
bases. "Mas se ele se afasta das comis-
sões - observa Bonifácio Mourão -,
não participa da elaboração e tramitação
dos projetos e fica praticamente alheio
ao mais importante dos trabalhos
legislativos." E, no caso das comissões
especiais, perde a oportunidade de in-
tervir no encaminhamento de questões
relevantes para o Estado.

Esse dilema acaba exigindo mais
daqueles deputados que se ocupam das
comissões. "No caso das especiais -
observa Almir Cardoso —,criadas atra-
'és de requerimento de algum deputa-

do, exigem do seu proponente um esfor-
ço maior de articulação, não só junto
àqueles setores sociais interessados na
discussão de um tema específico, mas
também junto aos próprios deputados,
mobilizando-os para participar das reu-
niões. Caso contrário, o resultado que
ela apresentará será bastante tímido."

Objetivos - Além desse trabalho
de mobilização, Bonifácio Mourão de-
fende que as comissões especiais, ape-
sar de abrirem um vasto espaço para
atuação do Legislativo, não deve fugir
de seus objetivos mais nobres, "que são
os de apurar fatos e sugerir medidas em
ocorrências de real e efetivo interesse

social, senão cairão na vulgari-
dade e descrédito". A preocupa-
ção do deputado se estende a
todas as comissões especiais,
mas, em particular, às comis-
sões parlamentares de inquéri-
to, que até recentemente tinham
um poder de ação restrito, com-
prometendo sua atuação e
credibilidadejunto à sociedade.

"Coma Constituição de 88,
o poder dessas comissões foi
ampliado, tanto no que diz res-
peito à convocação de testemu-
nhas, levantamento e conheci-
mento de documentações, até
no campo das decisões - obser-
va Mourão -, e, com isso, as
comissões especiais ganharam

mais prestígio, ampliando seus poderes
e competências. Por isso não podem ser
vulgarizadas." Exemplos da força que
essas mudanças trouxeram para as co-
missões especiais foram as CPIs do
Congresso Nacional que apuraram os
casos de corrupção durante o governo
Coilor. No âmbito do Estado, Bonifácio
Mourão cita a CPI que apurou os casos
de violência contra a mulher, por ele
presidida. "Pudemos analisar o tema
em profundidade e apresentar suges-
tões em nível nacional e internacional,
a órgãos importantes, como a Organi-
zação das Nações Unidas.

"Através das comissões especiais é
possível trazer para Assembléia
Legislativa a discussão de temas de

si!"— Alrnir Cardoso
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Depois de fazer um diagnóstico
amplo da situação, a partir de dezenas
de depoimentos, a comissão chegou a
conclusões inquietantes e formulou pro-
postas objetivas, em diversas áreas,
com uma crítica ao próprio Poder
Legislativo (leia matéria, com maiores
detalhes, na pág. 40).

Limitações - Essas mudanças não
conseguiram, rio entanto, resolver uma
outra dificuldade prática para atuação
dos deputados nessas comissões. Almir
Cardoso observa que, principalmente
nas CPIs, o trabalho é limitado pela
dificuldade dos parlamentares de
compatibilizarem sua
atuação na comissões
permanentes e no Ple-
nário com a participa-
ção nas comissões es-
peciais. "Quando preci-
samos nos deslocar para
averiguarin loco algum
problema, o nosso tem-
po é sempre muito cur-
to, e tudo é feito de for-
ma muito apressada."
Um exemplo é o traba-
lho da CPI que investi-
ga o trabalho escravo
nas carvoarias do Norte	-
de Minas, criada no se-
gundo semestre deste
ano.	 -.

"As carvoarias —ex-
plica Almir Cardoso -
possuem uma rede de
comunicação muito efi-
ciente. Assim, sempre que chega uma
diligência na região, a notícia se espa-
lha com facilidade, e as evidências são
dissimuladas. As crianças são retira-
das das frentes de trabalho, algumas
áreas são desativadas, e tudo mais que
poderia ser objeto de questionamento
fica escondido. Então, precisaríamos
ficar mais tempo na região para surpre-
ender essas pessoas."

Ainda que essas restrições limitem

o próprio resultado do trabalho das
comissões, Cardoso as defende como
um espaço para discussão e apuração
de fatos que afetam a vida do Estado. A
comissão especial criada para analisar
o programa de enxugamento e fecha-
mento de agências do Banco do Brasil
em Minas Gerais, por ele proposta e
presidida, é um exemplo disso. "A atu-
ação da Assembléia Legislativa foi
muito importante. Se não pudemos al-
terar o programa implantado pelo Ban-
co do Brasil, conseguimos reduzir o
número de agências a serem fechadas
no Estado e, através da comissão, cria-
mos um espaço informal para negocia-

ção, por onde foram encaminhadas vá-
rias propostas absorvidas pela direção
do banco."

O deputado Ermano Batista tam-
bém reconhece que a ação das comis-
sões especiais é muito limitada, pois o
seu trabalho é apenas investigativo.
Elas não têm poder decisório, apenas
apresentam sugestões. "Mas isso é ade-
quado—disse ele —,pois não é papel das
comissões especiais agir com poder
policial. É seu dever verificar a razão

das ocorrências que investiga e sugerir
formas e medidas para evitar que elas
continuem ocorrendo." Ele nota ainda
que os participantes das comissões de-
vem agir de forma totalmente isenta e
racional para não comprometer o resul-
tado do trabalho.

Mesmo ressaltando que as comis-
sões especiais estão cumprindo bem a
sua finalidade, discutindo, apurando
fatos e oferecendo soluções alternati-
vas para problemas que atingem a soci-
edade mineira, o deputado Simão Pedro
Toledo também reconhece que sua ação
é limitada. "O nosso trabalho sofre
restrições, principalmente com relação

ao aspecto financeiro. Se estamos tra-
balhando algum tema mais complexo,
que exigiria, por exemplo, a contratação
de uma auditoria externa, não temos
autonomia para tomarmos essa inicia-
tiva. Os recursos disponíveis para esse
trabalho são limitados."

Ele reafirma, no entanto, que a
atuação das comissões especiais é mui-
to importante. "Através delas conse-
guimos dar maior transparência aos
temas pautados." O trabalho da comis-

O contra-almirante Roberto Gama faz a defesa da Vale do Rio Doce em Comissão Especial
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"Através do trabalho das comissões
especiais conseguimos dar maior
transparência aos temas pautados,
reunindo informações dispersas
apurando outras que nem sempre
estão disponíveis para o público"—
Simão Pedro Toledo

ou

O CÉREBRO DO LEGISLATIVO

As comissões especiais do primeiro semestresão especial criada para apurar as cau-
sas da paralisação das obras de dupli-
cação da Rodovia Fernão Dias, presi-
dida pelo deputado, é um exemplo. "Até
que ouvíssemos os secretários de Esta-
do e diretores do DER, não contávamos
com informações precisas e objetivas
sobre a obra que nos permitissem tomar
uma posição em relação ao tema -
observa Simão Pedro -, e os debates
eram sempre mais especulativos do que
esclarecedores. Depois de instituída a
comissão, a maioria das dúvidas foram
elucidadas."

Temas - Um balanço geral das
atividades das comissões especiais cri-
adas no primeiro semestre deste ano
demonstra que houve predomínio dos
temas que afetam o bolso do trabalha-
dor. O momento político e econômico
justifica a atenção com matérias que
tenham desdobramentos sobre aestabi-
lização da economia, bem como aque-
las que dizem respeito à auste-
ridade no emprego do dinheiro
público, às garantias e direitos
constitucionais, ao desenvol-
vimento regional e à manuten-
ção do emprego e da renda.

Nesse imenso rol de as-
suntos e possibilidades, os de-
putados buscaram, nas ques-
tões polêmicas de maior atua-
lidade, a matéria-prima para o
trabalho de levantamento de
informações. Temas como a
desativação das agências do
Banco do Brasil em Minas, a
situação do grupo Mendes
Júnior e suas repercussões jun-
to à comunidade, a priva-
tização da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), a situação do projeto
Jaíba e o impacto do Mercosul sobre a
economia mineira são alguns dos as-
suntos pesquisados em inúmeras reuni-
ões, entrevistas, debates e consultas a
arquivos públicos e privados.

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

A comissão especial criada para
estudar o suposto processo de
privatização da Companhia Vale do
Rio Doce foi um foco permanente de
atenções, pela importância do tema para
a economia mineira e para as milhares
de pessoas diretamente interessadas. A
requerimento do deputado Anivaldo Co-
elho (P1'), os parlamentares iniciaram
uma série de reuniões "para conhecer
com profundidade o processo e respon-
der ao povo mineiro as razões da
privatização", como esclarecia ajusti-
ficativa para criar a comissão.

Ela iniciou suas atividades no dia
11 de abril. Em mais de dois meses de
trabalho, ouviu dezenas de personali-
dades, como o geólogo Bautista Vidal,
da UFMG, o gerente de Comunicação

Empresarial da Vale, Luiz Paulo Ser-
rano, o contra-almirante Roberto Gama
e Silva, o prefeito de Itabira, Olímpio
Pires Guerra, entre outros. Nesse meio
tempo, levantou dados interessantes e
alguns indicadores, como o incalculá-
vel patrimônio ainda a ser explorado

pela CVRD, que atua com 14 empresas
controladas e 26 coligadas em 14 esta-
dos do País.

Além do minério de ferro, área em
que detém 20% do mercado internacio-
nal, a Vale é a maior produtora de ouro
da América Latina, com 17 toneladas
por ano, podendo chegar a 30 tiano no
ano 2000; também explora manganês,
bauxita e caulim, opera sistemas inter-
ligados mina-ferrovia-porto e navega-
ção transoceânica. Possui atividades
nas áreas de pelotização, siderurgia,
ferro-liga, alumínio, e faro manejo de
maciços florestais para a produção de
madeira, celulose e papel.

Entre os que são contrários à sua
privatização, predomina o argumento
de que se estará entregando um
patrimônio público nacional a empre-
sários estrangeiros, por um preço bai-

xo, uma vez que não é possível calcular
as reservas escondidas em minas ainda
inexploradas. Mesmo entre aqueles que
defendem a privatização, há os que
fazem ressalvas, propondo a democra-
tização do capital, com a venda de
ações para os empregados, como forma
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Deputados verificam o estado dos equipamentos do Cardiominas
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de transferir parte do
patrimônio estatal para
a sociedade brasileira e
evitar aconcentração do
controle da empresa nas
mãos de setores
oligopolizados.

GRUPO MENDES
JÚNIOR

Outra grande polê-
mica estabelecida no
primeiro semestre do
ano foi lançada à opi-
nião pública cercada de
suspeitas. A crise do
grupo Mendes Júnior
ameaçava o emprego de
milhares de trabalhado-
res da usina siderúrgica
localizada em Juiz de
Fora. Em meio às notí-
cias da crise, veiculadas diariamente, e
à anunciada negociação entre governo
e empresários para salvar a unidade da
Zona da Mata, surge um dossiê elabo-
rado pelo Partido dos Trabalhadores
denunciando que parte do patrimônio
do grupo teria sido erguido graças à
participação do setor público e a acor-
dos que não se cumpriram.

A requerimento do deputado Ge-
raldo Nascimento (PT), foi criada en-
tão a comissão especial para acompa-
nhar junto ao governo do Estado as
negociações para acabar com a ansie-
dade dos funcionários, ameaçados de
perder o emprego. Segundo o deputa-
do, diversas entidades sindicais e
classistas pediam a interferência do
Poder Legislativo no encaminhamento
de soluções.

Segundo os documentos apresenta-
dos, a empresa reunia dívidas da ordem
de R$ 2 bilhões com credores e com o
próprio Estado, que por sua vez tam-
bém devia à empresa montante de igual
valor, relativo a obras contratadas e
não pagas. Depois de uma série de
tentativas e propostas de venda, com a
intermediação do governo mineiro e a

participação do Legislativo, a unidade
do grupo em Juiz de Fora foi arrendada
pela Companhia Belgo-Mineira, ame-
nizando a aflição dos empregados e
adiando o debate em torno do relacio-
namento entre Estado e iniciativa pri-
vada em casos específicos de parcerias
mal-resolvidas.

IMPACTOS DO MERCOSUL
Uma outra comissão especial vem

se destacando pela abordagem infor-
mativa que faz sobre um tema do qual
muito se fala, mas pouco se conhece.
Trata-se da abertura do mercado do
Cone Sul, com a assinatura de acordos
que permitirão o livre comércio entre os
países-membros (Brasil, Uruguai, Ar-
gentina, Paraguai e, possivelmente, o
Chile) e que certamente terão impacto
favorável sobre a economia mineira.
Atribuir valores a esse impacto é algo
que ainda não foi feito. A comissão
especial sobre o Mercosul foi criada a
requerimento do deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), numa tentativa
de fazer essa avaliação.

Segundo os levantamentos prelimi-
nares da comissão, dos 350 escritórios

instalados em solo argentino, por exem-
plo, apenas três pertencem a empresas
mineiras. Diante desses números e da
pouca tradição de comércio exterior
das pequenas e médias empresas naci-
onais, conclui-se queé necessário indu-
zir a presença brasileira no mercado
internacional e forçar as empresas a se
modernizarem em busca de melhor pro-
dutividade e competitividade.

CARDIOMINAS
No início de abril passado, tiveram

início os trabalhos da comissão especi-
al, criada a requerimento do deputado
Hely Tarquínio (PSDB), também de-
signado relator dos trabalhos, para apu-
raras causas que levaram à paralisação
das obras de construção do Hospital
Cardiominas, buscar possíveis solu-
ções para a sua retomada, ampliar seus
objetivos, tomando-os compatíveis com
as macropnoridades da medicina cura-
tiva e verificar a destinação, localiza-
ção e armazenagem dos aparelhos e
equipamentos.

As obras do Cardiominas foram
iniciadas em 1988 e paralisadas em
março de 1991, reiniciadas em novem-
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-is comissoes especiais
fugir de seus objetivos

não devem
mais nobres,

que são os de apurar fatos e sugerir
medidas em ocorrências de real e
efetivo interesse social, senão cairão
no descredito - Bonifacio Mourao

O CÉREBRO DO LEGISLATIVO

bro de 1993 e novamente paralisadas
em agosto do ano passado. Presidida
pelo deputado Antônio Roberto
(PMDB), a comissão concluiu, no seu
relatório final, que há indícios de
superfaturamento de cerca de US$ 10
milhões, como conseqüência dos super-
preços contratados e dos termos aditivos
ao contrato que elevaram ainda mais os
custos da obra, até o estágio de sua
paralisação.

Nas suas 29 páginas, o relatório
apontou, por exemplo, o pagamento de
US$ 1 milhão para demolição da cons-
trução existente no terreno onde seria
erguido o Cardiominas, mas, no entan-
to, foi apurado que, antes de a obra ser
contratada, a construção já havia sido

demolida, conforme declaração feita à
ALEMG pelo diretor do Deop
Ricardino Augusto Novais Filho.

A recomendação da comissão es-
pecial é a de encaminhar o relatório ao
Tribunal de Contas para serem verifi-
cados e esclarecidos vários aspectos da
obra, entre eles: efetuar as conversões
em dólares americanos sem distorção
cambial; responder por que o Departa-
mento Estadual de Obras Públicas
(Deop) autorizou pagamento de
consultorias num montante de US$831
mil acima do devido; e avaliar qual o

grau de avanço da obra, tendo em vista
as informações contraditórias a respei-
to.

Além disso o relatório solicita que
o Tribunal de Contas agilize o julga-
mento do Laudo Técnico de Engenha-
ria e, caso sejam confirmadas as irregu-
laridades, encaminhe o relatório ao
Ministério Público, para que sejam to-
madas medidas legais. O relatório da
comissão será encaminhado também à
Comissão de Saúde e Ação Social da
Assembléia Legislativa.

DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL

Já no âmbito dos estudos sobre
perspectivas de desenvolvimento regi-

onal e dos problemas que atingem o
Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha, três comissões amaram
e ainda atuam em diferentes flancos.
Uma delas, criada a requerimento do
deputado Carlos Pimenta (PL), investi-
ga a situação do Projeto Jaíba. A obra,
que se propunha irrigar cerca de 100
mil hectares, numa primeira fase, não
conseguiu cumprir sequer 5% desse
total, depois de duas décadas de cria-
ção.

As duas outras comissões foram
criadas para acompanhar o governador

Eduardo Azeredo em sua visita ao Nor-
te do Estado e ao Vale do Jequitinhonha,
a fim de percorrer a área, levantar a
situação e propor soluções para proble-
mas tais como a seca e as pragas de
gafanhoto, que atingem com freqüên-
cia aquelas regiões.

BANCO DO BRASIL
A requerimento do deputado Almir

Cardoso (P1'), foi criada a comissão
especial para proceder a estudos sobre
o enxugamento e desativação de agên-
cias e dependências do Banco do Brasil
em Minas Gerais. Os deputados mani-
festaram preocupação quanto à demis-
são dos funcionários e chegaram a re-

correr ao superintendente do ban-
co emMinas, Wagner Eustáquio
Guimarães, para tentar adiar os
processos de transferência.

Nesse debate, o Banco do
Brasil é visto como um agente do
fomento, do desenvolvimento e
da democratização do crédito,
objetivos que, para a maior parte
dos convidados e segundo opi-
nião dos parlamentares, deveri-
am se antecipar ao lucro, diferen-
temente do que ocorre nos ban-
cos privados. Também durante
as discussões foram feitas análi-
ses sobre a alta taxa de
inadimplência dos clientes e so-
bre a preocupação dos prefeitos
das localidades que terão agênci-

as fechadas (71 agências cronicamente
deficitárias na mira do governo).

Também estão sendo alvo de estu-
dos dos deputados mineiros a possível
implantação de montadoras de veículos
no Estado (a requerimento do deputado
Anderson Adauto), para demonstrar o
interesse da população e da classe polí-
tica por esses novos empreendimentos,
e a paralisação das obras da Rodovia
Fernão Dias (deputado Irani Barbosa).
Ambas dizem respeito a obras ou inves-
timentos de interesse geral e onde estão
sendo empregados recursos públicos.
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Alvo nas questões sociais
Cristiane Pereira

p

rostituição infantil, num tempo em que
todos os governos e organizações não-
governamentais se ocupam em defen
der os direitos das crianças. Trabalho

escravo, às vésperas do ano 2000 e mais de cem
anos depois da abolição da escravatura no Bra-
sil. Parece absurdo afirmar que são problemas
ainda comuns na estrutura social do nosso País,
mas talvez seja exatamente por causa dessa
estrutura que eles existam, e muito próximos de
nós, incorporados à realidade de muitas cidades
e famílias.

Na Assembléia Legislativa, duas Comis-
sões Parlamentares de Inquérito (CPIs) foram
instaladas para investigar esses temas. Uma,
criada no primeiro semestre deste ano, apura
denúncias sobre a existência de prostituição
infantil no Norte de Minas - região do Estado
onde as diferenças sociais são mais cristaliza-
das. A outra, criada no segundo semestre, inves-
tiga o trabalho escravo nas carvoarias, atividade
econômica onde a exploração da mão-de-obra
sempre teve características escravagistas. Cada
uma das CPIs irá apresentar, ao final dos traba-
lhos, um relatório que será divulgado e encami-
nhado às autoridades competentes.

Pela natureza social dos assuntos aborda-
dos. as duas CPIs têm o objetivo de, através de

um trabalho de investigação e apuração, cha-
mar a atenção das autoridades constituídas e da
sociedade, sugerindo providências e ações e
visando despertar um estado de vigilância per-
manente que possibilite, se não eliminar—uma
vez que os problemas são decorrentes de uma
estrutura socioeconômica -, pelo menos
minimizar tais abusos e crimes.

A CPI da Escravidão, como está sendo
chamada, foi instalada para investigar denúnci-
as de existência de escravidão por dívidas de
trabalho no desmatamento e produção de car-

vão vegetal na região Norte de Minas. No
ano passado, outra CPI investigou o assun-
to, apresentando um relatório final que não
chegou a ser votado em tempo hábil, devido
ao encerramento da legislatura. O deputa-
do Almir Cardoso (PT) pediu a constitui-
ção de nova CPI, instalada no início de
agosto, para dar continuidade e aprofundar
as investigações.

O trabalho escravo é historica-
mente ligado às atividades de desmatamento
e de produção de carvão vegetal e tem sido

I

objeto de constantes denúncias na impren-
sa. O problema, bastante complexo, pode
ser resumido no fato de que famílias inteiras

lo são arregimentadas para trabalhar sem re-
gistro profissional, mantidas emcondições

degradantes, com baixíssima ou inexistente re-
muneração e, muitas vezes, retenção de salário
para pagamento de compra de mantimentos, o
que caracteriza trabalho escravo, em total
descumpnmento às normas constitucionais e à
legislação trabalhista.

Segundo o deputado Almir Cardoso, o
relatório apresentado pela CPI da legislatura
passada foi claro ao mostrar os aspectos econô-
micos e sociais do problema, mas pecou por não
apontar responsabilidades, principal preocupa-
ção da atual comissão. Para ele, não basta
constatar a situação, 'é preciso mostrar os
responsáveis e cobrar sua punição', e é isso que
a CPI vai tentar fazer.

Já o trabalho da CPI da Prostituição

Jr
Presidente da ALEMG. Agostinho Patris, recebe os originais d
PMDI. PPAG e do Orçamento do Estado para 96
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Infantil, cujo relatório conclusivo foi amplamen-
te discutido com a comunidade do Norte de
Minas, para só depois ser apreciado pela comis-
são, provocou, antes mesmo do seu encerramen-
to, alguns "efeitos" práticos na região. Através
das denúncias que chegavam ao Legislativo, a
polícia local começou a identificar uma rede de
prostituição, com ramificação no tráfico de dro-
gas, que agora começa a ser desmantelada.

Os deputados da comissão fizeram reuni-
ões na região, em Montes Claros e Janaúba, em
junho, ouvindo representantes das comunidades
locais - delegados, padres, professores, comerci-

antes -, que também estão atentos e preocupados
corri a questão, que envolve não apenas pessoas
de baixa renda, mas também adolescentes de
classe média.

O relator desta CPI, deputado Durval
Ângelo (PT), propôs no relatório final a realiza-
ção de um seminário na região para a ampla
discussão do problema, com a participação de
autoridades federais, estaduais e municipais, a
Igreja, educadores e representantes da sociedade
civil, como forma de mobilizar a comunidade
local. O objetivo é promover uma espécie de
"campanha permanente" contra a prostituição
infantil. O deputado Dimas Rodrigues (PP), que
requereu a constituição da comissão, lembra que

o problema, na região Norte de Minas, é decor-
rente principalmente da miséria, que muitas ve-
zes "empurra" jovens de 12, 13 anos de idade - e
às vezes menos - para as ruas e, conseqüente-
mente, para a prostituição.

Segundo ele, os casos de prostituição in-
fantil detectados não se restringem apenas às
camadas mais baixas da população, onde muitas
vezes os pais mandam os filhos para as ruas e
fingem não ter como controlá-los. Uma das
formas mais comuns de aliciamento, atualmente,
é o "golpe da modelo", pelo qual jovens são
enganadas com falsas promessas de uma carreira

de modelo fotográfico e acabam explo-
radas na prostituição.

É idéia do relator da CPI
promover também a publicação de uma
espécie de cartilha para ser distribuída
nas escolas da região, esclarecendo
estudantes, pais e professores sobre os
direitos da criança e do adolescente e
como evitar as formas de aliciamento.
"Muitas vezes as pessoas são engana-
das da maneira mais simplória e se
vêem numa situação de chantagem so-
cial que fatalmente vai resultar na
prostituição",afirmao deputado Durval
Ângelo.

Ele ressalta ainda que, quan-
do trata de temas como a prostituição e
a escravidão, o principal objetivo de
uma CPI é o de trazer o assunto à tona,
despertando a sociedade para a gravi-
dade do problema e provocando a sua
mobilização. "O âmbito de atuação do
Legislativo, nesses casos, é ode denun-

ciar e cobrar providências das autoridades, que
agem com mais rapidez e eficiência quando há
cobrança da sociedade, que, nessas situações,
pode ajudara coibira ação escusa e inescrupulosa
dos criminosos."

No início do segundo semestre, foram
instaladas mais duas CPIs, para investigar a
desapropriação realizada pela Codevasf na im-
plantação do Projeto Gorutuba, na região Norte
de Minas, e para apurar denúncias contra a
chamada "Máfia do Carvão". Da mesma forma,
estão levantando depoimentos das pessoas en-
volvidas com os temas e, no final dos trabalhos,
vão elaborar relatórios com as principais conclu-
sões das investigações.

$
-:

i•
Deputados reúnem-se com a comunidade de Montes Claros para
debater o problema da prostituição infantil
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ECONOMIA
Urna das grandes transformações do mundo atual é a globalização da produção, dos
mercados e dos investimentos, através dos blocos regionais. Países do Mercosul absorveram
12% das exportações de Minas em 1992, que atingiram US$530 milhões. Mas o empresariado
mineiro ainda considera o mercado internacional como temporário e esporádico

AS TENDÊNCIAS
DO MERCOSUL

»atro anos des-
de sua criação (26/3/91 - Tratado de
Assunção) e com o início em janeiro
de 95 da União Aduaneira entre seus
quatro membros (Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai), com a aplicação
da Tarifa Externa Comum (TEC), a
grande questão que se coloca sobre o
Mercosul, hoje, é sabermos os cami-
nhos e desafios a serem enfrentados
para a definitiva e completa integração
regional. De simples palavra de or-
dem, a integração passou a ser uma
necessidade na dinâmica do sistema
econômico mundial.

As tentativas anteriores fracas-
saram porque eram incompatíveis com
a lógica interna do desenvolvimento
dos países da região, mas, com o fim

da fase de substituição de importações
e a abertura de suas economias, bus-
cam-se agora espaços que permitam
competir num mercado globalizado.

Vista sob a ótica estrita dos mer-
cados locais, a integração ao Merco sul
interessaria pouco ao Brasil, não justi-
ficando o esforço de coordenar as polí-
ticas macroeconômicas (o economista
Ady Raul da Silva, do Rio Grande do
Sul, sobre esse assunto, pergunta: "Você
faria uma sociedade em que entrasse
com 80% do capital, da mão-de-obra e
dos bens materiais, com três sócios, dos
quais um entraria com 17%, outro com
2% e o último com 1%, e desse a todos
igual poder de decisão?' O Brasil. no
Mercosul, é o sócio com 80%; Argen-
tina,. Uruguai e Paraguai, os demais,
naquela ordem). Ocorre que, num mun-
do onde prevalece a lógica da
globalização e da integração produti-
va, o importante é aumentar o potencial
de investimento na região como um
todo - é de interesse dos países envolvi-

para determinados segmentos produti-
vos mundialmente integrados.

O Mercosul contribui ainda para
viabilizar a modernização econômica
de seus membros, porque tem como
horizonte a coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais.

Tendências mundiais - O fenô-
meno mais importante do novo contex-
to mundial é a formação de três grandes
blocos regionais: o Bloco Europeu, com
a União Européia (TJE) e a European
Free Trade Assoe iation (Efta), integra-
da por Áustria, Suécia, Noruega, Fin-
lândia, Islândia e Suíça; o Bloco da
América do Norte (EUA, Canadá e
México).

Análise da economista Vera
Thorstensen, do Ministério das Rela-
ções Exteriores, mostra o desempenho
do comércio internacional desses blo-
cos e apresenta alguns dados surpreen-
dentes. O Bloco Europeu, o Bloco da
América do Norte e o Espaço Asiático,

dos tornar-se uma base competitiva que compreendem apenas 32 países.
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são responsáveis pelo fantástico índice
de 80% de todas as exportações mundi-
ais, de um total estimado em 1993 de
USS 3,7 trilhões. Mais ainda, 45% das
exportações são feitas intrablocos, ou
seja, dentro desses três conglomerados
comerciais.

Uma das grandes transforma-
ções do mundo atual é a globalização
da produção, dos mercados e dos inves-
timentos. O ideal da liberalização do
comércio, com igualdade de oportuni-
dades para todos os países do Globo,
acabou destruído pela realidade atual.
O comércio internacional vem criando
esquemas privilegiados entre regiões,
que incluem preferências tarifárias,
cotas mais generosas de importações e
acordos setoriais, além de negociações
bilaterais para a resolução de conflitos.

Dados do Banco Mundial, de
1992, indicam que cerca de 50% dos
produtos manufaturados
comercializados internacionalmentejá
são negociados através de acordos pre-
ferenciais entre países, dentro de uma
região ou de zonas determinadas.

A UE criou sua zona de prefe-
rências com os países da Efta, os Paí-
ses Mediterrânicos e suas ex-colônias
(Pecos) e os países da África, Caribe e
Pacífico (ACP). Os EUA criaram uma
zona de livre comércio com o Canadá e
o México (Nafta) e mantêm privilégios
com os países da Bacia do Caribe e
Israel. O Japão, os NTCs, a Asean e,
mais recentemente, a China mantêm
fortes interesses em comum, que vão
além da área comercial. O Mercosul
deve ser entendido como uma resposta
de seus membros a esse fenômeno mun-
dial.

Diferenças - Em termos de ob-
jetivos, o Mercosul está mais próximo
da UE ("tendencialmente integra-
cionista") do que do programa do Nafta
("exclusivamente livre-cambista'). En-
tretanto, o Mercosul se articula numa
conjuntura bastante distinta daquela
em que foi criada a Comunidade Eco-

nômica Européia (CEE).
A UE Constitui O projeto

integracionista mais profundo do mun-
do, em andamento desde a segunda
metade dos anos 50. Além da livre
movimentação de bens, serviços, capi-
tal e trabalho, o acordo inclui a
harmonização das políticas
macroeconômicas e setoriais e adoção
de moeda comum até o final do século
XX. Na UE, os estados membros abrem
mão de parte de sua soberania em prol
de instituições comunitárias, sendo a
principal delas a Comissão Européia—
órgão executivo supranacional.

O Nafta, em rigor, define uma
área de comércio administrado", a ser
construído entre EUA, Canadá e Méxi-
co no período de 15 anos. O acordo,
além de estabelecer regras para
liberalização comercial, normatiza
questões como investimento, serviços,
propriedade intelectual e funcionamen-
to do mercado de trabalho. Todavia,
não pleiteia a unificação alfandegária,
a coordenação das políticas
macroeconômicas ou a instituição de
entidades comunitárias, limitando a
mobilidade da mão-de-obra aos whize
collars.

O Mercosul, por seu lado, pre-
tende ser, quando plenamente constitu-
ído, um mercado comum, com livre
movimentação de mercadorias, servi-
ços e fatores produtivos. A unificação
monetária ainda não está entre os obje-
tivos do bloco. Ao contrário do Tratado
de Roma (1957), o Tratado de Assun-
ção (1991) não supõe nenhum procedi-
mento de caráter comunitário nem pre-
vê a constituição de nenhuma organiza-
ção supranacional. Os atos do Mercosul
constituem atos das partes contratan-
tes e não de uma comunidade, ou seja,
as decisões não são auto-aplicáveis,
como ocorre com aliE, necessitando de
legislação interna para serem cumpri-
das por parte de seus signatários (o
programa automático de liberalização
comercial estabelecido em 1991 consti -
tui uma exceção).

Alguns autores atribuem esse
fato ao individualismo que caracteriza
as relações entre os países latino-ame-
ricanos, à sua inexperiência em proces-
sos de integração e à ausência de estu-
dos prévios que mostrassem a necessi-
dade das instâncias supranacionais.

Outro aspecto a se destacar entre
os três blocos é a grande heterogeneidade
social, econômica e demográfica entre
os associados. Nesse ponto o Mercosul
assemelha-se mais ao Nafta, que foi o
primeiro projeto a envolver países de-
senvolvidos cem desenvolvimento, com
os EUA respondendo por 87% do pro-
duto global do bloco e por 68% da
população. No Mercosul, o Brasil res-
ponde por 75% do PIB (de U$ 800
biliões), enquanto o Paraguai detém
parcela inferior a 1,5%.

A UE e o Mercosul - A evolu-
ção do comércio externo da UE e do
Mercosul com seus parceiros internaci-
onais nos anos recentes permite a iden-
tificação das prioridades comerciais
desses dois blocos regionais.

Para a IJE, em 1992 os princi-
pais destinatários das exportações fo-
ram os países da Efta, para onde segui-
ram 25% das vendas, o Nafta (20%) e
o Espaço Asiático (16%). A América
Latina sem o México representou 3%
das exportações da UE, e o Mercosul,
2%.

Nas importações da UE, os prin-
cipais parceiros em 1992 foram a Efta,
com 23%, o Nafta, com 20%, e o
Espaço Asiático, com 35%, sendo o
Japão responsável por 11% e os NICs,
Asean e China, por 24%. A UE importou
da América Latina sem o México 5%,
sendo o Mercosul responsável por 3%.

O Mercosul, como bloco regio-
nal, tem como principais parceiros o
Bloco Europeu (T.JE e Efta), a América
do Sul e o Bloco da América do Norte
(Nafta).

As exportações do Mercosul em
1992 para o Bloco Europeu represen-
taram 3l%de seu total; para aAmérica
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do Sul, foram 23%; e para o Bloco da
América do Norte. 20%. Destaque-se o
crescimento das vendas para a América
do Sul. O Espaço Asiático representou
12% das exportações do Mercosul.
(Veja tabelas)

Os principais parceiros do
Mercosul em suas importações em 1992
foram o Bloco Europeu, o Bloco da
América do Norte e a América Latina,
todos com 25% das compras. Desta-
que-se o valor já expressivo das impor-
tações dentro da América do Sul e do
próprio Mercosul.

A pauta de exportações do
Mercosul para a UE em 1992 foi com-
posta principalmente por alimentos,
fumo e bebidas (54%), produtos mine-
rais (11%), metais comuns (5%), couro
e calçados (5%), máquinas e equipa-
mentos (5%). Os itens mais relevantes
foram suco de laranja, farelo de soja,
carnes, minério de ferro, produtos side-
rúrgicos e couro.

A pauta de importações do
Mercosul proveniente da UE em 1992
foi composta principalmente de máqui-
nas e equipamentos (37%), químicos
(16%) e material de transporte (15%).

Essas análises podem ser sinteti-
zadas nos seguintes dados:

• a UE representou em 1992 cer-
ca de 39% das exportações mundiais:

• o Nafta representou cerca de
22%, incluindo o comércio intra-Nafta.
e os EUA representaram cerca de 16%
do comércio global:

• o Mercosul representou 1,8%
do comércio internacional, sendo o Bra-
sil responsável por 1,3%, e a Argenti-
na, por 0,4%;

• para a UE, o mercado do
Mercosul representou 1,5% das suas
exportações e 2,7% das suas importa-
ções, ou seja, um mercado de pouca
expressão;

• para o Mercosul, a UE repre-
sentou 31 % das suas exportações, sen-
do assim o mercado de maior importân-
cia para a região.

E, portanto, de grande interesse

para o Mercosul um novo relaciona-
mento com a UE. E, nesse sentido, já se
iniciaram entendimentos entre os dois
blocos para o início de um Acordo de
Livre Comércio a partir de janeiro de
1998. Essa iniciativa será vital para
impedir que espaços em processo de
integração se convertam em blocos fe-
chados.

Bloco Europeu	15,7
Bloco América do Norte 9,3
Espaço Asiático	6,5
América do Sul
	

8,4
Mercosul
	

5,2
Resto do Mundo	6,1
Total
	

46,0

• Bloco Europeu
Bloco América do Norte
Espaço Asiático
América do Sul
Mercosul
Resto do Mundo

A formação do Mercosul - O
Mercosul está longe de uma integração
completa, mas, desdejaneiro deste ano,
já pode ser considerado uma União
Aduaneira, ainda imperfeita, e uma
Zona de Livre Comércio. Teoricamen-
te, existem etapas sucessivas nas quais
se ampliam e aprofundam as
vinculações. A primeira é a Zona de

34	15,7	31
20	10,4	20
14	6,3

	
12

18	11,5
	

23
11	7,2

	
14

13	6,9
	

14
100	50.8 100

Mercosul - Exportações para os Principais Parceiros
(US$ bilhões)

1991	(%)	1992	(%)

FONTE: SecexfBrasil, Indec/Argentina,
Banco Central /Uruguai e Banco Central!
Paraguai

Mercosul - Importações dos Principais Parceiros
(US$bjlhões)

8,3	25	9,7	25
Si	25	9.5	25
2,6	8	2,6	7
7.4	23	9,7	25
5,4	17	7,3	19
6.3	19	7,2	19

Total	 32,7	100 38,7	100

FONTE: SecexlBrasil, Indec/Argentjna. Banco Central/Uruguai
e Banco Central/Paraguai
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Livre Comércio, pela qual se eliminam
as restrições ao intercâmbio de bens e
serviços, sem criar obrigações para os
países membros. Uma segunda etapa é
a União Aduaneira, pela qual se agrega
uma tarifa externa comum.

O Mercosul já realizou um gi-
gantesco e rápido passo. Enquanto a
UE levou quase 40 anos para ser o que
é hoje. o Mercosul tem apenas quatro
anos de existência. Alguns dos pontos
em que ele avançou são:

Zona de Livre Comércio - Foi
estabelecidaa partir dejaneiro de 1995,

quando quase 100% dos produtos
comercializados entre os quatro países
ficaram isentos de tarifas alfandegári-
as. Os países membros poderão dispen-
sar tratamento alfandegário especial
para um número reduzido de produtos.
denominados 'de regime de adequação
final à união aduaneira". São produtos
integrantes das listas de exceções ou
submetidos a salvaguarda (no primeiro
caso o benefício terminará, em quatro
anos, para o Brasil e a Argentina e, em
cinco anos, para os demais. Os produ-
tos em salvaguarda terão desgravação
linear automática em quatro anos, mas
somente a Argentina possui esses pro-
dutos). Da lista brasileira de exceções
constam vinhos, artigos de lã. deriva-

dos de borracha e pêssegos em calda.
União Aduaneira - Surgiu quan-

do os países estabeleceram uma Tarifa
Externa Comum (TEC). Decisões to-
madas em 1994 definiram ainda ques-
tões como as regras de origem, o trata-
mento às zonas francas e a
institucionalidade do Mercosul. Veja-
mos estes pontos:

a) Tarifa Externa Comum (TEC)
Situa-se em O a 20% para quase 90%

do universo tarifário. Para os produtos
restantes, há lista de exceções. Os paí-
ses membros convergirão para uma

única TEC até os anos 2001 ou 2006.
Dentre os produtos, grandes foram as
divergências quanto às tarifas futuras
para bens de capital e produtos de
informática, porque as alíquotas brasi-
leiras são bastante superiores às de seus
parceiros.

Para os bens de capital, as tari-
fas nacionais convergirão linear e auto-
maticamente para 14% até 2001, po-
dendo ser acordadas posições com ní-
veis inferiores. Para os produtos desse
setor que o Brasil tiver pouco interesse
em produzir, as tarifas serão zeradas
até aquela data. No caso do Uruguai e
do Paraguai, a convergência se dará até
o ano 2006. A maior parte dos bens de
informática e de telecomunicações terá

tarifas entre O e 12%. Vinte e quatro
produtos considerados mais sensíveis,
como microcomputadores, centrais te-
lefônicas e impressoras, estarão sujei-
tos à tarifa máxima de 16% a partir de
2006.

b) Listas de exceções - As listas
de exceções não devem ultrapassar 300
posições tarifárias da Nomenclatura
Comum do Mercosul para Brasil, Uru-
guai e Argentina, incluindo-se os bens
de capital, de informática e de teleco-
municações. A lista do Paraguai conta
com 399 itens tarifários, exclusive os
bens citados e os produtos com regime
de origem de 50% até 2001 (vide itema
seguir).

Na lista do Brasil, constam pro-
dutos alimentícios, químicos,
petroquímicos, petróleo e derivados,
madeira e borracha. Com exceção do
leite, combustíveis e borracha, os pro-
dutos da lista nacional possuem tarifas
inferiores à TEC (cerca de 10%). Bens
como brinquedos, produtos de
informática e eletrônicos entram na lis-
ta de exceções enquanto for constatado
que a indústria doméstica ainda não
tem condições de conviver com tarifas
mais baixas. Este é ocaso também dos
automóveis, que tiveram tarifas redu-
zidas para 20% em setembro de 1994,
depois foram elevados para 35% em
fevereiro de 1994 e agora reduzidas
para 20% apenas para os países do
Mercosul.

c) Regras de origem - Como a
União Aduaneira não será plena (pelo
menos por enquanto), foram negocia-
das regras de origem, estabelecendo
que os produtos comercializados entre
os quatro países somente gozarão da
isenção das tarifas alfandegárias se pelo
menos 60% de seus insumos forem
produzidos no bloco. As regras de ori-
gem serão aplicadas para os produtos
que ficarem de fora da TEC e para bens
submetidos a salvaguardas ou direitos
anti-dumping. Para os bens de capital,
o índice será de 80% até o ano 2001, e
para alguns produtos paraguaios e uru-

Da lista brasileira de
excecões constam
riiihos, artigos de lã.

derkad.os de borracha e
pêssegos

em calda, que
recebem tratamento

alfandegário especial
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guaios, de apenas 50% até a mesma
data. Foram mantidos os acordos bila-
terais do Uruguai com a Argentina e
com o Brasil, que estabelecem condi-
ções privilegiadas para as exportações
uruguaias de 288 produtos para o pri-
meiro país e de 1.500 para o Brasil.
Ademais, o Uruguai poderá isentar das
tarifas aduaneiras as importações de
insumos utilizados na fabricação des-
ses produtos. Os dois programas serão
extintos gradualmente até o ano 2001.
Alguns itens da lista de exceções
paraguaia também estarão submetidos
a um índice de nacionalização de ape-
nas 50% até o mesmo ano. Ressalte-se
que os certificados de origem poderão
sofrer auditoria externa em caso de
dúvidas quanto a sua veracidade.

Alguns setores e produtos go-
zam de tratamento especial por serem
considerados mais sensíveis. Dentre
eles, destacam-se o automobilístico, o
açucareiro e o trigo.

d) Zonas francas - Os produtos
provenientes das zonas francas comer-
ciais, zonas francas industriais, zonas
de processamento de exportações e áre-
as aduaneiras especiais estão sujeitos à
TEC ou, no caso de integrarem as listas
de exceções, à tarifa nacional vigente.
Poderão ser adotadas salvaguardas de
acordo com as normas do Gatt se o
aumento das importações dos referidos
produtos causar dano ou ameaça de
dano ao país importador. As zonas
francas de Manaus, no Brasil, e da
Tierra dei Fuego, na Argentina, cons-
tituirão exceção, podendo mtercambiar
produtos sem a cobrança de tarifas até
o ano 2013, graças aum acordo bilate-
ral previamente firmado entre os dois
países.

e) Incentivos às exportações -
Com a instituição da União Aduaneira
em 1 de janeiro, os quatro países não
podem mais promover alterações uni-
laterais em suas políticas comerciais.

f) Serviços - Com relação ao
comércio de serviços, as negociações
deslancharam apenas em 1994, sendo,

em muitas áreas, ainda bastante
incipientes. O Brasil propõe aassinatu-
ra de um acordo com princípios gerais
por setores, a ser implementado gradu-
almente. Na área financeira, já foram
assinados vários acordos entre institui-
ções financeiras públicas e privadas
dos quatro países. Além disso, em ja-
neiro de 1994, os países do Mercosul se
comprometeram a seguir as normas
básicas de prudência bancária defini-
das pelo Comitê de Basiléia, que esta-
belece níveis mínimos de capital para
as instituições financeiras, a partir dos
ativos ponderados pelo risco.

g) Institucionalidade - A estru-
tura institucional do Mercosul foi apro-
vada no encontro de Ouro Preto, reali-
zado em dezembro e janeiro últimos,
sendo constituída por cinco órgãos de
caráter intergovernamental:

• o Conselho do Mercado Co-
mum (CMC) - ao qual cabe, como no
período de transição, o encaminhamen-
to político do bloco;

• o Grupo Mercado Comum
(GMC) - órgão executivo:

• a Comissão de Comércio -
órgão que cuidará do funcionamento da
União Aduaneira, estando sob sua al-
çada as decisões relacionadas com a
administração da TEC e dos instru-
mentos de política comercial. através

de diretrizes de caráter geral ou especí-
fico;

o a Comissão Parlamentar Con-
junta - órgão de caráter consultivo,
deliberativo e propositivo, cujas reco-
mendações serão encaminhadas ao
CMC pelo GMC (seus integrantes se-
rão escolhidos pelos Congressos dos
respectivos países):

• o Fórum Consultivo Econômi-
co - é por onde o setor privado encami-
nha seus pleitos ao GMC.

Além desses órgãos, foi mantida
a Secretaria Administrativa, sediada
em Montevidéu, encarregada do arqui-

vo e divulgação dos documentos do
Mercosul.

Mercado Comum - A forma-
ção do mercado comum continua na
agenda político-econômica. A plena li-
berdade de circulação de bens, servi-
ços, capital e trabalho requer a adoção
de uma série de medidas comuns, além
de uma administração permanente.

Quanto aos trabalhadores, a li-
berdade de circulação passa pela elimi-
nação dos obstáculos relacionados com
a nacionalidade, no que se refere ao
exercício de atividade econômica, e pela
extensão aos cidadãos dos países sóci-
os de vantagens, garantias e direitos
auferidos pelo trabalhador nacional.
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decorrentes do exercício de atividade
assalariada. Passa também pela
harmonização legislativa em questões
trabalhistas e previdenciánas, além da
adoção de políticas sociais
regionalizadas, de modo a reduzirem as
diferenças entre as remunerações e ga-
rantias trabalhistas presentes na re-
gião, assim como a adoção de uma
política de imigração que não implique
maiores tensões sociais.

De modo geral, os mercados de
trabalho dos quatro países caracteri-
zam-se por baixos salários, taxas ele-

vadas de desemprego, grande peso do
setor informal, baixo nível de
sindicalização, baixa qualificação da
mão-de-obra e precariedade dos siste-
mas de seguridade social. Segundo o
Dieese. o Brasil é, entre os quatro paí-
ses, aquele com menor piso salarial,
menor participação dos salários no
produto industrial e maior jornada de
trabalho, enquanto o Uruguai apresen-
ta os melhores indicadores sociais. A
Central Única dos Trabalhadores
(CUT), do Brasil, por sua vez, conside-
ra que um dos pontos mais problemáti-
cos da integração, no que se refere aos
trabalhadores, é a inexistência de polí-
ticas regionais que minimizem as
disparidades socioeconômicas entre os

países.
Estão em discussão a Carta dos

Direitos Sociais do Mercosul e um acor-
do multilateral de seguridade social que
faz com que cada país membro conside-
re, para efeito de aposentadoria e de
assistência médica, o tempo de serviço
trabalhado em outro país membro. A
vigência dos mesmos, no entanto, ainda
depende da ratificação pelos respecti-
vos Congressos.

No tocante ao capital, coloca-se
a necessidade de abolição de reservas
de mercado e restrições semelhantes às

empresas dos países membros. Nesse
sentido, as negociações estão mais avan-
çadas entre Brasil e Argentina, que, em
1990, assinaram o Tratado para o Es-
tabelecimento de um Estatuto das Em-
presas Binacionais Brasileiro-Argenti-
nas (aprovado pelo Congresso Brasi-
leiro em 1992). O objetivo do acordo é
a extensão dos mesmos direitos conce-
didos às empresas nacionais às empre-
sas binacionais criadas no Brasil ou na
Argentina.

Com relação ao Brasil, vale des-
tacar que a dispensa de tratamento não
discriminatório a empresas binacionais
ou nacionais de outros integrantes do
Mercosul requer alterações na Consti-
tuição, uma vez que esta garante trata-

mento privilegiado às empresas nacio-
nais, vedando ou limitando a participa-
ção de capitais estrangeiros em alguns
setores ou atividades. Enquanto isto
não ocorrer, os não brasileiros continu-
arão sendo discriminados.

Outro elemento imprescindível
para o avanço da integração em direção
a um mercado comum é a coordenação
das políticas macroeconômicas, sobre-
tudo da política cambial. O assunto já
vem sendo tratado desde 1991, mas os
progressos estão aquém do desejado,
em razão da instabilidade
macroeconômica que caracteriza ou
caracterizava até recentemente os Esta-
dos membros do Mercosul. E da capa-
cidade destes, sobretudo do Brasil e da
Argentina, em realizar a requerida co-
ordenação e avançar no que se refere à
complementaridade produtiva que de-
penderá o aprofundamento da
integração em futuro próximo.

Resultados -Entre 1990 e 1993,
as exportações intrazonais do Mercosul
aumentaram 92%, atingindo US 10 bi-
lhões, e as exportações totais atingiram
US$ 54,1 bilhões em 93. A participa-
ção do comércio intrazonal situou-se,
em 1990, em 18,5% do total, nível
muito baixo ainda (no Nafta e na UE
representavam 41 % e 61 %, respectiva-
mente).

O Brasil é o país cujo comércio
intra-regional tem o menor peso, com-
parado ao seu comércio total - apenas
11,4% em 1992. Essa participação é
bem mais significativa para os outros
países (46% no Paraguai, 38% no Uru-
guai e 21% na Argentina).

O intercâmbio (soma de impor-
tações e exportações) entre o Mercosul
e o Brasil aumentou de USS 3,6 bilhões
em 1990 para US$ 8,7 bilhões em
1993. Nesse período, cerca de 320
empresas brasileiras imigraram para a
Argentina, num investimento da ordem
de US$ 1,5 bilhão. O comércio bilateral
tem tidouma tendência a desequilíbrios
significativos em favor do Brasil.

Os mercados de trabalho
dos países do Mercosul

caracter izam-se por baixos
salários. taxas eleradas de
desemprego. baixo ti, írel de
sindicalização e precariecta-

de dos sistemas de
seguridade social
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A balança do Cone Sul

",ulopeças,máquinas
e equipamentos,
alimentos

1 u_ F
mãquinas 'T	energia elétrica,	1 trigo, cevada
equipamentos,	madeira, algodão e	1 carne
bens de consu
em geral,automóveis,	sota	 emo

autopeças, máquinas	
laticínios

agrícolas e tratores

lã, arroz,	 bens de consumo em
laticinios e	 geral, eletrodomésticos
carne	 máquinas agrícolas e

1 bens de capital

Brasil

Par

Argentina
Uruguai

Países: Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai
Território: 12 milhões de
quilômetros quadrados
População: 190 milhões
(quase 50% da população
latino-americana)
Produto Interno Bruto (PIB):
US$ 610 bilhões
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6,8

1.511

PERFIL DO MERCADO .COMUM DO SUL
PARAGUAI

PIB (US$bi)	4L

Renda US$)	2.6

255,3

7.712

1,2

12

1,5

15,7

1,9

2.780.092

33,1

Inflação jan/95 (em %)

Taxa de desemprego(em %)

(US$ bi, jan/setJ94)

Exportações para o Mer-
cosul (US$ bi,janlago/94)

Importações totais
(US$ bi, janlset/94)

Importações do Mercosul
(US$ bi, jan/agoI94)

Superfície (km2.)

População (milhões)

1,8

2,1

0,15

1,3

0,25

406.752

4,5

FONTE BANCO MUNDIAL	 .

Alguns setores produtivos têm
manifestado, nos quatro países, suas
justas e pertinentes inquietações quan-
to às possíveis consequências da
integração para suas atividades. Estu-
dos apontam para a modernização de
certos setores, sobretudo os de trigo,
lácteos, carne, petroquírnica e bens de
capital.

Sobre os lácteos serão feitas
considerações mais detalhadas a se-
guir, por ser Minas Gerais um Estado
profundamente afetado e o maior pro-
dutor nacional de leite.

Minas e o Mercosul - Os países
do Mercosul absorveram 12% das ex-
portações mineiras em 1992, que atin-
giram US$ 530 milhões. Entre as dez
maiores empresas brasileiras que ex-
portam para o Mercosul, quatro estão
em nosso Estado: Fiat Automóveis,
Usiminas, Cia. Vaie do Rio Doce e
Açominas. O processo de integração
em Minas não se atém apenas às empre-
sas de grande porte, ocorrendo de for-
ma interiorizada, mas o empresariado
mineiro ainda tem o vício de considerar
o mercado internacional como tempo-
rário e esporádico, faltando conheci-
mento sobre o impacto da globalização

econômica e ficando-se na velha men-
talidade de que integrar é apenas expor-
tar.

É o momento de se buscar parce-
rias entre empresas, acordos de
complementação comercial e industri-
al, transferência de tecnologia, partici-
pação acionária e formação de joint-
ventures.

Setor lácteo - Segundo o Ipea, o
setor lácteo no Brasil é um dos mais
sensíveis ao processo de integração do
Merco sul. A produção nacional de leite
situa-se em torno de 92 litros por pes-
soa, enquanto na Argentina e no Uru-

36 REVISTA IX) LEGISLATTVO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SETOR LÁCTEO
NO BRAS[L E NA ARGENTINA

ARGENTINA

6 bilhões de litros/
ano produzidos em

35.000 fazendas lei-

Buenos Aires, Santa
Fe e Córdoba (repre-
sentam 95% do total

produzido)

Familiar e "tambero
mediero"(I)

25% leite fluido
46% queijo

9.0% manteiga

180a 200 Iitros/hab
'ano

Para rebanhos produ-
zindo 3.500 kg/vaca/
ano -consumo de ape-
a 1.400kgdcconcen-

trado/vaca/ano

Não utiliza

2.3 kglano

14a 16 centavos,
dólar por litro

BRASIL

15 bilhões de litros
/ano (sendo 9 bilhões
controlados pelo SIF)

Regiões Sul e Sudeste
(48.95% e 21.33% da

produção nacional. res-
pectivamente)

Familiar e contratada

50% leite fluido
25% leite em pó

20% transformação em
queijos

5% transformação em
manteiga, doce de

leite, creme

90a 100 htmsihab/
ano

Para rebanhos produ-
zindo 3.500 kg/vaca/

ano - consumo de 100

Utiliza

Os laticínios estão me-
lhor equipados em ter-
mos de capacidade ins-
talada (maiores econo-

mias de escala) ede
tecnologiade produção

Aproxixoadamentc350
mil'tlano. sendo 70%
vendidas sob controle

doStF

0.5 ke/ano

20 centavos de dólar
por litro

DISCRIMINAÇÃO

Produção anual de
leite

Principais zonas
produtoras

Mão-de-obra

Destinação do leite

Consumo per capita
deleite

Grau de utilização
de concentrado para

rebanhos
nas 310 kg de con-
centrado/vaca/ano

Utilização de sal
mineral p/ aiim. do

rebanho

Consumo per capita
de queijos

Nível de preço para
o produtor de lei-

te C

	

Laticínios	 Em relação ao Brasil
os laticínios da Ar-

gentina estão em
piorescondições

	

Produção dequeijo	 280mi1/t/ane

FONTE: IPEA
(1) "Tambero mediero' é um tipo de parceiro do proprietário que recebe em troca da realização de quase todas
as atividades produtivas uma porcentagem fixa, que varia entre 20% e 30% da produção.
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guai a mesma é de 211 e329 litros
por pessoa, respectivamente.

A grande diferença está na
produtividade. Em países desen-
volvidos como EUA, Dinamarca,
Canadá, Japão, Suécia, Holanda e
Finlândia, a produtividade por vaca
ordenhada está em tomo de 5.700
litros/ano. Na Argentina, a produ-
tividade é de 2.200 litros/ano, qua-
se o mesmo patamarde países como
França, Polônia eex-IJRSS. OBra-
sil, no entanto, tem produtividade
por vaca ordenhada da ordem de
731 litros/ano, inferior, até mes-
mo, às da índia e da Colômbia, de
793 e 930 litros/ano, respectiva-
mente.

Há, portanto, o temor de que
esse setor não sobreviva à entrada
dos produtos lácteos argentinos.

Cerca de 90% da produção
argentina de leite concentra-se na
área pampeana úmida, região que
se caracteriza por apresentar solos
de altíssima fertilidade natural, to-
pografia extremamente plana, tem-
peratura amena, regime hídrico bem
distribuído, etc. Nesse sentido, os
altos índices de produtividade al-
cançados pela Argentina, que são
muito superiores aos do Brasil,
decorrem basicamente das vanta-
gens comparativas naturais do
pampa úmido.

Minas é  maior produtor de
leite do País (29,4%), seguido de
São Paulo (14%), Rio Grande do
Sul (10%), Goiás (8%), Paraná
(7%) e Bahia (5%).

Uma breve análise das pro-
dutividades regionais e das carac-
terísticas da produção de leite no
Brasil e na Argentina permite con-
cluir que os produtores que serão
mais afetados pelo processo de
integração do Mercosul são os pe-
quenos, com até 50 ha e produtivi-
dade inferior a 2.000 litros/vaca!
ano. Vale notar que é no Sul do
País que predomina esse tipo de
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A partir de 10 de janeiro de 1995 Brasil, Argentina Uruguai e Paraguai serão responsáveis por:

Produção mundial
	

Suprimento mundial
de milho	 de carne bovina

13%
6,5%

Produção mundial
de algodão

6,1%

do total das
exportações
de farelo

do suprimento
mundial de soja
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produtor e que essa região é a mais
exposta à concorrência, devido à proxi-
midade com a Argentina.

Interessante verificar que o pre-
ço do leite fluido no varejo é pratica-
mente o mesmo nos dois países. Con-
clui-se, daí, que a eficiência do Brasil
no processamento e distribuição com-
pensa a da Argentina na produção,
fazendo com que o produto brasileiro se
Estudo do Ipea recomenda algumas
medidas governamentais para proteção
do setor, a saber:

isolaras distorções dos merca-
dos externos nos mecanismos de trans-
missão de preços aos mercados inter-
nos;

• adotar os mesmos critérios de
seleção de níveis tarifários dos produ-
tos manufaturados para o setor leiteiro,
num compromisso de longo prazo para
o setor;

• zerar as tarifas sobre todos os
insumos diretos ou indiretos usados na
produção, processamento e distribui-
ção;

• promovera estabilidade de pre-
ços para viabilizar uma produção
tecnologicamente moderna:

• eliminar as distorções de tribu-
tação entre Brasil e Argentina na cadeia
do leite;

• garantir a participação perma-
nente do setor privado nas negociações
das harmonizações de políticas nas de-
legações oficiais;

• implantar um preço de libera-
ção de estoque e importação para o
leite.

Harmonização tributária - Para
que seja cumprida a determinação do
Tratado do Mercosul de que os produ-
tos originários de um estado membro
receberão, nos demais estados mem-
bros, o mesmo tratamento tributário
concedido ao produto nacional, ter-se-
á que proceder, gradualmente, à
harmonização das legislações nacio-
nais pertinentes.

O economista Cano Lavaile da

Silva, do Ibre/Ceeg, aponta dois cami-
nhos para a harmonização dos tributos
internos sobre bens e serviços. Um se
orienta pelo princípio da origem, e o
outro se baseia na tributação exclusiva
no país destinatário.

O primeiro propicia a remoção
de barreiras alfandegárias, mas exige a
unificação da legislação tributária, algo
inviável para o Mercosul em curto pra-
zo, pois implica perda de soberania
num estágio pouco avançado do pro-
cesso de integração.

O outro caminho, mais viável em
curto prazo, baseia-se no princípio do
destino. Para que os produtos originá-
rios de um Estado membro não tenham
sua competitividade prejudicada em
outro país, os bens e serviços exporta-
dos não devem ser onerados por tribu-
tos indiretos aplicados no país de ori-
gem. Por isso, eles devem ser facilmen-
te desoneráveis. Tributos cumulativos,
como Cofms e PIS, existentes no Bra-
sil, devem ser extintos ou reformulados
em suas bases.

Para minimizar as distorções na
estrutura de preços e alocação de recur-
sos, seria importante a existência de um
só imposto sobre valor adicionado. Isto
implicaria a extinção do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) e alte-
ração no ICMS (Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços), pois
estes são impostos plurifásicos, que
afetam os preços relativos por incidirem,
muitas vezes, sobre a mesma base tri-
butária.

A exemplo dos outros estados
membros, provavelmente o Brasil pas-
se a apenas um imposto multifásico
sobre valor adicionado e que atinja o
consumo de mercadorias.

Adotada essa medida, uma ques-
tão delicada será a transformação do
ICMS, que deverá permitir a completa
desoneração das exportações e investi-
mentos, necessária à defesa da
competitividade do produto nacional.
Tornar um imposto sobre valor adicio-
nado (o ICMS modificado) num impos-

to facilmente exonerável, mantendo-se
sua atual competência estadual, será
um grande desafio. Deve-se lembrar
que os demais parceiros do Mercosul e
países de todo o mundo adotam impos-
tos sobre valor adicionado sob a com-
petência do governo central.

Esse será apenas um dos enor-
mes desafios a serem enfrentados rumo
a uma adequada inserção internacional
dos países do Mercosul. No mundo
atual a competitividade está associada
à formação de recursos humanos,
tecnologia, comercialização, ambiente
institucional estável e com regras cla-
ras, entre outros fatores. Ela depend
do ambiente econômico e institucional
do país corno um todo. A velocidade
desse processo e o grau de integração a
serem alcançados dependerão, em gran-
de medida, dos vínculos de
interdependência econômica entre seus
membros e dos interesses dasociedade
civil.
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A participação na vida econômica do País e a condição de igualdade com o
cidadão do sexo masculino não impedem que a mulher continue sofrendo
discriminações, ofensas e agressões físicas e psíquicas, que a colocam na
condição de cidadã de segunda categoria. Para avaliar a extensão do
problema em Minas, a Assembléia Legislativa formou uma comissão especial
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as últimas
décadas, ocorreram consideráveis avan-
ços na condição econômica, política e
social da mulher. No entanto, é forçoso
reconhecer que essa evolução não atin-
giu todas as mulheres, pois muitas ain-
da vivem subordinadas aos ditames de
antigas formas de relacionamento entre
os sexos, dominantes na sociedade bra-
sileira até por volta dos anos
sessenta.

De fato, a crescente
participação da mulher na
'ida econômica do País, a

sua já praticamente obriga-
tória atuação como prove-
dora, auxiliar ou principal,
da família, encargo este so-
mado às suas funções para
com a prole, e a instituição
de direitos e garantias cons-
titucionais equivalentes aos
dos cidadãos do sexo mascu-
lino, entre outros aspectos,
não impedem que ela conti-
nue sofrendo discriminações,
ofensas e agressões físicas e
psíquicas, que a colocam,
diante da indiferença dos po-
deres públicos, na condição de cidadã
de segunda categoria.

Nesse quadro, são especialmen-
te preocupantes os altos índices de vio-
lência perpetrada contra a mulher e a
constante impunidade verificada em
relação aos agressores, a qual, a todo
momento, é veiculada pelos meios de
comunicação de massa.

Foi com o objetivo de estudar e
avaliar a extensão desse problema no
Estado de Minas Gerais que a Assem-
bléia Legislativa constituiu umacomis-
são especial, a partir de requerimento

da deputada Elbe Brandão. Compuse-
ram a Comissão, como membros efeti-
vos, os deputados Bonifácio Mourão,
Maria Olívia, Miguel Martini, Almir
Cardoso e Elbe Brandão, e, como su-
plentes, os deputados Antônio Andrade,
Miguel Barbosa, João Leite, Ivo José e
Marcelo Gonçalves.

Para acompanhar as reuniões,
foram convidados a integrar a Comis-
são o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, o Movimento Popular
da Mulher, a Delegacia Especializada
de Crimes Contra a Mulher e a
Coordenadoria dos Direitos Humanos
e Cidadania da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Os representantes des-

ses órgãos e entidades não apenas apre-
sentaram relatos e documentos sobre a
questão, como também ofereceram va-
liosas contribuições para o relatório
apresentado ao final dos trabalhos.

Instalada em 29/3/95, a Comis-
são, durante 90 dias, colheu depoimen-
tos e documentos alusivos ao tema,
apresentados por diversas autoridades
e representantes dos movimentos de
mulheres estabelecidos no Estado.

Abrangência— Coerente
com o requerimento formulado pela

deputada Elbe Brandão, definiu-se o
campo de atuação da Comissão no
âmbito da violência de caráter sexual e
doméstico. A questão da violência, no
entanto, abrange outros campos da vida
da mulher, especialmente o do traba-
lho.

Discriminações e violações aos
direitos trabalhistas impostas por em-
presas empregadoras constituem um
fato corrente, que já foi objeto de apu-
ração de outras comissões parlamenta-
res, como as instaladas na Câmara
Municipal de Belo Horizonte e na Câ-
mara dos Deputados. Exigências de
atestado de laqueadura das trompas
por fábricas, empresas que não aceitam

contratar funcionárias casa-
das, abuso sexual sofrido
pelas empregadas domésti-
cas, entre outras, são situa-
ções, apuradas por aquelas
comissões, que fazem parte
do cotidiano vivido pela mu-
lher trabalhadora.

Na verdade, a con-
dição geral do trabalho da
mulher mostra o preconceito
que ela enfrenta no mercado
de trabalho. Inúmeras pes-
quisas já demonstraram que
as mulheres recebem prati-
camente a metade dos salári-
os dos homens: considerando

.	a média salarial em todo o
País, os homens brancos ga-
nham 6,3 salários mínimos, e

os negros e pardos, 2,9. As mulheres
brancas recebem 3,6 salários mínimos
e as negras e pardas, 1,7. Esses dados
evidenciam a profunda discriminação
sofrida pela mulher, em especial pela
mulher negra.

O mercado também não oferece
boas oportunidades de trabalho para a
mulher, mesmo para a que estuda. Além
da discriminação de gênero fomentada
pelas escolas, sabe-se que o grau de
escolarização, ao contrário do dos ho-
mens, gera menos benefícios às mulhe-
res. Embora nos espaços públicos te-

A condição geral do
trabalho da mulher mostra
o preconceito que ela
enfrenta no mercado, onde
recebe, praticamente,
metade dos salários dos
homens
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nha havido mais respeito à cidadania da
mulher, nos espaços privados, seja o da
casa ou o da empresa, o machismo
continua imperando.

Essas situações aumentam a de-
pendência da mulher em face do pai,
marido ou companheiro e criam um
ambiente facilitador para a ocorrência
da violência doméstica. Não foram ou-
tras as razões pelas quais a Comissão,
mesmo tendo restringido o seu trabalho
aos aspectos domésticos da violência,
enfatizou a necessidade de o Estado
desenvolverpolíticas públicas voltadas
para a emancipação econômica da
mulher.

Problema - Devido à
exiguidade do tempo disponí-
vel pela Comissão e à falta de
informações e estatísticas or-
ganizadas e seriadas sobre a
violência doméstica e sexual
sofrida pela mulher, não foi
possível o aprofundamento ne-
cessário à devida compreensão
de fenômeno tão complexo. No
entanto, os trabalhos desenvol-
vidos ao longo de três meses
permitiram detectar seus as-
pectos mais relevantes e algu-
mas das especificidades que
apresenta em nosso Estado.

Se rido pesquisa reali-
zada pelo Tribunal de Justiça,
a pedido da Comissão. 15%
dos 115 mil processos crimi-
nais em andamento no Estado tratam de
crimes praticados contra a mulher. As
maiores incidências se referem a lesão
corporal, com 41.6% dos casos; homi-
cídio, 13,9%; e estupro, 11,9%. Quase
a metade dos processos têm como víti-
mas meninas e adolescentes, especial-
mente nos casos de atentado violento ao
pudor e de estupro. As lesões corporais,
as ameaças de morte e os homicídios
incidem, em mais da metade dos casos,
sobre mulheres da faixa etária de 18 a
35 anos.

A Região Metropolitana de Belo

Horizonte, apesar de deter menos de
30% da população de mulheres do Es-
tado, responde por quase a metade dos
homicídios. Esse alto índice de violên-
cia contra a mulher é especialmente
relevante na Capital mineira. Tida por
várias entidades como a mais violenta
do País, nela ocorre um quarto de todos
esses assassinatos.

Essa pesquisa detectou, ainda,
que nos crimes de lesão corporal e
estupro, muitas vezes o réu é o marido,
companheiro ou parente próximo da
vítima, ocorrendo, freqüentemente, o
estupro praticado pelo pai.

As mulheres casadas ou que vi-
vem conjugalmente e que sofrem agres-

sões de seus maridos ou companheiros
são, em sua maioria, submissas econo-
micamente. Essa dependência faz com
que suportem as lesões corporais, maus-
tratos e todo tipo de agressão física e
moral.

Esses dados também foram con-
firmados pelos estudos estatísticos das
ocorrências registradas na Delegacia
Especializada de Crimes Contra a
Mulher, em Belo Horizonte, realizados
pelo professor Emerson Tardieu de
Aguiar Pereira Júnior, que também pres

-tou depoimento à Comissão.

Suas análises detectaram a in-
fluência do uso de bebidas alcoólicas
como fator desencadeador do processo
de agressão em 58% dos casos. Pratica-
mente a metade dos delitos ocorrem nos
fins de semana e no período noturno, ou
seja, nos momentos de maior convívio
familiar.

No complexo quadro apresenta-
do pelos delitos, há uma importante
variável: "O vínculo afetivo, responsá-
vel pela união, é quase sempre respon-
sável também pela desagregação das
relações interpessoais", afirmou o pro-
fessorEmerson. A afetividade, que con-
tribui para a harmonia entre os seres
humanos, "assume adimensão de posse

e, com ela, a de controle e
de apropriação de um ser
sobre outro", concluiu.

A relação afetiva é
de tal maneira determinante
que somente 2% dos
agressores não possuem
vínculo de espécie alguma
com suas vítimas. Ou seja,
em quase todas as ocorrên-
cias registradas, esse com-
ponente está presente, e,
em 75% delas, vítima e
agressor vivem sob o mes-
mo teto.

Os fatores econô-
micos não seriam os ele-
mentos determinantes na

•	questão da violência do-
méstica. Essa não tem clas-

se nem ideologia, como opinaram di-
versos depoentes. "Os fatores econômi-
cos assumem uma segunda dimensão,
quando descobrimos que a maioria das
pessoas que vai à delegacia efetuar uma
denúncia situam-se num parâmetro não-
pobre da população brasileira", afir-
mou o professor Emerson. Essas são,
em sua maioria, pessoas com rendaem
torno de cinco a dez salários mínimos,
empregadas no mercado formal e com
acesso a uma parcela dos serviços pú-
blicos, como água, luz e saneamento. O
que pesa mesmo hoje são os fatores

Pesquisa realizada pelo
Tribunal de Justiça mos-
tra que 15% dos 115 mil
processos criminais em
andamento no Estado tra-
tam de crimes praticados
contra a mulher
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sociopolíticos, como a ausência das
prerrogativas básicas de cidadania e a
dificuldade da mulher em se colocar
perante o mercado de trabalho.

Denúncias— Sabe-se, pelas pes-
quisas realizadas, que nem todos os
delitos praticados contra a mulher che-
gam ao conhecimento das autoridades
policiais e judiciais. Nem as
ocorrências registradas na Delegacia
Especializada de Crimes Contra a
Mulher revelam o número de casos
atendidos. Segundo a sua titular, dele-
gada Elaine Matozinhos, 'o dobro ou o
triplo das mulheres vão lá em busca de
orientação, de ajuda; na realidade, não
querem registrar uma ocor-
rência contra o marido, o
companheiro ou o pai'.

Dessa forma, o registro
de 30 mil ocorrências na Dele-
gacia, em nove anos de funci-
onamento, é considerado mui-
to baixo pelos especialistas da
área, que acreditam que o nú-
mero de agressões deve ter
girado em torno de 100 mil,
apenas na capital mineira.

Conforme as pesquisas,
o medo de ameaças feitas pelo
agressor, em 35% dos casos,
constitui o maior obstáculo a
ser superado para a
concretização da denúncia. A
perda do provedor (17%) é o
segundo fator em importân-
cia, revelando a dominação ideológica
e financeira e a minirnização, assumida
pela vítima, de sua capacidade de ga-
rantir o próprio sustento O desconhe-
cimentodo delito como crime, em 13%
dos casos, é outro importante fator que
inibe a realização da denúncia, torna a
violência doméstica freqüente e corri-
queira e reforça o ditado popular "rou-
pa suja se lava em casa".

Por outro lado, quando os delitos
são denunciados nas delegacias de po-
lícia, observa-se que o nível de reinci-
dência cai em 70%, o que leva àconclu-

são de que a simples presença do poder
público é fundamental para reduzir os
altos índices de abusos atualmente co-
metidos.

Com base nessas constatações, a
Comissão sugeriu que, entre outras
medidas, o Estado promova campa-
nhas destinadas à ampla divulgação
dos direitos da mulher e de incentivo às
denúncias de delitos cometidos contra
ela.

Valores - Se a violência domés-
tica não tem "classe social nem ideolo-
gia". ela é, antes, um comportamento
permitido na relação amorosa
estabelecida entre homens e mulheres.
"Ela está no cotidiano, toda a vizinhan-

ça escuta os gritos das mulheres víti-
mas de violência. Todos sabem onde
estão os homens que espancam e vio-
lentam suas mulheres. Só que, durante
o dia, eles vão para o trabalho, freqüen-
tam bares e igrejas católicas e evangé-
licas. A sociedade aceita esses homens
como se nada tivesse acontecido", afir-
mou a vereadora Neusa Santos, em
reunião da Comissão.

Em qualquer outra situação, esse
tipo de agressor teria recebido um tra-
tamento diferenciado do aparelho
repressor do Estado. Quando se trata.

no entanto, de assuntos relacionados
com a mulher e os filhos, o que preva-
lece são os valores machistas, que
hiperdimensionam a figura masculina
no contexto das relações sociais. En-
quanto a mulher é menosprezada, ao
homem ainda é concedido um espaço
particular (domus) em que o próprio
Estado pouco se atreve a penetrar, mes-
mo que de sua omissão resulte prejuízo
para os demais cidadãos que ali habi-
tam.

A partir dessas constatações
obtidas pelo trabalho da Comissão, po-
demos afirmar que a violência domésti-
ca não é apenas um "caso de polícia'.
Profundamente enraizada nas origens

patriarcais da sociedade bra-
sileira, ela é perpetuada pe-
los costumes, pela educa-
ção, pela cultura, pela ação
ou omissão do próprio Es-
tado.

Como a própria
Organização Mundial da
Saúde (OMS) definiu, a vi-
olência intrafamiliar é um
problema de saúde pública,
pelas graves seqüelas que
deixa em mulheres e crian-
ças. Portanto, é necessário
um esforço no sentido de
conscientizar a sociedade
civil da necessidade de se
desprivatizar a violência.

Cidadania - Che-
ga-se, então, ao ponto crucial do pro-
blema: a Constituição, que é válida
para todos os cidadãos, não garante o
direito, pois prevalecem os costumes.
Ou seja, o mais importante é que é real
a possibilidade, vivida por toda mulher,
de receber ameaças e violências de qual-
quer natureza do homem com quem
mantém laços afetivos, seja o pai ou o
companheiro, e de não ter uma justiça
isenta a que possa recorrer.

Entre os depoimentos colhidos
pela Comissão, encontram-se diversas
reclamações acercada falta de serieda-

-

Embora a Constituição
assegure a igualdade de
direitos e obrigações en-
tre homens e mulheres, a
legislação ordinária é
discriminatória e ofensi-
va à mulher
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de com que a violência contra a mulher
é tratada pela lei, pelo Estado e por seus
agentes.

Embora a Constituição assegure
a igualdade de direitos e obrigações
entre homens e mulheres e proíba toda
forma de discriminação entre os sexos,
a legislação ordinária é discriminatória
e ofensiva à mulher. O uso de expres-
sões como "mulher honesta, a possibi-
lidade de o pai colocar a filha na rua, a
dissolução do casamento por questões
relacionadas à virgindade da mulher e,
acima de tudo, a brandura com que são
tratados os crimes de estupro e incesto
são alguns dos aspectos profundamen-
te anacrônicos observados nos códigos
Penal e Civil. Como concluiu a Comis-
são, em seu Relatório Final, 'a lei pre-
serva sobretudo os costumes, a família,
a sociedade, em detrimento da integri-
dade física da mulher.

A situação precária das delega-
cias especializadas em crimes contra a
mulher no Estado é exemplo do descaso
governamental. Em 1989, uma resolu-
ção da Secretaria de Segurança Pública
criou essas delegacias em todas as suas
seccionais, mas até hoje, apenas quatro
foram instaladas, enquanto que no País
já existem mais de 300 em funciona-
mento. O Município de São Paulo con-
ta com 17 delegacias nessa área. Belo
Horizonte, por sua vez, ainda possui
apenas uma em funcionamento há mais
de nove anos.

Constatou-se, pelos estudos ci-
tados, que a inexistência de abrigos
destinados ao acolhimento de mulheres
vítimas de violência doméstica é fator
que induz a novas e reincidentes agres-
sões, chegando-se até mesmo aos casos
de homicídio No entanto, até hoje não
existe no Estado casa-abrigo para esse

fim, apesar de ser essa uma das mais
importantes e antigas reivindicações
apresentadas pelas próprias delegacias
especializadas e pelos movimentos ci-
vis ligados à defesa da mulher.

Outra crítica levantada contra
os serviços públicos se reporta ao fato
de que a violência doméstica não conta
como categoria para os plantonistas do
Departamento de Investigação no Hos-
pital João XXffl, em Belo Horizonte.
Há notícias, apuradas pelos depoentes,
de que, nos fins de semana, um grande
número de mulheres, vítimas de violên-
cia familiar, chegam ali em busca de
socorro médico e não são consideradas
sequer no registro policial, que é feito
de praxe ao se dar entrada no hospital.

Quanto à ação do Poder Judici-
ário, assim se expressou a delegada
Elaine Matozinhos: 'Quando se trata
de violência doméstica, os promotores

AS RECOMENDAÇQES DO RELATÓRIO

A Comissão Especial levantou cerca de 40 pro-
postas e recomendações dirigidas aos poderes públicos
estaduais. Entre elas destacam-se as seguintes:

• Ao Poder Legislati vo foi solicitada a realização
de um fórum nacional sobre aviolênciacontraamulher,
a votação de proposições de leis que concorram para a
melhoria dos serviços públicos relacionados com o
problema, o encaminhamento ao Congresso Nacional
de propostas de alteração dos códigos Penal e Civil, no
que tange à defesa dos direitos da mulher, e, ainda, a
ampla divulgação do relatório, inclusive nos meios
judiciários e policiais.

• Ao Poder Executivo recomendou-se a implan-
tação de delegacias especializadas de crimes contra a
mulher em todas as cidades de médio e grande porte do
Estado, a instituição de plantões, o urgente aparelha-
mento das delegacias quej á se encontram em funciona-
mento, a criação de casas de apoio para o acolhimento

da mulher vítimade violência, apromoção de campanhas
de esclarecimento público, inclusivejuntoa seus servido-
res, sobre a violência e discriminação sofrida pela mu-
lher, a introdução de questões relativas às relações entre
os gêneros nos currículos das escolas estaduais e da
Academia de Polícia, a criação de programas voltados
para a promoção do trabalho da mulher e de sua emanci-
pação econômica e a regulamentação da Lei n° 11.039, de
1413193, que trata da repressão ao assédio sexual no
trabalho.

Ao Poder Judiciário solicitou-se a efetiva puni-
ção dos autores de delitos contra mulheres, a criação de
varas especializadas para os crimes contra os costumes,
a implementação, em caráter de urgência, dos Juizados
Especiais, a extensão a todas as comarcas do serviço de
orientação psicológica e assistencial da Vara da Infância
e da Juventude e a criação de plantões forenses para o
contínuo atendimento às delegacias de mulheres.
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OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE
CRIMES CONTRA A MULHER - BELO HORIZONTE, 198711994

	ITEM	 ANO

	

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994 TOTAL

	

L&SÃOCORPORAL 1401	392 446 540	796 2104 2917 1237 9835
	ESTUPRO	147	70	64	84	55	198	176	90	884

	

AMEAÇA	819	253 341	530 655	1789 **	 4387
	SEDUÇÃO	229	93	101	100	62	87	 762

Fonte: Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher. 1995, in Autos da Comissão Especial.
Obs.: Os dados de 1994 foram colhidos até maio.
** Os itens de ameaça e sedução foram registrados em conjunto nos anos de 93/94.

CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER
FEITOS EM ANDAMENTO SEGUNDO OS ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL

E FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS (*)
MINAS GERAIS - 1995

Delito segundo artigo
	Freqüência total	 Faixa etária em

do Código Civil	 N°	%	Abaixo De 14 De 18 Acima
de 14	a 1 a35 de 35

1 - Tentativa de

	

homicídio (arts. 121,14 e 11)	539	3.0	11	5	56	28

	

2 - Sedução (art. 217)	 567	3,2	O	100	O	O

	

3 - Ameaça (art. 147)	 699	4,0	8	7	53	32

4— Furto (arL15S)	 891	5,1	2	12	30	56
5 - Atentado violento

	

ao pudor (art. 214)	 923	5,2	74	14	10	2

	

6 - Estupro (art. 213)	 2.093	11,9	47	26	20	7

	

7- Homicídio (art. 121)	2.453	13,9	8	8	51	33

	

8 - Lesões corporais (art. 129)	7.323	41,6	10	8	53	29
9 - Demais casos e

contravenções apuradas	2.137	12,1	-	-	-	-

TOTAL1 	 17.625III	. 	 1

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 1995. in Autos da Comissão Especial.
(*) Dados referentes a 91.45% das comarcas do Estado Não incluídos dados relativos a lesões
corporais provenientes de acidentes de trânsito
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não são diferentes da maioria das pes-
soas da sociedade, tendo em vista o
problema cultural. Já tive inquéritos
devolvidos, e os nossos dignos repre-
sentantes do Ministério Público despa-
cham da seguinte forma: Esta história
de briga de marido e mulher ... E nós
retrucamos: Não se trata de uma histó-
ria, e, sim, de um crime capitulado no
Código Penal.

O descaso ocorre, especialmen-
te, 'quando a queixa se dá em um
ambiente onde não são as mulheres as
responsáveis pelo acolhimento da pre-
tensão', conforme afirmou o represen-
tante do Poder Judiciário.

Como também concluiu a Co-
missão Parlamentar de Inquérito da
Câmara Municipal de Belo
Horizonte, nos processos judi-
ciais a lógica para ojulgamento
dos crimes cometidos contra a
mulher é diferente: 'O que se
leva em conta, nesses proces-
sos, parajulgar o acusado não é
propriamente um direito básico
do cidadão que foi violado, mas,
sim, o ajustamento da mulher e

	r;.j
da família a determinada moral
sexual e à concepção de bons
costumes. Nesse sentido, supõe-
se sempre que a mulher é quem
ensejou o crime. É ela que sem-
pre esteve à margem dos costu-
mes. O mesmo ocorre nos cri-
mes de homicídio: a defesa sem-
pre analisa o comportamento
da vítima e enaltece o homem
como um bom cidadão, marido e pai,
apenas por este cumprir suas obriga-
ções básicas'.

Em seu depoimento, a vereadora
Neusa Santos exemplificou bem essa
situação: "Quando os casos de estupro
vão para os tribunais para serem julga-
dos, é sustentada uma tese pelos advo-
gados - que é muito aceita - de que a
mulher seduziu o homem, de que a
mulher não estava vestida de forma
adequada. Ora, se um ladrão vai a uma
joalheria e rouba jóias, ninguém vai

dizer que ele foi seduzido pela beleza
das jóias. Se uma mulher é vítima de
violência, não interessa que roupa ela
estava usando"

É essa frouxidão do Estado que
dá aos agressores a certeza da impuni-
dade. Nada menos do que 85% dos
homens denunciados acreditam que não
receberão condenação penal ou sanção
de qualquer espécie pelo delito cometi-
do.

Eqüidade - Nesse contexto, é
fundamental que o Estado implante uma
política pública abrangente o bastante
para reverter o quadro de violência e
degradação que atinge a mulher e que
seja alcançada a eqüidade nas relações

entre os gêneros. A sensibilização da
sociedade e dos próprios órgãos públi-
cos deve ser um trabalho assumido pelo
próprio Estado.

Conforme afirmou o represen-
tante do Tribunal de Justiça nos traba-
lhos da Comissão, Luiz Carlos Gonça-
lo Elói, "as conclusões obtidas pela
Comissão deveriam ser divulgadas ao
máximo pelo Judiciário, debatidas, le-
vadas para seminários, repassadas na
Escola do Judiciário, para que possa
haver uma evolução da mentalidade

das pessoas que lidam com os proces-
sos, dos julgadores, e, quem sabe, as-
sim eles passem ajulgar mais de acordo
com o reclame da sociedade e das pes-
soas envolvidas com o problema".

Da mesma forma, esse é um tra-
balho a ser assumido por todos os ór-
gãos públicos, como concluiu a Comis-
são, especialmente pelas delegacias de
polícia, escolas, postos de saúde e todos
os demais órgãos públicos que prestam
aos cidadãos serviços essenciais, a fim
de se eliminar a opressão vivida pela
mulher e de se contribuir para a plena
conquista de sua cidadania.

Em outras palavras, a violência
contra a mulher, em todas as suas for-
mas, deve sair da esfera do domínio

privado para se tornar
tema de discussões públi-
case objeto de interferên-
cias legais epolíticas. Esse
foi o sentido de todas as
recomendações contidas
no Relatório Final apre-
sentado pela Comissão.

Afinal, é inadmis-
sível que, às portas de um
novo milênio, a mulher -
pelo simples fato de ser
mulher - ainda não seja
portadora dos direitos e
liberdades fundamentais
que regem a vida dos cida-
dãos nas sociedades mo-
dernas e democráticas.

OBS: Os dados e informações cita-
dos foram extraídos do documento
"Autos Suplementares da Comissão
Especial para proceder a estudos que
permitam a avaliação da real extensão
do problema da violência perpetrada
contra a mulher, em todo o Estado de
Minas Gerais ". Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais, Belo
Horizonte,junho de 1995, 836 páginas.

ffllf in terferên c4
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DOCUMENTO

Presidentes das Assembléias entregam ao presidente da República docu-
mento em que pedem ampliação das competências dos Legislativos dos
estados e do Distrito Federal, visando ao fortalecimento do federalismo
brasileiro e à revisão da tendência de centralização do poder em Brasília

A Carta de Recife

Q

Colegiado de Presidentes de Assembléias Legislativas, tendo à frente seu
coordenador e presidente da Assembléia de Minas, deputado Agostinho
Patrús, entregou, no dia 4 de setembro, um documento aos presidentes
da República, Fernando Henrique Cardoso, e do Senado, José Sarney, e

ao 2°-vice-presidente da Câmara dos Deputados, Beto Mansur. O documento reafirma
as propostas de fortalecimento do federalismo e de ampliação da competência dos
estados membros e do Distrito Federal, que vêm sendo defendidas nos encontros
realizados pelos presidentes de Assembléias estaduais.

Segundo Patrús, o Legislativo, por sua proximidade com a população, é o fórum
legítimo para a realização dos debates em torno dos grandes temas nacionais,
especialmente tendo em vista as reformas constitucionais. As propostas apresentadas
nos encontros foram sistematizadas na "Carta de Recife', um relatório da quarta
reunião do Colegiado, realizada em agosto. Estavam presentes 24 dos 27 presidentes,
que, na oportunidade, elegeram o deputado Agostinho Patrús como primeiro coorde-
nador nacional do movimento.

Desde o primeiro encontro, no Rio de Janeiro, os presidentes manifestaram a
preocupação em fortalecer o papel dos Legislativos estaduais na discussão dos grandes
temas que serão alterados na reforma da Constituição. Nessa reunião, em 21 de março,
foi criado o Colegiado de Presidentes. As discussões tiveram continuidade na reunião
realizada em Belo Horizonte, uma semana depois, quando foi elaborado o documento
"Compromisso com o Brasil", que contém as diretrizes do movimento. Entre elas, a
afirmação da vocação do Legislativo como catalisador da organização política da
sociedade, a garantia da participação da sociedade civil para subsidiara elaboração das
leis e a adoção de esforços para propiciar a efetiva participação das assembléias na
reforma e elaboração dos dispositivos constitucionais.
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COLEGIIADO DE PRESIDENTES DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS
E DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Brasflia-DF, 4 de setembro de 1995-

Excelentíssimo Senhor
Fernando Henrique Cardoso
DD. Presidente da República Federativa do Brasil

Os Presidentes das Assembléias Legisaltivas dos Estados e da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, com o intuito de subsidiar de forma efetiva o debate nacional sobre as reformas
relativas à organização político-constitucional do País, trazem à discussão o papel de suas Casas
Legislativas no sistema federativo nacional.

A ordem constitucional iniciada em 1988 reiterou - como da tradição republicana brasileira
- a organização federativa, baseada agora na união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, todos autônomos.

Com certeza, a nova ordem constitucional atribuiu papel importante às Casas Legislativas
dos Estados e do Distrito Federal, mas fica patente que há uma grande concentração de poder em
benefício da União, no que se refere à atividade especificamente legiferativa. De modo que, no
âmbito de cadaunidade daFederação, o Poder Legislativo se ressente da necessidade de maior grau
de liberdade para exercitar a legislação consentânea com as diversas e específicas realidades
regionais.

Por conta dessa lacuna no Poder Legislativo em sentido estrito, o que se observa é que as
Assembléias Legislativas e a Câmara Distrital vivenciam uma grave crise de funções. Partindo de
tal diagnóstico, as Casas Legislativas buscam realizar papel específico e efetivo no processo
político dos Estados-membros e do Distrito Federal, capaz de lhes aumentar o nível de legitimidade
e de proporcionar um encontro salutar entre a sua existência como instituição e as demandas dos
seus representados.

Evidentemente, e como primeiro passo, não se pode deixar de reconhecer que a chamada
'crise das Assembléias Legislativas" só será superada com a deliberada vontade política das
próprias Assembléias Legislativas. E as mesmas já iniciaram, cada uma a seu modo, e agora com
a uniformização do Colegiado dos Presidentes, a busca de papel estratégico no processo de
desenvolvimento econômico, social, político e cultural, permitindo assim que os Estados-membros
e o Distrito Federal se efetivem como unidades autônomas e responsáveis no contexto federativo.

Assim, deve-se repensar de forma concreta o Estado Federal brasileiro para possibilitar
maior capacidade constitucional legiferante aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Este é um
dos maiores desafios do modelo atual de democracia participativa, que é distribuir, de forma mais
equânime, as competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, como
limitação à tendência centralizadora de poder.

Refletir sobre o federalismo é, sem dúvida, função essencialmente política. Cabe às
Assembléias e à Câmara Legislativa liderarem este processo de discussão, em duas frentes - entre
si e com a sociedade organizada de cada unidade federada -, para a da necessidade de que sejam
propostas certas emendas à Constituição Federal.

Nesse passo, é objetivo das Assembléias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito
Federal ampliar a competência dos Estados-membros e do Distrito Federal, permitindo que, em
comum ou de forma concorrente (arts. 23 e 24 da Constituição Federal) com a União, a unidade
federada possa ser sujeito verdadeiro da política regional.

Para tanto, as Casas Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, através de seu Colegiado
dePresidentes, encaminharão àapreciaçãode V. Exa.. doCongresso Nacional, bem assirnde toda
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a sociedade brasileira, para análise e discussão, propostas que possam resultar no aperfeiço-
amento da Ordem Constitucional e do fortalecimento do federalismo brasileiro.

Cumpre registrar, ainda, a preocupação do Colegiado, baseada no princípio de
fortalecimento da Federação, com o conteúdo da proposta de reforma do Sistema Tributário
Nacional encaminhada por este Executivo ao Congresso Nacional, de vez que a mesma não
contou com a participação dos Estados e, inclusive, conforme reconhecido pelo próprio
governo central, importa significativa redução das receitas dos entes federativos.

Por Outro lado, sente-se o Colegiado no dever de manifestar a V. Exa. a inadiável
necessidade de se promover uma reforma adminis-
trativa que busque o equilíbrio das finanças públi-	_____
cas, permitindo à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios implementar ações que 

1	
Tilrj

possam atender ao conjunto da sociedade.	 JNa oportunidade, reiteram a Vossa Exce-
lência os protestos de distinta consideração, soli-
citando, desdejá, a instituição de um canal perma-
nente e efetivo de diálogo e interação entre esse
Poder Executivo e o Colegiado de Presidentes de
Legislativos Estaduais e do Distrito Federal.	J	i

Deputado José Júlio de Miranda Coelho, Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Amapá;
Deputado Darcy Humberto Michiles, Presidente
da Assembléia Legislativa do Amazonas; Deputa-
do Cid Ferreira Gomes, Presidente da Assembléia
Legislativa do Ceará; Deputado Geraldo Magela
Pereira, Presidente da Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal; Deputado Ricardo de Rezende
Ferraço. Presidente da Assembléia Legislativa do
Espírito Santo; Deputado Luiz Bittencourt, Presi-
dente da Assembléia Legislativa de Goiás; Depu-
tado Roberto Orro. Presidente da Assembléia
Legislativa do Mato Grosso do Sul; Deputado	 -
Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais e Coordenador Nacio-
nal do Colegiado de Presidentes; Deputado José
Ricardo Alvarenga Trípole, Presidente da Assem-	 ...	-
bléia Legislativa de São Paulo; Deputado Zenaldo	 -•	'•
Rodrigues Coutinho Júnior, Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Pará; Deputado Carlos Mar-
ques Dunga, Presidente da Assembléia Legislati-
va da Paraíba; Deputado Aníbal Cury, Presidente
da Assembléia Legislativa do Paraná; Deputado Pedro Eurico de Barros e Silva, Presidente da
Assembléia Legislativa de Pernambuco; Deputado Geraldo Juraci Campelo Leite, Presidente
da Assembléia Legislativa do Piauí; Deputado Sérgio Cabral Filho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro; Deputado Leonardo Arruda, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Norte; Deputado José Otávio Germano, Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Rio Grande do Sul; Deputado Marcos Antônio Donadon, Presidente da
Assembléia Legislativa de Rondônia; Deputado Almir Moraes Sá, Presidente da Assembléia
Legislativa de Roraima, e Deputado Pedro Bittencourt Neto, Presidente da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina.

Deputado Agostinho Patrús entrega a Carta de Recife ao Sena-
dor José Sarney
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