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(	s AUDIÊNCIAS PÚBLICAS do ano passado
chamaram a atenção para a crise do sistema de
planejamento do Estado, esvaziado de recursos
materiais e humanos, impotente para lidar com

as múltiplas diferenças regionais que foram
aflorando dos encontros. As deste ano, na medida em que avançam para

outros pólos e redescobrem novas realidades, fazem nova provocação de um
assunto antigo, reflexo e complemento da crise levantada no ano passado: a

integração regional.
O ASSUNTO E tratado aqui a partir de matéria que tenta mapear as

diferentes vozes e contradições de um Estado bombardeado política, cultural
e economicamente pelos meios de comunicação dos estados vizinhos. É um
dos cemes da questão, tema de entrevista com um diretor de rede nacional

de televisão e artigos de um economista e uma socióloga, que por acaso tem
a dura responsabilidade de dirigir um organismo estatal obrigatoriamente

comprometido com a discussão das diferenças culturais.
O DIRETOR DE jornalismo da Rede Bandeirantes, Antônio Teiles, conhece

bem as disparidades regionais em que se intrometeram - com ganhos,
perdas e conflitos diversos - as redes de televisão. O professor Clélio

Campolina, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e a secretária
de Estado da Cultura, Celina Albano, fazem uma análise do peso da

herança que inviabilizou a coesão do Estado e produziu um discurso político
de pretensa unidade para esconder a fragmentação. Uma matéria

complementar situa o assunto no contexto das
Audiências Públicas deste ano e das mudanças que foram operadas em seu

formato para abrir mais espaço às diferentes vozes que continuam brotando
da multiplicidade.

AS VOZES QUE ecoam desse material denotam uma vocação de
integração que vai além do discurso corrente de que tudo um dia vai acabar

em globalização da economia e rompimento de fronteiras. Antes disso, a
questão da integração do Estado ainda está aberta e incomoda pela

constatação de que, mesmo num cenário sem fronteiras, é mais do que
necessária uma ação de Estado que arregimente a cidadania e as múltiplas

forças internas em objetivos comuns que nos dêem coerência, força e -
como querem esses novos tempos - competitividade.

A EDIÇÃO SE completa com um artigo do relator da Constituinte Mineira,
deputado Bonifácio Mourão, que denuncia os erros de condução da

Relatoria que podem levar para o abismo a Revisão Constitucional, e
matérias sobre a nova Lei Agrícola do Estado - a primeira produzida a

partir de um seminário legislativo da Assembléia. Formulada com a
participação das diferentes correntes de opinião em torno do tema, elas

tentam esgotar o assunto em respeito às muitas diferenças e interesses em
jogo e são, neste sentido, outro bom exemplo da vocação pela unidade de
um povo que tem muito a produzir quando se reúne em objetivos comuns.



DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO

Bombardeado por culturas externas, esvaziado economicamente por
seus vizinhos e sem comunicação eficiente entre suas regiões, o Estado
tem múltiplas realidades à espera de uma política de integração que
canalize suas forças para um desenvolvimento equilibrado

DESINTEGRAÇÃO
Maria Teresa Bronzo
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O mapa da desintegração
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uizde Fora, distante pouco
mais de três horas de Belo
Horizonte, elevada no pas-
sado à condição de

"Manchester" mineira, tem sotaque
carioca; muitos de seus filhos torcem
pelo Botafogo, e o anedotário confe-
riu-lhe, maldosamente, a pecha de su-
búrbio do Rio.

Assim como Juiz de Fora, outras
centenas de cidades experimentam a
sensação de estar dentro do território
mineiro, mas vivendo as-
pectos do cotidiano típico
da fronteira vizinha. É o
que acontece, por exem-
plo, no extremo-sul do E
tado, com os habitantes da
pequena Cachoeira de Mi -
nas, a cerca de 230 km da
cidade de São Paulo, que
saem pela manhã para fa-
zercompras na famosa "25
de Março", rua tradicional
do comércio paulistano.

Ocorrências como
essas - mais expressivas à
medidaque se avança rumo
às fronteiras - indicam
apenas a ponta de um
iceberg formado ao longo
do tempo e deixam à mos-
tra um aspecto curioso: os
quatro cantos de Minas -
Norte, Sul, Mata e Triân-
gulo, tomados de forma
simplificada - desconhe-
cem-se. São regiões situadas dentro de
um só contorno, mas a realidade con-
traria o que desenha o mapa. E como se
Minas estivesse dilacerada internamen-
te, embora sem nunca abandonar a
conveniência do discurso da unidade.

O quadro que se apresenta hoje
foi sendo delineado aos poucos, e suas
origens remontam à época do Brasil-
Colônia. O ciclo do ouro, pela sua
natureza extrativa, determinou uma
ocupação fragmentada do território
mineiro, fazendo com que as regiões

funcionassem apenas como áreas de
suprimento da capital da província,
analisa o cientista político Otávio Dulci,
do Departamento de Sociologia e An-
tropologia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da UFMG. O pró-
prio governo colonial não via com bons
olhos a integração, pois isso poderia
aumentar o tráfego de pessoas na re-
gião aurífera, o que estimularia o con-
trabando.

Com o esgotamento do ciclo do

ouro e a emergência de novos pólos
econômicos, localizados principalmen-
te no Sul do Estado e na Zona da Mata,
ganha corpo o projeto de mudança da
capital. Ouro Preto, símbolo da deca-
dência, foi substituída por Belo Hori-
zonte, que nasceu incumbida de amai-
nar os ânimos separatistas e de iniciar o
processo de integração idealizado por
João Pinheiro e outras lideranças em-
presariais e políticas de sua época. Se-
gundo Dulci, essa elite, que tinha cons-
ciência do atraso estrutural da econo-

mia mineira, acabou vendo sacrificado
o projeto de integração por outro que
esfacelou o Estado ainda mais.

Devido à formação de um novo
ciclo econômico de base mineral, só
que agora industrial, Belo Horizonte -
por estar assentada sobre o Quadriláte-
ro Ferrífero - foi erguida também à
posição de eixo da economia do Estado.
"Minas abandonou o projeto de
integração de suas regiões, mas se pro-
jetou pela formação de um sólido par-

que de produção de bens
intermediários, que se
concentrou em torno da
região de maior ocor-
rênciade minério", ana-
lisa Dulci.

Como herança
desse processo de ocu-
pação e desenvolvimen-
to, restou um quadro de
desintegração econômi-
ca e cultural, expressa

- em comportamentos
como fazer compras em
São Paulo ou lerjornais
de estados vizinhos. A
influência de outros es-
tados sobre Minas in-
tensificou-se com os
avanços tecnológicos,
particularmente os que
possibilitaram às redes
de televisão ampliar seu
alcance, via Embratel.

INVASÃO - Por
muitos anos, o Sul foi dominado facil-
mente pelos sinais de TV dos estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro, ao invés
de captar os sinais mineiros. A "inva-
são" era um fenômeno incômodo, pre-
cariamente combatido pelas prefeitu-
ras e geradoras regionais, até então
únicas responsáveis pela expansão dos
sinais. Foi preciso que o Estado, por
determinação do então governador
Aureliano Chaves, encampasse o pro-
jeto de interiorização para reduzir o
impacto sociocultural exercido sobre o

HELENI DE MELO Couro, DIREÏORA DO DETEL:
"São 110 municípios desconectados da realidade mineira
utilizando parabólicas para buscar imagens do Rio ou São
Paulo".

6 REVISTA DO LEGISlATIVO
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MANOEL BORGES, PREFEITO DE PARACATU:
"A invasão cultural de outros estados produziu uma juventude
sem compromisso com Minas e as coisas mineiras"

O mapa da desintegração

Sul de Minas e outras regiões.
Hoje, 43% da população minei-

ra - cerca de 7 milhões de habitantes—,
segundo dados do Departamento Esta-
dual de Telecomunicações (Detel), re-
cebem sinais de TV através do comple-
xo montado pelo Estado; isso, sem
contabilizar as plantas das
retransmissoras que se integram às do
Detel, elevando esse percentual para
70% da população.

Embora animador, se compara-
do com a situação de 20
anos atrás, o quadro da
cobertura de sinais de TV
apresenta um componen-
te surpreendente: 110
municípios do Estado
estão totalmente des-
conectados da realidade
mineira, já que estão re-
cebendo - via parabóli-
ca - apenas a programa-
ção gerada pelas matri-
zes, incluindo os
telejornais regionais, pro-
duzidos no Rio ou em São
Paulo, de acordo com le-
vantamento do Detel feito
há um ano.

Fatos como esses
podem ocorrer, segundo a
diretora-geral do Detel,
Heleni de Meio Couto,
porque as prefeituras, in-
comodadas com a demo-
ra na instalação da rede
oficial, acabam optando
pelas antenas parabólicas - uma alter-
nativa de resolução instantânea, que
ainda confere um certo ar de
modernidade à administração local,
embora os prejuízos econômicos e cul-
turais sejam incalculáveis. As
repetidoras, por sua vez, só têm interes-
se em instalar estações de retransmissão
em localidades que possam dar retorno
comercial, através da publicidade.

Assim vive Paracatu - a última
cidade antes da divisa com Goiás—, no

Noroeste, a 500 km de Belo Horizonte
e a 200 km de Brasilia, completamente
distanciada da realidade do resto do
Estado. O prefeito Manoel Borges la-
menta os sérios prejuízos de natureza
econômica e política da população da
cidade, por causa dos sinais de TV
captados de Goiás, do Rio de Janeiro e
de São Paulo, mas se atém, bem mais
preocupado, às perdas culturais. "Essa
invasão cultural é a responsável pelo
surgimento de uma juventude que não

tem compromisso com Minas, que não
tem nenhum sentimento patriótico pe-
las coisas mineiras", enfatiza.

O fenômeno não incomoda ape-
nas os políticos. Durante a Audiência
Pública da região Noroeste, realizada
em março, em Paracatu, a integração
com o restante do Estado foi alvo de
defesas calorosas de todas as associa-
ções, sindicatos e coope rativas da re-
gião que reivindicaram a extensão do
Sistema Estadual de Telecomunica-

ções. O deputado federal Paulo Roma-
no, votado na região, também aprovei-
tou a ocasião para protestar contra o
risco da perda "da identidade da cida-
dania mineira, uma vez que eles nunca
sabem o que se passa na capital do
Estado".

Esse bombardeamento de infor-
mações externas, uma das causas da
fragmentação de Minas em múltiplas
realidades, produz reflexos na unidade
política e econômica de um Estado de

extensão territorial equi-
valente à de países como
a França, tendo suas re-
giões separadas pelas
grandes distâncias e pela
precariedade da malha
rodoviária. O que, por
sua vez, provoca uma
sensação geral de
distanciamento do cen-
tro das decisões e quei-
xas freqüentes das lide-
ranças políticas e empre-
sariais.

O deputado Adel-
mo Carneiro Leão (PT),
com representação em
Uberaba, fala de uma
região que tem consciên-
cia do seu potencial eco-
nômico e da sua expres-
siva participação no
ICMS - 11,26%, de
acordo com o Anuário
Estatístico de Minas Ge-
rais (89) -, mas que não

vê esse esforço reconhecido na hora de
repartir o "bolo".

Além do pequeno retorno no pla-
nejamento orçamentário do Estado, o
Triângulo reclama de outro tipo de
descaso, que o deputado diz reforçar
ainda mais os movimentos separatis-
tas. Adelmo conta que há dois anos o
tráfego de um trecho da rodovia que
liga Araxá a Uberaba tem sido feito por
estradas vicinais, devido à queda de
uma ponte, aumentando o percurso em

REVISTA DO LEGISlATIVO 7
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O mapa da desintegração

70 km, sem que o governo do Estado
manifeste qualquer preocupação com
esse transtorno.

O ex-prefeito de Varginha e de-
putado Dilzon Meio (PTB) se diz por-
ta-voz de uma região que um dia quis
ser independente, que é praticamente
urna extensão de São Paulo e que vê
Belo Horizonte apenas corno referência
geográfica. O "Sul Maravilha" - ape-
sar de ser a região que mais recebeu

pobreza local. A deputada Maria José
Haueisen (PT), de Teófilo Otoni, vê na
região traços de um mundo à parte, com
antenas parabólicas, latifúndios - só
que improdutivos - e a profusão dos
dólares provenientes do comércio de
pedras, em meio a uma paisagem que
mistura miséria e abandono.

O diagnóstico da região é
desalentador, sobretudo porque ela es-
teve no esquecimento dos políticos e

orçamentária. "Se quisermos manter a
unidade de Minas, apesar da sua diver-
sidade, sem que ninguém se Sinta toma-
do ou subtraído, a saída é a
descentralização do planejamento e da
execução de políticas públicas", apon-
ta o titular da Superintendência Cen-
tral de Planejamento Econômico e So-
cial da Seplan, José Osvaldo Lasmar.

Para dar suporte ao novo mode-
lo, o governo está traçando um plano de

DEPUTADOS DILZON MELO E MARIA JOSÉ HAUEISEN:
Embora contribua com a segunda maior cota de ICMS do Estado, o Sul é praticamente uma extensão
de São Paulo, enquanto o Norte de latifúndios improdutivos é um mundo á parte de miséria e abandono

projetos nos últimos dois anos, com
assistência do Instituto de Desenvolvi-
mento Industrial (mdi), segundo dados
da Federação das Indústrias de Minas
Gerais (Fiemg) - também se ressente
da falta de participação, apesar de en-
grossara receita estadual com a segun-
da maior cota de ICMS - 11.40%.

O vale do Jequitinhonha e o do
Mucuri têm sorte pior. Fazem fronteira
com um Estado menos promissor, a
Bahia, e ainda vivem sob um clima
causticante, pretexto para justificar a

planejadores. "Só é lembrada durante
as eleições, quando os candidatos dis-
tribuem cestas básicas", observa a de-
putada, lamentando a ausência de um
planejamento para a região que dimi-
nua a distância sócio-econômica que a
separa do restante do Estado.

PLANEJAMENTO - O governo mi-
neiro visualiza esse quadro e propõe
como alternativa um novo paradigma
que possibilite encurtaras distâncias e
planejar com racionalidade a execução

ação que inclui esforços no setor das
telecomunicações, com a criação de
programas de telefonia rural e de
interiorização dos sinais de TV. Nesse
sentido, prevê o repasse de recursos da
ordem de US$ 15 milhões para a aqui-
sição de receptores que permitirão le-
var, pelo menos, os sinais daTVMinas
aos quatro cantos do território mineiro
- cobertura de 100% do Estado, como
espera a diretora do Detel, Heleni de
Meio Couto. E, ao mesmo tempo, pro-
jeta uma política de aproximação com

8 RE\1STA oo LlGIsL&1'rvo



O mapa da desintegração

a realidade dos municípios, através da
criação de unidades administrativas
regionais da Seplan.

Essas unidades e a nova
regionalização do Estado serão a ala-
vanca de Lima estrutura de planejamen-
to inédita, através da qual o governo
pretende interiorizar a ação da Seplan,
o que na prática significa descentrali-
zaraexecuçãode políticas de desenvol-
vimento no Estado. Segundo Lasmar,
cada unidade terá um coordenadorcom
respaldo político, que saibavocalizar
os problemas e que seja capaz de ade-
quar políticas setoriais para a região.

A proposta tem coerência, aco-
lhe uma tendência mundial de
regionalizar as ações governamentais,
mas sua aplicação efetiva não desperta
muito entusiasmo, sobretudo porque,
na prática, descentralização implica
divisão de poder. 'E Lima coisa pol itica-
mente difícil, porque o poder exerce
atração sobre as pessoas", analisa a
geógrafa Maria Aparecida Arruda, da
Fundação João Pinheiro.

Para ela, é difícil imaginar dez
pessoas no Estado dividindo poder com
os secretários e com o próprio governa-
dor. Maria Aparecida sugere, como
alternativa, uma definição criteriosa do
que seja competência do Município, do
Estado e da União, para que não persis-
tam, por conta da superposição de ati-
vidades, as incertezas e a falta de deci-
sões.

Nesse quadro em que se conju-
gam atraso e prosperidade, regiões ri-
cas e pobres colonizadas pelos vizinhos
e perspectivas discutíveis de ação go-
vernamental, Minas permanece como
um dia escreveu Guimarães Rosa: vári-
as. Em tempos de integração, vide
Mercado Comum Europeu e Mercosul,
esse desmembramento em múltiplas
realidades regionais, embora não ame-
ace seriamente a unidade territorial,
constitui um risco nessa direção ou, na
melhor das hipóteses, um entrave ao
processo de desenvolvimento equilibra-
do.

\
/
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om base em dados da Secretaria
de Estado da Indústria e Co-
mércio, publicados em trabalho
da Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais (Fiemg), os
incentivos fiscais ocupam apenas o
quarto lugar - cerca de 15% - entre os
fatores que inlluenciararn as decisões
de investimento no Estado em 93, con-
tra 61,6% conferidos à disponibilidade
de matéria-prima.

Odocumento alerta que Minas,
apesar de todas as vantagens compara-
tivas em relação a outros estados brasi-
leiros, como a proximidade de grandes
mercados consumidores e as boas con-
dições de infra-estrutura, está em des-
vantagem por causa da guerra fiscal
praticada por muitos estados com os
quais faz fronteira, como é o caso da
Bahia. Rio de Janeiro, São Paulo, Espí-
rito Santo e Goiás.

O Rio de Janeiro conseguiu
atrair 18 projetos, com investimentos
da ordem de US$ 90 milhões, no perí -
odo de 90 até maio de 93, através da
dilatação do prazo de recolhimento do
ICMS. Goiás, São Paulue Espírito San-
to também se configuram como concor-
rentes potenciais para Minas Gerais,
seja através da criação de programas de

SI,

fomento à indústria ou por uma polí-
tica de cobrança do ICMS mais atraen-
te.

Desde 90, Minas deixou de cap-
tar investimentos da ordem de USS
370 milhões e de gerar 4 mil empregos.
Desse volume, 66% foram absorvidos
por Goiás e 33% pelo Rio de Janeiro.
"As indústrias instaladas no Triângulo
sofrem concorrência acirrada das de
Goiás e acabam perdendo em
competitividade", destaca o estudo.

As críticas feitas pelo documen-
toda Fiemg foram consideradas "equi-
vocadas" e "improcedentes" pelo se-
cretáriode Estadoda Fazenda, Roberto
Brant. O secretário contestou o estudo,
afirmando que não há diferença na
carga tributária cobrada pelos estados.
—As alíquotasdolCMS não são lixadas
pelos estados, mas pelo Senado Fede-
ral e pelo Confaz e são iguais para
todas as unidades da Federação, ou
seja, 12% de alíquota máxima, quando
as vendas são feitas para outros esta-
dos, e 18%, quando as vendas são feitas
no interior do próprio Estado", explica
Brant. "Na verdade", analisa o secretá-
rio, "o que está fazendo com que Minas
não cresça tanto quanto nós desejáva-
mos é a recessão econômica".

O OUTRO LADO DA FRONTEIRA

BAIXAS NA GUERRA FISCAL
Estudo da Fiemg denuncia que Estado perde
investimentos na guerra fiscal com estados vizinhos
(390 milhões de dólares desde 90), enquanto secretário
da Fazenda culpa a recessão econômica

REVISTA 11)0 LEGist.1vnv0 9



Clélio Campo una Diniz
Professor titular do Departamento de
Economia da Faculdade de Ciências
Econômicas da UFMG, já publicou
"Estado e Capital Estrangeiro na
Industrialização Mineira" "Economia e
Planejamento em Minas Gerais" e "O
Paradoxo Mineiro: Fortalecimento
Econômico e Enfraquecimento Político"

DIFICULDADES HISTÓRICAS
Um esforço de integração para aproveitar as vantagens de cada sub-
região é importante para o desenvolvimento de um Estado que teve uma
ocupação descontínua e planos de integração atropelados por carências
de infra-estrutura, urbanização acelerada e o crescimento dos vizinhos

41? 1:>_Á1	JI4
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ocupação econômica e populacional do território mineiro se fez com
descontinuidades temporais e geográficas, em função da disponibilidade
de recursos, das alternativas econômicas de cada época histórica e das
possibilidades físicas de acesso.

Como se trata de uma região central, desde o descobrimento e
mesmo na chamada fase "primário-exportadora", os vários surtos de
ocupação estiveram voltados para a busca de recursos minerais,
silvestres e posteriormente agrícolas e pecuários, com objetivo de
exportação. Formava-se, assim, uma economia mercantil para fora
e natural para dentro. Desta forma, cada parcela do território, ao ser
ocupada, acabava por se vincular geograficamente ao estado ou
região por onde a produção deveria escoar.

Isto ocorreu com a região
central das minas, que se vincu-
lou ao Rio de Janeiro, não só
pela menor distância do mar,
como também porque esta era

• uma exigência da Corte, que,
inclusive, proibiu a construção
de caminhos em outras dire-
ções, como forma de controlara

- saída de ouro e pedras precio-
sas. As regiões Norte e Nordes-
te do Estado foram ocupadas
por uma extensão natural da
pecuáriavindado Nordeste bra-
sileiro, em especial da Bahia, a
qual encontrou no rio São Fran-
cisco o melhor caminho de pe-

AÍ netração. Por isto, aquela re-

10 REVISTA to LEGIsIxnvo



O peso da herança

gião acabou se vinculando mais à Bahia.
O Leste mineiro, ou a chamada região da Mata, foi

ocupado, na primeira fase, através do que se chamou
"colonização de retorno", quando a decadência da produção
aurífera provocou a dispersão da população da região
central, parcela da qual procurou retomar ao litoral, por
Onde havia penetrado. Dada a proximidade geográfica a
região acabou se vinculando à cidade e ao porto do Rio de
Janeiro. Posteriormente, a expansão cafeeira, a partir da
segunda metade do século XIX, reforçou aquela vinculação,
inclusive porque o café era exportado pelo porto do Rio de
Janeiro e o abastecimento dessa região também provinha
daquela cidade. O início do crescimento de Juiz de Fora,
como centro comercial e industrial, acabou sendo esvaziado
quando a Estrada de Ferro Leopoldina drenou a produção
diretamente para o Rio e facilitou o abastecimento da rede
de municípios articulados com o café através daquela
cidade.

A penetração do café na região Sul do Estado encon-
trou, como era natural, duas vias de escoamento e abaste-
cimento: Rio de Janeiro e depois São Paulo. Isto, conjugado
com a maior distância, reforçou a articulação dessa região

com São Paulo.
A própria ocupação do Triângulo mineiro, feita já no

final do século XIX - embora tenha sido caminho de
penetração para as regiões mincradoras de Goiás e Mato
Grosso e pertencido à província de São Paulo entre 1720 e
1744 e a Goiás entre 1744 e 1816, fundamento histórico dos
movimentos separatistas -, faz-se em função do avanço da
fronteira agrícola paulista e de sua ligação ferroviária com
aquele Estado. Desta forma, sua vinculação econômica se
fez preponderantemente com São Paulo. Por outro lado, a
própria desintegração da economia mineradora provocou,
nas regiões mais próximas e no sentido oeste, uma certa
involução para a subsistência, com fracos laços de integração
produtiva e territorial. Esta herança histórica levou à
constatação, nos dizeres de Guimarães Rosa, de que "Minas
Gerais é muitas. São, pelo menos, várias Minas.

Essas razões levaram a uma constante preocupação do
governo de Minas, que não via como articular econômica e
politicamente o Estado. Estas foram, também, as razões que
levaram à decisão de transferir a capital de Ouro Preto para
Belo Horizonte, na busca de um local em melhores condi-
ções de assumir a liderança política e exercer efeito de
polarização econômica sobre as demais regiões.

A menor distância entre as várias regiões e os estados
vizinhos, por onde escoava a produção e de onde provinha
o abastecimento, a falta de centros comerciais exportadores
dentro do Estado, o pequeno nível interno de mercantilização
- devido à escravidão e à subsistência - e a falta de
transportes, aliados aos obstáculos naturais da geografia
mineira, impediram a nova capital, e outras cidades, de
exercer efeito polarizador sobre o território mineiro.

Esta constatação seria refletida, uma vez mais, na
década de 20, por ocasião da montagem do plano rodoviário
do primeiro governo de Olegário Maciel - seguido nos
governos de Meio Viana, Antônio Carlos e Benedito
Valadares -, que previa a construção de um sistema rodo-
viário radial, ligando as várias regiões do Estado à sua
capital, na esperança de que assim esta pudesse ampliar seu

efeito polarizador. As mesmas razões expli-
cam a criação da Rede Mineira de Viação, em

e OS	1931 - por incorporação das estradas de
ortes ferro Oeste de Minas, Rede Sul Mineira e

Paracatu -, na esperança de que esta pudesse
facilitar a articulação econômica do Estado e
criar um canal específico de exportação através

il e	do Porto de Angra dos Reis e desta forma da

O	
dominação do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ao mesmo tempo em que estas váriasiro'	tentativas eram realizadas, expandiam-se pri-
meiramente a economia do Rio de Janeiro e
posteriormente a de São Paulo, estabelecendo

os laços de uma divisão inter-regional do trabalho no Brasil,
através da qual Minas Gerais se vinculou como fornecedora
de alimentos, matérias-primas e bens intermediários, refor-
çando a ligação das várias parcelas de seu território com
aqueles estados e dificultando uma efetiva integração eco-
nômica dentro do seu próprio território.

Este diagnóstico foi sistematizado no Plano de Recupe-
ração Econômica e Fomento da Produção, divulgado em
1946— governo Milton Campos—, indicando como princi-
pais razões do esgotamento da economia mineira: falta de
acesso ao mar, estrutura comercial e financeira localizada
fora do Estado, má topografia, deficiência dos transportes
e falta de energia elétrica. Em função disso, argumentava
que a produção se disseminava, dificultando sua articula-
ção e expansão. Defendia, então, a centralização da produ-
ção para que o Estado obtivesse força polarizadora das

"A menor distância entre as regiõe
estados vizinhos e a falta de transp

e centros exportadores dentro a
Estado, aliados aos obstáculos

geográficos, impediram a capita
outras cidades de exercer efeit

polarizador sobre o território mine
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economias regionais.
Fato semelhante

ocorreu com o Plano de
Eletrificação de Minas
Gerais (1949) e com a
Cemig— na sua primeira
fase -, que dividiu o Es-
tado em zonas ele-
troeconômicas, com o
objetivo de definir prio-
ridades e implementar
obras que pudessem pro-
mover o desenvolvimen-
to simultâneo de várias
regiões, o que acabou
sendo superado quando
a empresa decidiu pela
construção da Usina de
Três Marias e, posteri-
ormente, associou-se na
construção de Fumas,
impondo a unificação do
sistema energético esta-
dual.

O acelerado proces-
so de urbanização e industrialização levado a
efeito no País, a partir da década de 50, e as "Fre
grandes obras rodoviárias nacionais, facilitando a
articulação interestadual e o aumento dos fluxos
comerciais interestaduais, consolidaram a ligação
de várias regiões de Minas aos seus vizinhos,	reg
superando o projeto de integração territorial da
economia mineira.	 regiAssim, considerada a integração do mercado
nacional, não faz mais sentido pensar em uma vani
completa integração produtiva intra-regional, mas
sim aproveitar as vantagens comparativas de cada
uma das sub-regiões, especializando-se naquilo de mais
vantajoso e integrando-se ao mercado nacional.

No entanto, considerada a dimensão geográfica do
Estado, suas diferenças econômicas, sociais e de potencial
produtivo, um esforço de integração ainda continua como
meta da maior importância para um desenvolvimento mais
amplo. Para isto, algumas decisões tornam-se relevantes.
Entre elas, expansão e modernização do sistema de trans-
portes, a exemplo da duplicação da Femão Dias, da BR-
262, no trecho Belo Horizonte - Vale do Aço e daí pela Rio-
Bahia e posteriormente no sentido do Oeste, do Norte e
Nordeste do Estado.

Por outro lado, poder-se-ia, à luz das transformações
tecnológicas em curso, aproveitar o potencial acadêmico e
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de pesquisas localizado no Estado - Minas possui seis
universidades federais, escolas federais isoladas, universi-
dades particulares e estaduais, que deveriam ser mobiliza-
das no sentido de adequar-se às condições e ao potencial
econômico do Estado, integrando atividades de ensino,
pesquisa e produção dentro de Minas Gerais.

Por outro lado, estas não são razões para justificar a
redi visão poi ítico-territorial,que não teria lógica político-
administrativa, especialmente quando as experiências
mundiais de maior sucesso demonstram exatamente o
contrário - a inversa é verdadeira. Ou seja, a integração
econômica procura reduzira divisão político-territorial, na
busca de melhor eficiência produtiva, administrativa e de
justiça social.

nte à integração do mercado nacional,
ião faz mais sentido pensar em uma
ompleta integração produtiva intra-
ional, mas sim aproveitar as vantagens
omparativas de cada uma das sub-
ões, especializando-se naquilo de mais
ajoso para integração a esse mercado"



NOVA LEITURA
Minas Gerais é o somatório de suas raízes multiculturais, e a
releitura das configurações regionais é que dará o novo perfil
do Estado, esvaziando o mote de movimentos separatistas,
que só admitem o igual, o imediatamente semelhante

UNIDADE IVA
DIVERSIDADE

1•I

história brasileira, desde a Proclamação da República, tem sido marcada
por uma discussão sobre as relações de poder entre a União e os estados.
Essa polarização está expressa nas nossas cartas constituicionais, que
ora privilegiam a centralização, ora a autonomia dos estados e muni-
cípios. Este movimento pendular tem sempre como justificativa a
busca do progresso, da eficiência, da modernidade, e se insere nos
marcos de um sistema federativo que, em princípio, busca assegurar
a unidade através do reconhecimento das diversidades do País (1).

Na República Velha, inicia-se um processo de descentralização
política e administrativa com o fortalecimento do regionalismo,
especialmente de determinadas regiões. O exemplo clássico é 'a
política do café-com-leite', que dava poder de mando em nível da

União aos estados de Minas e
São Paulo. Ainda que se tratas-

________________	 se de uma configuração legiti-
________________ inada pelo jogo de articulações

dos interessados políticos, esta
tendência estava longe de ser
monolítica.

Como salienta Ruben
Oliven, "embora oregionalis-
mo seja um fenômeno essenci-
almente político em sua defini -

t. ção, caracterizando-se por de-
sigualdades sociais, para ser
bem-sucedido, ele precisa arti-
cular-se,rnobilizarido senti men-
tos coletivoseveicul anuo iden-

ti

-
:'	 .	.•.• .	 .	dades e ideologias ligadas as
•••	-	•.	memórias sociais" (2).

Celina Albano
Secretária de Estado da Cultura de
Minas Gerais, doutora em
Sociologia pela Universidade de
Manchester, Inglaterra, professora
adjunta do Departamento de
Sociologia e Antropologia da
Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal
de Minas Gerais
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É assim que, também nesse período, a intelectualidade
brasileira passa a discutir questões referentes à organiza-
ção da sociedade e do Estado sob a ótica do universal
e do particular. A influência marcante da cultura européia
abria um debate sobre novas raízes culturais.

A questão da nacionalidade ganha destaque entre os
modernistas de 22 que recusam o regionalismo, porque
acreditavam que somente através de valores nacionais se
chegaria ao universal. A valorização do que existia de mais
autêntico na cultura brasileira, longe de exaltar uma
vinculação regionalista, naturalmente destacaria os ele-
mentos universais de nossa cultura, propiciando um diá-
logo atualizado com o mundo exterior.

Também nessa década, mais precisamente em 26,

por uma pluralidade
de vozes que a faz ser
vista e sentir-se uma-	- IIsin tese do Pais

Gilberto Freyre, no Recife, lança o "Manifesto
Regionalista". Através de uma defesa mais enfática da
região, enquanto unidade básica da organização naci-
onal, Freyre visava, fundamentalmente, à conservação
e à preservação dos valores tradicionais. Sob essa
ótica, é o conjunto homogêneo de regiões, e não uma
coleção arbitrária de estados, que formaria de fato o
Brasil: "uma região pode ser politicamente menos do que
uma nação, mas vitalmente e culturalmente é mais do que
uma nação" (3). Por trás desta visão pode-se entrever a
defesa do Nordeste frente à hegmonia do Sul do País.

Retomando a trajetória político-institucional dos con-
ceitos de centralização e regionalismo, observa-se, com o
advento da República Nova, um crescente deslocamento do
poder de âmbito regional para federal.

A Constituição de 37, sob a égide do Estado Novo,
estabelece mais fortemente o controle da União sobre
diferentes setores: criam-se, por exemplo, o Ministério da
Educação, do Trabalho, e a economia passa a ser mais
direcionada pelo Estado.

Simbolicamente, a força da unificação pretendida
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foi marcada por um dispositivo constitucional que ordenava
a supressão das bandeiras estaduais, como tentativa polí-
tica de enfraquecer o poder regional.

A Assembléia Constituinte de 46 teve como tarefa
repensar aorganização administrativa para um novo Brasil.
O processo de industrialização e de urbanização e a ampli-
ação dos meios de comunicação mudam o perfil sócio-
econômico e político do País, que perde sua vocação agrária
e, conseqüentemente, desloca o domínio das oligarquias
locais. A relação entre União e estados, as competências e
poderes de cada um tomam-se tema de discussão.

O municipalismo ganha forças, sobretudo, através da
participação dos municípios cm alguns tributos que lhes
são destinados via arrecadação dos Estados e da União.

Forma-se uma nova trilogia político-administrati-
va: União, estados e municípios.

O golpe militarde 64 restabelece o centralismo.
Embora a Constituição de 67 e a Emenda Consti-
tucional n° 1 ,de 69, reforçassem o sistema federa-
tivo e reassegurassem as autonomias estadual e
municipal, de fato, essas últimas disposições fo-
ram sempre mais nominativas do que efetivas.

Na pauta da redeinocratização dos anos 80,
entre os ternas contestatórios do poder central,
quase absoluto, figura o debate sobre a necessida-
de do estabelecimento, no País, de um verdadeiro
federalismo. Ao lado de uma reforma tributária
que transfira mais recursos aos estados e municí-
pios, devem-se reafirmaras identidades regionais
que salientam a pluralidade do nosso País. Trata-

se, de fato, de uma questão politicamente crucial: como
propiciar que diferenças regionais convivam, em sua
inteireza, com a idéia de unidade?

Para Otávio Dulci, que advoga ser "o regionalismo
- a consciência regional - uma síntese do espaço físico e
social de uma determinada área e de sua projeção
ideológica, na medida em que envolve interesses e confli-
tos" (4), Minas Gerais é um exemplo singular onde se
articulam, claramente, variáveis culturais, geográficas e
políticas na composição de seu perfil regional.

Ocupando uma posição central no território brasi-
leiro, ao fazer limite com o eixo Rio-São Paulo, com o
Centro-Oeste e o Nordeste, Minas é penetrada por uma
pluralidade de vozes que a faz ser vista e sentir-se uma
síntese do País. Essa vocação lhe traz responsabilidades
especiais em nível político, impondo-lhe um papel modera-
dor.

Corno assinala Otávio Dulci, a idéia da centralidade
geopolítica é fortalecida pela representação corrente da
personalidade dos mineiros, de suas orientações e de seu
comportamento político. Ou seja, do que se poderia desig-

'Ocupando posição central
no território brasileiro..

Minas é penetrada
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nar por caráterregional, cujos componentes centrais seriam:
"o apego à tradição, a prudência nas iniciativas, a modera-
ção, a aversão aos extremos, o pragmatismo, a adaptabi-
lidade às circunstâncias ( ... ) e a perspicácia, a habili-
dade, a paciência, como meios de lograr objetivos a menor
custo (5).

Esta composição de atributos do "mineiro típico", tão
difundida, existiria na realidade? Tal pergunta, tantas vezes
formulada, pode nos levara urna armadilha conceitual, que
desconsideraria as relações entre mito e realidade. Não se
pode desconhecer a existência desse imaginário coletivo
que, enquanto construção histórica, vem se reproduzindo ao
longo do tempo. Existe, de fato, a intenção política de manter
essa imagem calcada na necessidade de reforçar uma pseudo-

trocas e respeitar a autonomia dos municípios é em tudo
diferente de um ideal separatista que só admite o igual, o
imediatamente semelhante.

A manutenção da integridade territorial mineira se
expressa através de um ato político. Cabe, porém, enaltecer
a importânciade uma releitura das configurações regionais
do Estado. Se no passado as peculiaridades mineiras eram
impostas porum discurso que enfatizava a homogeneidade,
hoje devemos ressaltar as diferenças regionais através do
reconhecimento não apenas de sua importância política,
mas sobretudo de sua capacidade criadora, recompensada
pela participação nos quadros políticos e na distribuição da
riqueza do Estado.

A questão regional em um país como o nosso, de
unidade, ocultando diferenças internas que
venham a questionar a pretendida visão
homogênea.

De fato, se Minas ecoa urna
pluralidade de vozes, ela o faz em um
movimento centrípeto. Quando penetrada
por seu entorno, Minas assimila, identifi-
ca-se, faz-se "muitas". E assim que temos
o mineiro da Zona da Mata, do Triângulo,
do vale doJequitinhonha, do Sul e aquele
falado mineiro das montanhas. Minas é,

"Existe a intenção política de
manter essa imagem calcada

na necessidade de reforçar
uma pseudo-unidade,.

ocultando diferenças internas
r'ue vnhrim n ri,ip.stfrnrir r

portanto, um Estado construido sobre pro-
fundas diversidades regionais. Cindido
por diferenças sóciocul tuia is, pouco in-
terl igado economicamente, sua unidade
resulta mais da jurisdição do poder esta-
dual do que da existência de traços homogêneos.

Isto significaria, então, a ausência de uma identidade
mineira? Pelo contrário, a noção de identidade traz interna-
mente a idéia da diferença. O que faz de Minas Gerais
"Minas Gerais" é o somatório de suas raízes multiculturais:
"lugar cheio de diversidade, histórias não acertadas, ima-
gens superpostas umas às outras e gerando formas inespe-
radas (6).

Esta configuração complexa pode gerar intenções se-
paratistas na medida em que, não sendo valorizadas e
reconhecidas as diferenças, emergiria um sentimento de
exclusão em regiões do Estado.

Talvez um dos fatores que, historicamente, vem nutrin-
do um corrente sentimento separatista em Minas Gerais seja
esta pseudouni forni idade, criada por suas elites, que asfi-
xiou aquilo que cada uma das regiões de Minas trazia de
específico à configuração de uma identidade mineira.

Entre o projeto da "Nova Filadélfia", no Norte de
Minas, e as manifestações mais recentes por um Estado do
Triângulo, estamos diante da incapacidade de aprender
através de fronteiras. Valorizar a diferença, estimular as

w	. a. ... a —	 .. a_a

pretendida visão homogênea"

dimensões continentais, passa por urna política das diferen-
ças, no que diz respeito às especificidades regionais em seu
sentido mais amplo. Minas, pela experiênc

i
a do seu passa-

do na questão regional, pode ser o exemplo de um novo
enfoque na superação de tensões. Os diversos programas
em execução - na área da cultura, do turismo, da saúde e da
educação - com vistas ao reconhecimento de fronteiras
regionais nestes diversos setores em muito contribuirão
para esta desejada releitura do regionalismo.
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COLONIZAÇÃO

Antônio Telles

i ffl ^" IE rd m4%F AG ME NTADAS
O diretor de Jornalismo da Rede Bandeirantes diz que afalta de informações
nos municípios de fronteira sobre o dia-a-dia econômico, político e
cultural de Minas alarga o fosso que os separa do centro de decisões do
Estado, com enormes perdas na arregimentação da cidadania

consolidação de redes regionais de televisão,
integrando as imagens do Estado e alimentan-
do todos OS seus 756 municípios com informa-
ções que dizem respeito ao seu dia-a-dia e ao
conjunto das Minas Gerais, depende de um
entendimento político. Os investimentos de-
mnandados por um projeto desta natureza são

elevados e invia-
bilizam iniciativas iso-
ladas. Assim, para que
ele se realize, é fun-
damental a criação de
uma parceria, com a
participação do Esta-
do, dos municípios e
(Ias concessionárias
de televisão.

Essa é a opinião
do jornalista Antônio
Te/les, diretor de Jor-
nalismo da Rede Ban-
deirantes de Televi-
são, que participou no

ano passado de uma das sessões das audiên-
cias públicas, abordando essa questão. Te/les
é mineiro e começou a atuar na área de
Comunicação em 1962, nojornal Ultima Hora,

com passagens na Rede Globo em Belo Hori-
zonte e em São Paulo - jornal e televisão - e
na revista Manchete, da Editora Bloch.

Em 1976, transferiu-se para a Rede Ban-
deirantes, implantando a emissora em Belo
Horizonte. Com um breve intervalo, quando
assumiu a direção da agência MPM Propagan-
da e a coordenação de Divulgação da Presidên-
cia da República do governo Sarnev, durante
um ano - função para a qual foi convidado
pelo ex-governador mineiro Tan credo Neves -,
ele retornou à televisão em 1986, na direção
geral da regional da Bandeirantes. Nesta fun-
ção, ficou até agosto do ano passado, quando
foi transferido para São Paulo, passando a
responder pela Diretoria de Jornalismo da Rede.

Nessa entrevista, aos jornalistas Ramiro
Batista e Patrícia Duarte, da Gerência-Geral
de Comunicação Social da Assembléia
Legislativa, Antônio Te/les fala das dificul-
dades técnicas para implantação de redes
regionais de televisão, do papel de cada uma
das partes envolvidas nesse projeto e das
possíveis soluções, de curto e longo prazo,
que possibilitariam a geração de sinais
confiáveis de televisão para todo o interior do
Estado.
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Imagens fragmentadas

REvISTA DO LEGISLATIVO - Durante a audi-
ência pública de Patos de Minas, no ano
passado, o senhor falou da fragmentação
de Minas Gerais em face da sua coloniza-
ção pelos meios de comunicação dos es-
tados vizinhos, em resposta a
questiona?nentos de alguns prefeitos...
ANTÔNIO TELLES - Nós temos, de fato, uma
invasão enorme de veículos de comunica-
ção de outros estados no território mineiro.
Não só na área de televisão, mas também
da imprensa escrita, com os jornais do Rio
de Janeiro e de São Paulo ganhando espaço
no interior de Minas e até mesmo na região
de Belo Horizonte. O eixo da Rio-Bahia,
por exemplo, que é uma região muito im-
portante, recebe influência enorme dos jor-
nais do Rio de Janeiro, que costumam
chegar às mãos do leitor de muitas cidades
mais cedo do que os jornais de Minas.

RI - E no caso das televisões?
ANTÔNIO TELLES - Acontece um fenômeno
semelhante. Regiões próximas de Carlos
Chagas, de Nanuque, recebem sinais do
Espírito Santo. A Zona da Mata, nas pro-
ximidades de Juiz de Fora, recebe as ima-
gens do Rio de Janeiro. E isso acontece em
quase toda a faixa fronteiriça do Estado. O
Sul de Minas recebe forte influênciade São
Paulo, o nosso Nordeste é influenciado
pelo Espírito Santo, Paracatu recebe influ-
ênciade Brasília.

RI - Esse quadro é conseqüência de uma
limitação técnica dos jornais e tevês ou
reflete o desinteresse político das empre-
sas e do próprio governo de reverter a
situação?
ANTÔNIO TELLES - Primeiro, temos de con-
siderar que Minas Gerais é um Estado
continental, fronteiriço a outros estados
fortes em todos os seus lados. Então, é
natural que ocorraessa influência. Mas, no
caso das televisões, existe uma dificuldade
maior, que é a topografia do Estado, muito

complicada para o transporte de sinais
terrestres de tevê. Quando se tem uma
região plana, os investimentos para im-
plantação destas redes, de links de micro-
ondas, são muito menos onerosos, pois é a
topografia - se mais plana ou mais ondular
- que define o número de pontos, de links,
de cada rede. Por exemplo, uma rede na
Zona da Mata vai custarcinco ou oito vezes
mais do que numa região do Cerrado, onde
a topografia é mais plana.

RI - É um problema sem solução?
ANTÔNIO TELLES - Não, claro que não. Na
gestão anteriordo governo Hélio Garcia, o
Departamento Estadual de Telecomunica-
ções (Detel) tinha uma política, uma filo-
sofia de integração, um propósito bem
definido em relação a isso. Naquela época,
fez-se um trabalho de excelente qtialidade.
Foram instalados dois ramais para o Sul de
Minas com qualidade técnica muito boa,
com um padrão excelente. Uma dessas
rotas vai até Poços de Caldas e a outra, num
determinado ponto dessa mesma linha, bi-
furca para São Sebastião de Paraíso. Ficou
um trabalho muito bem feito, que funciona
extraordinariamente bem até hoje. Esse é
um modelo que deveria estar sendo esten-
dido para o Estado inteiro.

RI - Mas a limitação técnica permanece.
ANTÔNIo TEU.ES - Permanece, com mais
alguns agravantes. Para as estações co-
merciais, levar um sinal até o interior repre-
senta um investimento muito alto, sem
retorno econômico. Então é preciso que
haja uma reunião de interesses entre as
concessionárias dos serviços de televisão,
as prefeituras e o governo do Estado. Um
entendimento entre essas três partes, de tal
maneira que esse esforço seja dividido
entre elas. A solução desse problema não é,
portanto, de responsabilidade apenas do
Estado nem só das prefeituras ou das con-
cessionárias de televisão. Tem que haver
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uma distribuição desse esforço, e isso, a
rigor, não foi ainda objeto de uma política
eficiente. Não se conseguiu reunir essas
três pontas de forma a viabilizar esse enten-
dimento.

RI - E que outra dificuldade  as conces-
sionárias enfrentam?
ANTÔNIo TELLES - Temos outro problema
técnico, que também é sério. O transporte
do sinal terrestre é extremamente sensível
às condições do tempo, o que faz com que,
às vezes, toda uma rota fique sacrificada
porque apenas num ponto houve, porexem-
pio, unia tempestade. Para resolver esse
problema, é preciso mobilizar uma equipe,
andar 200 ou 300 quilômetros, subir um
morro para chegar até o equipamento dani-
ficado e dar manutenção. E não temos ne-
nhuma garantia de que, dois ou três dias
depois, o mesmo processo não se repita.
Para minimizaresse problema, seria neces-
sário instalar um número maior de links e
rotas, e aí caímos naquela questão do alto
custo desse investimento.

RI - Que dependeria da união dos três
segmentos interessados...
ANTÔNIO TELLES - Isso. A soma de esforços
entre as três partes interessadas deste pro-
cesso volta a ter prioridade como a solução
viável, até mesmo para reduzir o custo de
manutenção destes sistemas. É muito mais
fácil uma equipe do próprio município se
deslocar rapidamente para fazer um reparo
num equipamento danificado do que deslo-
car uma equipe de Belo Horizonte, seja de
uma das concessionárias ou do próprio
Detel. O lógico seria essa parceria.

RI - Não existe a possibilidade de utili-
zação dos satélites para resolver essa
questão?
ANTÔNIO TE1LES - Ah, sim, os links não são
uma solução perfeita. O transporte dos
sinais via satélite é a melhor solução. Os

municípios captariam os sinais através das
antenas parabólicas, injetando-os nos trans-
missores locais e redistribuindo-os até a
casados telespectadores. Cada município,
então, teria o seu sinal com qualidade ab-
soluta e sem a influência dos problemas
meteorológicos, que são o grande nó da
questão. Só que, no momento, os satélites
que atendem ao sistema de comunicação
no Brasil estão absolutamente esgotados,
sem canais para injetar novas linhas, que
seriam as regionais.

RL - E não há previsão de novos inves-
timentos nessa área?
ANTÔNIO TELLES - Há uma previsão de
entrada em funcionamento de um novo
satélite, mas que dependerá dos recursos
disponíveis no Ministério das Comunica-
ções. Isso pode acontecer daqui a dois anos
ou cinco, ninguém sabe. Há uma expecta-
tiva também de que esse satélite já opere
com tecnologia mais avançada que a dos
atuais, de tal maneira que se multiplique o
número de canais em até dez vezes. Se isso
acontecer, acho que o problema estará so-
lucionado definitivamente, e vamos ter um
fenômeno oposto daquele a que assistimos
hoje.

RI - O transporte terrestre será aciona-
do apenas emergencialmente?
ANTÔNIO TELIES - Exatamente. Hoje, se a
prefeitura está recebendo o sinal gerado
pela rede terrestre e dá um problema qual-
quer, o prefeito instala rapidamente uma
antena parabólica, que é uma operação da
maior simplicidade e barata, e passa a
captar o sinal da cabeça de rede, gerado,
normalmente, no Rio de Janeiro ou em São
Paulo. Com isso, um grande número de
municípios mineiros passa boa parte do
ano transmitindo sinais de fora do Estado,
porque o sinal terrestre está precário ou
não foi reparado a tempo. Com os novos
satélites, transmitindo imagens regionais,
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a rede terrestre será acionada apenas
emergencial mente.

RL - Mas existe vontade política do
empresário da concessionária em mudar
esse quadro? Será que, para ele, não é
indiferente a origem das imagens que
está trans,nitindo? Já pudemos observar
que até mesmo alguns prefritos preferem
oferecer ao seu ?nunicípio imagens do Rio
ou de São Paulo àquelas geradas no seu
próprio Estado. Então, que tipo de com-
promisso existe entre as três partes para
mudar esse quadro?
ANTÔNIO TELLES - Primeiro, acho impor-
tante frisar que, para o empresário, é im-
portante, sim, retransmitir imagens gera-
das no seu próprio Estado. Agora, é claro
que o empresário mede o investimento e o
benefício.

RI - Por que é importante?
ANTÔNIO TEILES - Porque, na medida em
que se descentraliza essa produção, você
tem mercados mais distribuídos, mais de-
senvolvidos regionalmente. Você terá um
grande mercado nacional que é gerador e
outros mercados, igualmente fortes, distri-
buídos regionalmente. Na medida em que
eles crescem, isso fica mais importante
ainda. O mercado do interiorde São Paulo,
porexemplo, é comercialmente muito for-
te, e todas as grandes redes investiram
muito na instalação de sinais terrestres
confiáveis nesta região, porque é um mer-
cado que dá retorno comercial, que com-
pensa os investimentos. Então, neste caso,
o processo de entendimento do poder pú-
blico, concessionárias e prefeituras se fez
resultado da conveniência, da própria pu-
jança do mercado.

RI - O senhor acha que competiria ao
Ministério das Comunicações, no dia em
que instalarem umn novo satélite, determi-
nar que as zonas de fronteira de Minas,

por exemplo, devem receber tais sinais e
não aqueles outros?
ANTÔNIO TELLES - Não, acho que isso acon-
tecerá naturalmente. No momento cm que
você colocar à disposição do município um
sinal de televisão regional de boaqualidade,
ele prefere, indiscutivelmente, o sinal re-
gional.

RI - O senhor não acha que principal-
mente os municípios de fronteira, que re-
cebem maior influência de seus vizinhos,
preferem a progrwnação da cabeça de
rede à regional?
ANTÔNIO TELLES - Não, porque a programa-
ção das redes regionais é basicamente a
mesma daquelas de cabeça de rede, só que
as estações regionais têm os seus progra-
mas locais, como, por exemplo, na Bandei-
rantes, em que você tem o Rede Cidade, que
é um jornal local, que tem em São Paulo, em
Minas, no Rio de Janeiro, voltado para cada
um desses mercados. Da mesma forma que
você tem na Globo o MG TV, o RJ TV.
Então, para o município, desde que a quali-
dade básica do sinal seja a mesma, ele
prefere ter o sinal gerado pelo centro regio-
nal a ter o do centro nacional.

RI - Em municípios da Zona da Mata, por
exemplo, Já tivemos oportunidade de ob-
servar que os moradores preferiam as
imagens geradas no Rio de Janeiro àque-
las produzidas em Juiz de Fora. Como
explicar isso, então?
ANTÔNIO TELLES - Acho que isso ocorre
menos porque ele prefere ojornal do Rio de
Janeiro e mais porque, normalmente, a trans-
missão de Juiz de Fora é precária, defeituo-
sa. Ela não tem o mesmo nível de qualidade
daquela produzida no Rio e distribuída via
satélite. Quando você recebe um sinal dire-
tamente do satélite, esse sinal é quase que
perfeito, não tem nenhuma restrição e não
sofre influências do clima, por exemplo,
como ocorre com a distribuição terrestre. O
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telespectador, então, fica satisfeito, mas é
claro que ele gostaria de estar recebendo
sinal de Belo Horizonte, com informações
do Estado. Ele só abre mão disso em nome
de uma qualidade melhor dos sinais, e isso
é óbvio, porque no fundo a televisão é
muito mais entretenimento do que infor-
mação. Então, ele prefere sacrificar um
pouco a sua expectativa de informação e
substituí-Ia por unia melhor qualidade dos
sinais de entretenimentos.

RI - Essa restrição existe para a televi-
são e para os jornais, que também têm
dificuldade de chegar com antecedência,
principalmente nas regiões de fronteira.
E no caso das rádios, existe essa dificul-
dade?
ANTÔNIO TELLES - O rádio é um fenômeno
diferente, porque as rádios estão muito
regionalizadas. Cada município tem a sua
emissora FM, geralmente de boa qualida-
de. Hoje, quase não existem estações que
pegam a longa distância, a não ser as gran-
des redes nacionais, que ainda têm progra-
mas em onda curta. Mas a rádio hoje é uma
estrutura municipal. Ninguém vai deixar
de ouvir a sua FM de Caratinga, para ficar
tentando ouvir o sinal da Bandeirantes ou
da Globo, da Mundial, do Rio de Janeiro,
que podem não chegar com a mesma qua-
lidade.

RI - Essa restrição na área da comuni-
cação traz algum prejuízo para as comu-
nidades de fronteira, além da dificuldade
de acesso a um canal com informações
regionais?
ANTÔNIO TEU.Es—Acho que traz um enorme
prejuízo de integração. Na medida em que
• Sul de Minas está mais informado sobre
• que a administração de São Paulo está
fazendo do que sobre a do seu próprio
Estado, você está perdendo em
arregimentação de cidadania. E o impacto

dessas carências varia de região para re-
gião. O cidadão do vale do Jequitinhonha,
porexemplo, é um cidadão completamente
isolado. Quem está no Sul de Minas, pelo
menos, está recebendo a influência de um
Estado forte, como é São Paulo, mas quem
está no Norte de Minas é um cidadão per-
plexo. Ele está morando em Minas, mas
não sabe nem se localizarem relação ao que
significa Minas Gerais. O único ponto de
encontro dele com a estrutura do Estado e
com a cidadania é através da burocracia do
setor público, da capilaridade da Receita
Estadual, por exemplo, porque ele tem de ir
até lá tirar uma nota fiscal. Ele sabe que é
mineiro por causa disso. E essa burocracia
do Estado, normalmente, é mais opressora
do que protetora do cidadão. Ela cobra,
impõe a ordem e quase mais nada, mesmo
porque hoje as outras estruturas, como as
da área de Saúde, Educação e Bem-Estar
Social, estão inteiramente desmanteladas
e, em muitas situações, municipalizadas.

RI - As concessionárias têm responsabi-
lidade nisso, de garantir a promoção des-
sa integração entre as diversas regiões do
Estado e o seu centro administrativo?
ANTÔNIO TELLES - Acho que é uma respon-
sabilidade que tem de sercomparti lhada. E
um problema comum a todos. As ações
individuais, tantodas concessionárias, como
do próprio governo e das administrações
municipais, não demonstraram que são
capazes de resolver o problema. O proble-
ma só poderá ser resolvido no momento em
que houver uma ação política capaz de
coordenar esses três aspectos do mesmo
problema: concessionárias, governo esta-
dual e governos municipais. Tem que haver
inegavelmente uma ação política coorde-
nadora.

RI - O senhor falou em integração da
cidadania, esta análise pode ser estendi-
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da à área econômica?
ANTÔNIo TELLES - Claro, a todas as áreas.
Compromete a integração econômica, so-
cial e política do Estado. Na verdade, no
momento em que o cidadão está preocupa-
do e não tem informações, não sabe o que
se passa, ele vai perdendo o interesse no
conjunto. Você consegue melhores resulta-
dos, em qualquer proposta, na medida em
que você tem o conjunto trabalhando num
sentido só. Se o conjunto está disperso, o
resultado final fica comprometido.

RI - As concessionárias têm uma respon-
sabilidade nisso, como o senhor já disse,
mas o que elas dão em ternos de espaço
para a produção regional não é muito
pouco?

ANTÔNIO TEILES - O Rede Cidade, da TV
Bandeirantes, tem 45 minutos e temos mais
cinco ou seis programas locais no sábado e
domingo que falam do interior. E muito
improvável imaginar que você possa fazer
programação regional só voltada para esse
interesse de arregimentação. Isso não exis-
te. A programação melhora quando há de-
manda, mercado, interesse. Esse é um fenô-
meno que se casa com o outro.

RI - A televisão que é transmitida de Belo
Horizonte atinge qualfaixa do Estado, só
o centro?
ANTÔNIO TELLES - No caso da Bandeirantes,
atingimos urna área grande, porque temos
um link de microondas para o Norte de
Minas, até Montes Claros, para onde leva-
mos um sinal muito confiável. Ternos um
desses links do Detel para Poços de Caldas
e São Sebastião do Paraíso e outro para a
região do Vale do Rio Doce até Governador
Valadares, além de linhas para região de
Curvelo. O Triângulo mineiro fica isolado
desse sinal porque, lá, temos uma estação
regional, a TV ParanaÍba, que transmite
sinais locais para toda a região. Já a Globo

opera o sinal de Belo Horizonte quase que
só na Grande Beagá, porque ela tem esta-
ções regionais cm Valadares, Juiz de Fora,
Varginha, Uberlândia, Araxá, Montes Cla-
ros, Uberaba. Então elaé bem mais distribu-
ída regionalmente. O ideal seria, no entanto,
que essas estações locais estivessem mais
integradas à regional de Belo Horizonte, o
que não ocorre hoje.

RI - Não havendo essa integração, as
tevês locais não estariam contribuindocoatribuindo
mais para a criação de pequenos estados
dentro de um Estado maior, j á frag,nenla

-do, como é o caso de Minas Gerais, do que
para sua integração?
ANTÔNIO TELLES - Exatamente, apesar de
não podermos desconsiderar um aspecto
positivo dessa condição, que é o de que as
tevês locais contribuem para preservar a
cultura local. Então, o ideal não seria acabar
com essas emissoras, mas acrescentar a elas
a programação regional.

RI - Então é preciso buscar uma solução
para esse problema, da integração das
imagens regionais, independentemente das
aspirações dos telespectadores de atra-
vessar as fronteiras regionais e até os
oceanos, via TV a cabo?
ANTÔNIO TEILES - Sem dúvida, e a única
chance de alcançarmos sucesso nesse em-
preendimento é através da reunião dos três
lados dessa questão, como já afirmei. Sozi-
nho, nenhum de nós está aparelhado para
resolver o problema. As concessionárias
não podem tomar essa iniciativa, porque o
que elas têm a oferecer são apenas informa-
ções e a experiência técnica. Não temos
poder para fazer com que os prefeitos e o
governo estadual convirjam para o mesmo
ponto. Então, dependemos do nascimento
de um poder político capaz de liderar, de
coordenar esse processo.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Pelo segundo ano consecutivo e reestruturadas, asAudiências Públicas
da Assembléia antecipam o debate dos problemas regionais, num
cenário em que as engrenagens da máquina planejadora começam a
se mover e se discute a redivisão do Estado para fins de planejamento

R[GIOIA1IZÂNDO O
P X_NEJÀXE:NTO

Fabíola Farage

de Ação Governamental (PPAG), esti- Executivo, o Plano Plurianual de Ação

P

ela segunda vez, a Assem-
bléia Legislativa realiza reu-
niões com a sociedade para
conhecer de perto os pro-

blemas e prioridades das diversas regi-
ões e influir no processo de planeja-
mento do Estado. Este ano, a condução
das audiências teve várias modifica-
ções para aperfeiçoar os trabalhos, num
contexto em que as engrenagens de
planejamento no Estado parecem estar,
mesmo que lentamente, começando a se
mover. Em dezembro de 93, foi instala-
do o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, que tem como
tarefa a elaboração do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial. O Conselho, previsto na Consti-
tuição estadual, é composto por 68
membros, entre secretários de Estado
e representantes da sociedade civil, e
seu regimento foi aprovado em março
de 94.

A partir do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Econômicoe Social,
deve ser elaborado o Plano Plurianual

pulando gastos, alocação de recursos e
investimentos, a ser enviado ao Legis-
lativo, transformado em lei e válido por
quatro anos. A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) deve ser fruto desses
planos anteriores, como instrumento de
execução do processo de planejamento,
elaborado anualmente.

E nesse quadro de retomada do
planejamento que a Assembléia tentou
aperfeiçoar as Audiências Públicas
Regionais. Entre as novidades, está uma
parceria com a Superintendência Cen-
tral de Planejamento Econômico e So-
cial da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral (Seplan).
No novo formato das reuniões, abriu-se
espaço para que, no primeiro dia da
Audiência, um técnico exponha aos
participantes as vocações e planos es-
tratégicos previstos para a região. A
parceria surgiu da constatação da Su-
perintendência Central de Planejamen-
to de que, no ano passado, quando as
propostas das audiências chegaram ao

Governamental (PPAG) serviu apenas
como mero filtro, já que as propostas
não estavam adequadas. Foram elabo-
radas pelos participantes a partir de
suas necessidades e na expectativa de
que viessem a subsidiar o orçamento do
Estado, a última etapa de todo o proces-
sode planejamento.

Na visão do superintendente José
Osvaldo Lasmar, houve um equívoco
na condução e mesmo na divulgação
das audiências no ano passado, na me-
dida em que a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, elaborada anualmente, é
apenas uma peça de execução do plane-
jamento geral do Estado. Um planeja-
mento que precisa de ajustes na própria
Seplan, que ainda está tentando se ade-
quar ao processo previsto na Constitui-
ção, O PPAG em vigor, por exemplo,
não teve como base o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI),
que deveria ser o ponto de partida do
planejamento, por determinação cons-
titucional, e, seguindo tendência mun-
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AUDIÊNCIA EM PARACATU:
"Novo formato abriu mais espaço para discussão numa região bombardeada pela cultura de outros estados"

dial, deveria ser feito de maneira
regionalizada. Como a LDO, segundo
a Constituição, é fruto desses planos
anteriores e um instrumento de execu-
ção do processo de planejamento elabo-
rado anualmente, na visão do superin-
tendente é um equívoco propor as Au-
diências como forma de colher subsídi-
os para a elaboração do Orçamento. Na
opinião dele, elas deveriam subsidiar
esse processo global de planejamento, e
não se limitar a colher sugestões para o
Orçamento.

Elogiando a atitude corajosa da
Assembléia Legislativa ao se expor a
críticas e dificuldades para cumprir
uma determinação constitucional, José
Osvaldo Lasmar observa que um dos
obstáculos é a falta de uma cultura
política regionalizada. "As Audiências
do ano passado ficaram fragmentadas
na unidade município, com reivindica-
ções importantes, mas extremamente
tópicas e nem sempre estratégicas." Ele
propõe a realização, em 95, de "fóruns
regionais de desenvolvimento", anteci-

pando as Audiências, para discutir o
diagnóstico da região, as políticas
setoriais que estão sendo implementadas
e a ação dos governos estadual e fede-
ral, do ponto de vista do processo de
planejamento. E uma contribuição nes-
se sentido seria dada pela Câmara de
Desenvolvimento Regional, a ser for-
mada dentro do Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social.

Caminhos - E qual seria, então,

"Um dos obstáculos
à regionalização

do planejamento é
a falta de uma
cultura política

regionalizada que
as Audiências

Públicas podem
ajudar a estimular'

o papel das Audiências Públicas Re-
gionais neste ano, tendo em vista que a
vigência do PPAG prossegue até 95?
Essa dúvida foi levantada pelo prefeito
Manoel Borges, de Paracatu, sede da
primeira audiência de 94. Há, pelo
menos, três caminhos, dependendo da
condução, das decisões e da vontade
política em cada região. O Plano
Plurianual de Ação Governamental,
para o próprio superintendente de Pla-
nejamento, nãoé uma cam i sa-de- força,
embora já não seja possível que ele
passe por urna reestruturação global,
regionalizada. "Se identificarmos em
uma região programas ou projetos es-
tratégicos extremamente interessantes,
com uma análise de custo/benefício
razoável, pode-se propor uma altera-
ção do plano", garante. Outra alterna-
tivaé utilizaras Audiências paracome-
çar a estimular a visão regional de
planejamento, propondo projetos para
o novo PPAG, a ser elaborado pelo
próximo governo.

Até lá, pode ser também que o
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Regionalizando o planejamento

Estado avance na proposta de
regionalização do Orçamento. Hoje,
apenas os passos preliminares foram
dados nesse sentido, como admite José
Osvaldo Lasmar: "O Orçamento não
está regionalizado. E preciso que haja
uma vontade política do Executivo e do
Legislativo de levarem todas as Secre-
tarias de Estado a regionalizarem a sua
atuação". E essa, segun-
do ele, a novidade do pro-
jeto de lei no 1.590/93,
que propõe não apenas a
redivisão do Estado para
fins de planejamento, mas
também para administra-
ção. O projeto dá um pra-
zo de cinco anos para que
toda a administração pú-
blica se adeque à nova
divisão. O superintenden-
te ressalta que cada setor,
cada área da administra-
ção, deve procurar seu
próprio modelo de ade-
quação. "Essa lei é uma	-
primeira contribuição
para que se comece a pen-
sar na descentralização
administrativa, corri a ins-
talação das autarquias re-
gionais de desenvolvi men-
to, previstas na Coristi-
tuição", comenta.

A primeira a se des-
centralizar, segundo o projeto de lei,
seria a própria Seplan, com poder de
coordenação das ações setoriais do Exe-
cutivo em cada região. "Quando for-
mos elaborar o PPAG, cada unidade
descentralizada vai nos mandara parte
da sua região, o capítulo da região,
contendo todas as metas setoriais. O
PPAG será desmembrado em dez", pre-
vê Lasmar. Ele ressalta, ainda, que
caberá à unidade regional da Seplan -
já em 95, se o projeto for aprovado
rapidamente - a tarefa de comandar a
reforma ou reestruturação do PPAG,
com um componente regional muito
mais articulado, no novo governo.

Se o projeto de lei for aprovado
na forma original, Minas Gerais passa-
rá a ter dez macrorregiões. No encami-
nhamento da proposição, o Executivo
esclarece que, para se manter uma base
comum àdos levantamentos censitários,
considerou-se a Resolução PR n° 11, de
6/6/90, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), respeitan-
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"A Lei 1.590/93 é
uma primeira

contribuição para
se começar a

pensar na descen-
tralização,

com a instalação
de autarquias
regionais de de-

senvolvimento,
previstas na

Constituição"

do a restrição do espaço definida pelas
microrregiões geográficas. Mas, na
agregação dessas microrregiões geo-
gráficas, usou-se o critério de polariza-
ção, que enfatiza a interdependência
dos municípios que compõem cada re-
gião. "Nosso trabalho foi nada mais
que a forma de agregar as microrregiões
geográficas, como dividir e agrupá-las

no Estado, de forma que
fosse a mais adequada

1 para o planejamento", es-
clarece Maria Aparecida
Arruda, pesquisadora da
Fundação João Pinheiro

:-	que participou com
-	Lasmarda elaboração do

projeto de lei que redivide

I 
o Estado para fins depla-
nejamento e administra-
ção. E aí, sim, segundo
ela, entram critérios polí-
ico-adm i n i strati vos.

O projeto pode des-
pertar polêmicas, como
reconhece Lasmar, mas
ainda são preliminares as
discussões em torno da

-	proposta de redivisão do
Estado. A proposição tem
a vantagem de abrir o
debate em torno das
distorções da divisão
atual - que engloba em
uma região de planeja-

mento realidades completamente dife-
rentes -, além de colocar em questão
o problema dos diferentes critérios
de regionalização dos vários órgãos
públicos.

Audiências - Adiantando-se às
críticas e a partir da análise dos resul-
tados das Audiências realizadas no ano
passado, a Assembléia promoveu uma
série de mudanças na condução dos
trabalhos. Em 93, foram realizadas reu-
niões em oito macrorregiões. Este ano,
o Legislativo está promovendo II reu-
niões, em dez macrorregiõcs, adotando
a divisão regional para fins de planeja-
mentocontidano projeto de lei n° 1.590/

__*	'.

JOSÉ OSVALDO LASMAR, SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO:
"É preciso que haja vontade política do Executivo e Legislativo
de levarem as Secretarias a regionalizar sua atuação"
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MARIA APARECIDA ARRUDA, DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO:
"Nosso trabalho foi o de agregar as microrregiões geográficas,
da forma mais adequada para o planejamento"

Regionalizando o planejamento

93, de autoria do Executivo, que está
em tramitação.

As mudanças na condução das
Audiências começaram com a realiza-
ção de uma reunião preparatória, na
Assembléia Legislativa, para prefeitos
e representantes de associações
microrregionais de municípios. Nessa
reunião, os prefeitos tiveram acesso ao
regulamento das Au-
diências e à nova divi-
são regional proposta
pelo Executivo e rece-
beram, também, cópi-
as dos formulários de
apresentação das su-
gestões. O objetivo foi
prestar um esclareci-
mento preliminar so-
bre a condução dos tra-
balhos, o tipo de pro-
postas a serem apre-
sentadas e o perfil das
entidades sociais a se-
rem mobilizadas. Ain

-da nessa reunião, ode-
putado Adelmo Car-
neiro Leão (VI') res-
saltou a democratiza-
ção no processo de pIa-
nejamentoque pode ser
proporcionada pelos
encontros regionais.
"No primeiro momen-
to isso aconteceu, mas
por falhas do encaminhamento, da es-
trutura, da concepção mesmo do que
foram as Audiências, a participação
popular não teve aefïciência desejada",
observou.

A ampliação das Audiências de
uni para dois dias também foi uma
forma de aperfeiçoar os trabalhos. O
primeiro dia é reservado para uma reu-
nião preparatória, com representantes
das entidades inscritas e deputados vo-
tados na região, para a apresentação e
discussão de todas as propostas. Em
seguida, auxiliados pela informatização
do trabalho, os técnicos da Assembléia

dividem as sugestões por área temática
- trabalho feito anteriormente só após
a conclusão da audiência, e manual-
mente. O relatório-síntese é entregue
aos deputados e participantes no dia
seguinte, pela manhã, para a priorização
das propostas. A tarde, na reunião ple-
nária, um representante de cada entida-
de inscrita pode votar.

'Ampliadas e
reestruturadas com

reuniões
preparatórias e

priorízação de
propostas de cada

região, as Audiências
vão contribuir na
elaboração de um
planejamento

regionalizado e mais
próximo da realidade'

A primeira Audiência Pública
Regional, em Paracatu, Noroeste de
Minas, foi uma experiência bem-suce-
dida dessa nova fórmula: 96 entidades
sociais da região participaram com a
apresentação de 210 propostas e 15
delas foram priorizadas pelos próprios
representantes. Com o novo sistemade
informática, foi possível conhecer o

conteúdo e  número de pro-
postas apresentadas logo no
primeiro dia. Os temas mais
abordados surgiram dos pro-
blemas ligados diretamente
is características econômi-
cas da região Noroeste,
que tem a produção
agropecuária como princi-
pal atividade. A criação de
urna unidade da Universi-
dade Estadual de Minas
Gerais e a interligação com
a região de Belo Horizonte
por sinais de televisão fo-
ram as propostas mais vota-
das no segundo dia, na ple-
nária final. As demais su-
gestões priorizadas abran-
gem as áreas de educação,
eletrificação rural, saúde,
criação de linha de crédito
para cooperativa rural, cri-
ação de pólo industrial, in-

_________ centivos fiscais e assistên-
cia social ao trabalhador

rural, entre outras.
No ano passado, as propostas

apresentadas eram defendidas e vota-
das em reunião plenária, realizada em
apenas um dia. A população participou
das Audiências com a apresentação de
2.157 propostas, e a Consultoria da
Casa, posteriormente, classificou e or-
ganizou as sugestões de acordo com o
assunto, a macrorregião e as comissões
técnicas da Assembléia. As propostas,
no entanto, não foram priorizadas, ten-
do sido entregues em bloco ao Executi-
vo para eventual inclusão no Orçamen-
to do Estado. Além disso, muitas das

RFMSTA Do LEGISLATIVO 25



Regionalizando o planejamento

solicitações encaminhadas referiam-se
a assuntos que não são da competência
do Estado, muitas vezes problemas a
serem resolvidos em âmbito municipal,
ou não estavam de acordo com o espí-
rito das Audiências de lidar com pro-
postas estruturais para cada região.

Entre elogios e críticas, enfren-
tando os desafios de uma iniciativa
pioneira, as Audiências Públicas Re-

gionais, estabelecidas pela Constitui-
ção estadual, representam mais uma
contribuição do Legislativo, ao lado
das tentativas do Executivo para
cumprir as etapas previstas, visando
elaborar um planejamento regionalizado
e mais próximo da realidade e das ne-
cessidades da população. A medida que
o Estado consiga se ajustar ao processo
estabelecido na Constituição, com o

funcionamento efetivo do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social,
a execução dos planos previstos, eten-
do a contribuição das Audiências Pú-
blicas, o Executivo poderá, enfim, apre-
sentar maior racionalidade no atendi-
mento a cada região, favorecendo a
integração do Estado e seu fortaleci-
mento frente às outras unidades federa-
tivas.

AS NOVAS REGIÕES DO ESTADO
Essa nova divisão está proposta em projeto de lei,
em tramitação na Assembléia de Minas Gerais

As novas regiões propostas na
lei 1.590/93, que redivide o Estado
para fins de planejamento, são: Cen-
tral - área de influência do pólo
regional de Belo Horizonte; Mata -
árcade influência macrorregional do
Rio de Janeiro e do pólo regional de
Juiz de Fora; Sul - área de influência

macrorregional de São Paulo e dos cen-
tros urbanos de Poços de Caldas,
Varginha, Itajubá e Pouso Alegre; Tri-
ângulo - influência macrorregional de
São Paulo e dos pólos regionais de
Uberaba e Uberlândia; Alto Paranaíba -
influência macrorrcgional de São Paulo
e Belo Horizonte; Centro-Oeste —influ-

ênciadocentro urbano de Divinópolis;
Noroeste - influência macrorregional
de Goiâniae regional de Brasília; Norte
- influência regional de Montes Cla-
ros; Jequitinhonha/Mucuri - pólo
regional de Teófilo Otoni; e Rio Doce
- pólo regional de Governador
Valadares.
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Ba ldonedo Napoleão
Deputado estadual pelo PSDB e professor
licenciado da Universidade Federal de São
João dei-Rei, é formado em
Administração Pública pela Fundação
Getúlio Vargas, com mestrado em Ciência
Política pela Universidade da Flórida e
cursos de especialização em
Administração Municipal na Alemanha,
na Irlanda e na Holanda. Foi presidente
da Associação Mineira de Municípios e
prefeito por três vezes de Barroso

RETOMANDO O PLANEJAMENTO

Ainda incipientes, as Audiências Públicas Regionais, promovidas pela
Assembléia, podem contribuir para a retomada de um planejamento
baseado no conhecimento das realidades regionais como alternativa aos
planos de "cima para baixo" e à "cultura do improviso"

O PAPEL DAS
A UD IEN CIA S

planejamento, como ação sistemática, lamentavelmente ainda não
constitui característica de nossa administração pública. Nos últimos
anos, nem mesmo o governo federal tem-se mostrado preocupado com
o Planejamento. Os "planos", às vezes mencionados, de modo geral,
não passam de intenções estabelecidas isoladamente. São do tipo "de
cima para baixo", não se articulam com os diversos segmentos
governamentais, não expressam a vontade da sociedade e nem
dispõem de sustentação política, embora possam ser tecnicamente
bem apresentados. Há que se mencionar que a alta inflação dos
tempos atuais, além de desorganizara economia, dificulta considera-
velmente o Planejamento. Outra fonte de desestímulo ao Planejamento

é a quase inexistência de recursos financeiros atualmente disponíveis
para investimentos.

A despeito de todos esses
fatores e de nossa "cultura do
improviso", não hájustificativa
defensável para a aplicação do
dinheiro público sem planeja-
mento. Na verdade, a falta de
planejamento atesta o nosso
baixo nível de desenvolvimento
e nosso alto grau de
amadorismo. Em primeiro lu-
gar, o planejamento deve se
basear no conhecimento cientí-
fico de nossa realidade, o que é
difícil pela pouca importância
que damos à pesquisa. São os
relatórios das pesquisas que nos
mostram com clareza o quadro
sobre o qual devemos agir, ori-
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entando-nos para a escolha das melhores e mais adequadas
alternativas. Nossos governos nem fazem pesquisa nem
procuram as poucas instituições que atuam na área. As
universidades poderiam ser fortemente estimuladas a se
dedicar não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, de
forma a poder desempenhar papel fundamental no processo
de planejamento do governo.

Essas dificuldades, no en-
tanto, por maiores que pare-
çam, não podem significarobs-
táculos permanentes ao Pla-
nejamento. Precisamos tomar
iniciativas nesse sentido, da
mesma forma como já ocor-
reu na década de 70, quando
um valoroso grupo de profis-
sionais mineiros, com o ne-
cessário suporte político e co-
nhecimento científico de nos-
sa realidade, elaborou o "Di-
agnóstico da Economia Mineira", que serviu de base para
inúmeras decisões que explicam uma boa parte do perfil
atual do Estado.

A Assembléia Legislativa de Minas tomou uma
iniciativa que poderá marcar época e resultar em extraor-
dinária contribuição ao Planejamento do Estado. Refiro-
me à realização das Audiências Públicas Regionais,
iniciadas em 1993, que ensejaram o deslocamento dos
parlamentares e do corpo técnico da Assembléia para o
interior, estabelecendo contato direto com a população,

com o objetivo de recolher propostas para o Orçamento
estadual. A experiência, mesmo incipiente, mostrou-se
rica de significado e promissora nos desdobramentos. De
acordo com o regulamento, as Audiências Públicas têm os
seguintes objetivos:

- possibilitar a comunicação direta entre a Assem-
bléia Legislativa e os municípios, agrupados por

microrregiões;
II - possibilitar a efetiva par-

ticipação do cidadão junto a
seus representantes, na identifi-
cação e discussão dos proble-
mas sociais e econômicos do Esta-
do;

III - permitir à Assembléia
Legislativa maior conhecimento
das realidades regionais, de modo
a planejar sua atuação em conso-
nância com os interesses das
microrregiões;

IV - subsidiar o processo legislativo;
V - possibilitar à Assembléia Legislativa a coleta de

dados para subsidiar o Planejamento do Estado e para a
elaboração da proposta orçamentária, a partir das priorida-
des regionais estabelecidas.

Embora esses objetivos mostrem claramente o propó-
sito da Assembléia, não há dúvida de que as Audiências
Públicas deverão superar os seus próprios limites, inician-
do um período que poderá ser considerado como o da
tomada de consciência geral da importância da participa-

"As Audiências Públicas
deverão iniciar um período de
tomada da consciência geral

da importância da
participação da sociedade no

processo global de
planejamento"
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ção da sociedade no planejamento, enquanto processo glo-
bal e permanente.

Ao buscar subsídios que melhor orientem sua partici-
pação no processo de aprovação do Orçamento estadual, a
Assembléia Legislativa, com a preocupação de se
desincumbir bem da missão, acaba por revelara necessida-
de de um tratamento mais amplo e profundo da questão do
Planejamento do Estado. As
Audiências Públicas, no mí-
nimo, já trouxeram para a
arena o conhecimento e adis-
cussão de questões como:

- a ação de planeja-
mento não pode se limitar à
participação dos técnicos pro-
fissionais da área e nem pode
ficar apenas dentro dos limi-
tes do Poder Executivo;

2 —o processo de plane-
jamento deve contar com a
participação efetiva e organizada da sociedade civil, tanto
na fase de levantamento de dados, quanto na formulação de
prioridades e no acompanhamento de sua execução;

3 - é fundamental o contato direto entre os responsá-
veis pelo processo de planejamento e os representantes da
sociedade civil;

4 - merece destaque a participação dos municípios,
através das prefeituras, câmaras municipais e de suas
associações microrregionais;

- é importante a visão global do processo de plane-

jamento, que não tem no Orçamento seu único produto. É
preciso considerar a existência e o papel do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, do Plano Plurianual de Ação
de Governo, bem como as legislações federal e estadual
pertinentes;

6 - o Poder Executivo, através da Secretaria de
Planejamento, deve participar
efetivamente das Audiências
Públicas, trazendo as informa-
ções de que o sistema de plane-
jamento dispõe, de forma a evi-
tar repetições, paralelismo e
perda de tempo.

Assim sendo, posso perce-
ber, que pela importância do pla-
nejamento governamental, e pela
seriedade e coragem com que a
Assembléia Legislativa de Minas
se empenha na realização das Au-

diências Públicas Regionais, esta experiência se enriquecerá
cada vez mais, em benefício do aprimoramento da administra-
ção pública e do desenvolvimento do Estado. Já agora, em
1994, quando as Audiências serão realizadas pela segunda
vez, importantes avanços serão concretizados, com o
envolvimento de técnicos da Secretaria de Estado do Planeja-
mento, a participação mais efetiva das associações
microrregionais e a discussão das prioridades de cada região,
garantindo de forma vigorosa a participação de amplos espec-
tros da sociedade no Planejamento do Estado.

"O envolvimento de técnicos da
Seplan, a participação das

associações microrregionais e as
discussões das prioridades de cada
região garantem a participação de
amplos espectros da sociedade no

planejamento"
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REVISÃO CONSTITUCIONAL

A dificuldade da relatoria da Revisão em negociar com deputados
e lideranças traduz o resquício de uma herança autoritária,
ignora a importância dos parlamentares na representação da
vontade nacional e pode pôr em risco todo o processo

OPORTUNIDADE
A M CA liA

uni pronunciamento às vésperas do plebiscito do ano passado,
quando se colocavam os modelos parlamentarista e presidencialista
como alternativas de solução para a encruzilhada histórica em que
vivíamos, chegamos a advertir que nenhum dos dois deveria ser
tornado como panacéia para todos os males. Mas fazíamos urna
clara opção pelo parlamentarismo como caminho para começarmos
a romper com a pesada herança autoritária que permeou todos os
nossos movimentos históricos e determinou muito do comportamen-
to de nosso povo nas grandes oportunidades de mudança.

De uma herança colonial e um império de classes ostensiva-
mente hierárquicas, entramos na Primeira República com um presi-

dencialismo piramidal, atrela-
do as oligarquias e ao
Loronelismo que seria clara-
mente absolutista sob Vargas

= até 45,e voltaria totalmente dis-
cricionário depois de(À0s20
anos de exceção a partir daí
consolidaram uma cultura de

. 'subserviência e paternalismo
que explica em parte a escolha
por um salvador da pátria nas
primeiras eleições presidenci-

.	 ais diretas depois de 30 anose a
• opção pelo presidencialismo no
•	 plebiscito.

Se definiu muito de
• nossa história e influiu nas gran-

Bonifácio Mourão
Deputado estadual pelo PMDB, em
segundo mandato, foi o relator da
Última Constituição mineira. E
formado pela Escola de Direito da
IIFMG e ex-professor da Faculdade de
Direito do Vale do Rio Doce, de
Governador Valadares, onde também
foi vice-prefeito.
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des mudanças de rumo da nacionalidade, essa herança
também contaminou os textos legais que nasceram desses
movimentos. Nossas constituições foram, na maioria,
escritas por alguns seres que se julgavam iluminados, em
gabinetes, sozinhos ou em pequenos grupos, e muitas vezes
violentadas por um ou uns poucos.

A primeira delas, elaborada depois da Independên-
cia, foi revogada por Dom Pedro no dia seguinte. Contra o
marechal Deodoro pesa a denúncia de ter feito a primeira
Constituição da República apenas com os proprietários
rurais, assim como o Parlamento eleito por industriais e
comerciantes fez a de 1934 e Francisco Campos, sozinho,
fez a do Estado Novo, em 37. A liberal de 46 teve os
primeiros espasmos de participação popular, mas a de 67
foi feita porjuristas reunidos pelos militares, e os ministros
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica fizeram a de 69.

Pode-se dizer que a Constituição de 88 foi a primeira
que teve uma ampla participação popular, embora se duvi-
dasse da legitimidade do Congresso não eleito exclusiva-
mente para fazê-la. A explicação é a de estarmos num outro
cenário, num país muito diferenteem relação aos momentos
em que foram feitas as constituições passadas. Vivemos o
império da mídia eletrônica, da comunicação simultânea, e
conseguimos neste final de século uma repercussão quase
imediata da opinião de cada cidadão nas grandes questões
que enfrenta o País a cada dia.

Essa pressa, essa facilidade de comunicação e todo
um aparato posto à disposição do cidadão ainda não têm

garantido, entretanto, uma participação ativa no atual pro-
cesso de revisão constitucional. E a forma como as coisas
vêm sendo conduzidas mostra que a velha herança de
séculos ainda contamina alguns hábitos e comportamentos
de nossas lideranças políticas. O que, se não significa
retrocesso numa sociedade já bastante amadurecida politi-
camente, no curto prazo compromete uma revisão que se
afigurava como a grande oportunidade de se destravar
alguns nós na vida política, econômica e social do País.

No encontro que mantivemos recentemente com o
relator da Revisão, em companhia do presidente desta
Assembléia Legislativa, a fim de discutir problemas e
perspectivas com vistas ao processo revisional nos estados,
sentimos deforma muito clara que o processo está compro-
metido por uma linha de atuação que traduz esse resquício
de autoritarismo, que contamina muito de nossa história e de
nossos hábitos.

Sabemos que o relator está cheio de boas intenções,
é um homem bem-intencionado e patriota, mas terá grandes
dificuldades de fazer valer o seu patriotismo, de colocar na
Constituição o que pretende, se insistir na condução nos
moldes em que vem acontecendo. A resistência dos deputa-
dos em entrar na revisão e a tendência a rejeitar a maioria
de suas teses são um reflexo desse comportamento que
coloca a participação das lideranças e dos deputados em
segundo plano e pode comprometer seriamente os destinos
de todo o processo.

Minha experiência na relatoria da Constituição mi-
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neira indica que, se  relator continuar se atendo à enxurrada
de emendas e não ouvir os deputados, ele vai se perder no
redemoinho de pressões ambíguas e controversas e não vai
conseguir aprovar o que o seu idealismo e o seu patriotismo
pedem. Ele hoje tem um papel muito mais amplo do que o
de relatar emendas. Precisa de uma boa assessoria técnica
para sistematizar esses trabalhos e ficar livre para negociar
e filtrar o que os deputados estão pensando. Depende de
sensibilidade e jogo de cintura para mostrar que nem tudo
o que está proposto como emenda é passível de ser incluído
na Constituição. As emendas nem sempre representam o
todo e podem estar vinculadas a lobhies corporati vistas. Se
ele se ativer só a elas, terá um reflexo muito menor da
realidade do que teria se ouvisse os que representam o
clamor sincero das bases e acabará por fazer
uma Constituição detalhista.

Entendemos que não é ocaso de
se criarem comissões temáticas com
alternativa para resolver  impasse
colocado pelo isolamento do
relator. E da característica da
revisão a realização num prazo
curto, e um processo por co-
missões demanda mais tempo.
A revisão pode perfeitamente
ser feita por um relator que
tenha uma boa assessoria téc-
nica, que sistematize os anseios
populares e libere esse relator
para negociar com os colegas e a
comunidade, de forma a ter uma
percepção mais próxima da realidade e fazer confluir para
o consenso as diversas propostas colocadas pelo todo
social.

A obtenção do apoio dos colegas passa, entretanto,
pela negociação, pela certeza humilde de que eles represen-
tam amplos segmentos da sociedade e que, por isso, tradu-
zem o que pensa a maioria do povo. São a instância
mediadora dos conflitos entre os diversos segmentos, de
onde retiram o subsídio para o voto que, em última instân-
cia, vai definir as mudanças. Malgrado todas as acusações
feitas ao Congresso e a séria crise de identidade por que
passa o Parlamento brasileiro, esta representação política é
e continuará sendo um reflexo perfeito da sociedade, corte
vertical em todos os segmentos.

Fazemos aqui um rnea-culpa de nossas falhas inici-
ais, pelo mesmo tipo de comportamento, quando responde-
mos pela relatoria no processo constituinte para a elabora-
ção da últimaConstituição mineira. Assumindo como relator,
recém-saído da banca de advocacia, pretendíamos o que
seria a Constituição ideal dentro dos cânones do Direito:
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enxuta, rigidamente jurídica e norteadora, tratando de for-
ma sumária as peculiaridades regionais que constituíam as
grandes preocupações dos deputados. No decorrer do pro-
cesso, porém, em diálogo permanente com os colegas,
revimos nossos conceitos e constatamos que o reflexo da
realidade passa pelo exercício parlamentar. É ele que deter-
mina o equilíbrio de forças no jogo democrático. Vimos,
felizmente a tempo, que o processo de elaboração passava
pela discussão contínua com os colegas, se quiséssemos
levar para a Constituição as teses que o idealismo de
deputado recém-eleito queria transformarem lei. O tempo,
as negociações e  convívio com os múltiplos e complexos
universos que cada parlamentar representa nos fizeram ver

que a construção das leis é a arte do possível.
Nossa compreensão é a de que,

conduzida da forma que vimos em
Brasília, a Relatoria vai ter dificuIda-

les em levar até o final o processo
da revisão e pode contribuir para
o surgimento de mais um
centrão, um bloco único que
imporia suas vontades e es-
magaria todas as possibili-
dades de entendimento e de
abertura à convergência dos
contrários. O que produziria
unia revisão não consensual,
com mais possibilidades de

ser desrespeitada. E aí teremos
perdido uma grande oportuni-

dade de transformar a Constitui-
ção que está aí. Uma Constituição boa, que procura regular
o equilíbrio entre os poderes e garantir uma gama importan-
te de direitos aos cidadãos, nas áreas de segurança, educa-
ção e saúde. Mas temos alguns pontos, colocados deforma
extremamente benevolente pelos constituintes de 88, que
desestimulam a produção, complicam as relações entre as
classes e, em certo sentido, inviabilizam o Estado. Além de
que o texto é extremamente detalhista e prolixo, quando
deveria ser sucinto e norteador de diretrizes gerais.

Todavia, estamos convencidos de que os deputados
encontrarão uma saída para o impasse e farão a revisão de
que o País precisa. Mesmo porque é da tradição de nossos
parlamentos contribuir nos grandes momentos de impasse
da sociedade brasileira. Esse Parlamento, que se construiu,
a duras penas, em pouco mais de cem anos de vida republi-
cana e pouco mais de dez de vida pluripartidária, num
século permeado de longos períodos de ditadura, continua
sendo, apesar de tudo, o centro de referência das aspirações
populares e, em todas as crises, o espaço por excelência de
afirmação do sentimento nacional.

o	 "Nossa
compreensão

é a de que, conduzida da
forma que vimos em Brasília, a

Relatoria vai ter dificuldades
em levar até o final o processo da
revisão e pode contribuir para o

surgimento de mais um centrão, que
esmagaria as possibilidades de
convergência dos contrários"
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NOVA LEI AGRÍCOLA

A Lei Agrícola aprovada pela Assembléia, primeira norma jurídica
produzida a partir de um seminário legislativo, é reconhecida pela
maioria das lideranças do setor como princípio de gestação das
mudanças necessárias a um Estado de vocação agropecuária

II?lflflItIÃO ni
WL1JDAiNÇAS

Fabiana Oliveira

SEMINÁRIO MINAS TERRA
Encontro contou com a participação de representantes de 22 entidades, gerando centenas de propostas e inspirando
o projeto de lei agrícola
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Embrião de mudanças

I

mas Gerais é terra de con-
trastes, reflexo de um Bra-
sil multifacetado. Tanto na
cultura como na política
ou na economia, esta di-

versidade se repete, acompanhada de
contradições tão surpreendentes quan-
to preocupantes. Exemplos não faltam.
Lideramos o ranking dos estados brasi-
leiros produtores de café e leite, além de
ostentarmos o título de sede do maior
rebanho bovino do País. Nossa voca-
ção para a agricultura e pecuária é,
pois, incontestável. Em contrapartida,
sofremos com a seca no vale do
Jequitinhonha eassistirnos,em 1994,à

pelo Estado. Faltava uma lei específica
que disciplinasse, orientasse e estimu-
lasse com recursos o setor, para rever-
ter o quadro de incertezas vivido pela
agricultura.

Esta realidade ainda não mudou
muito, é certo. Mas a lacuna jurídica,
que contribuía para retardar o desen-
volvimento das atividades do campo,
foi preenchida com a sanção, em 28 de
janeiro deste ano, da Lei n° 11 .405,
que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento agrícola. A lei ainda
não conquistou unanimidade entre os
segmentos da agricultura, mas é incon-
testável enquanto demonstração de

mais de um ano, foi debatido por repre-
sentantes de órgãos públicos, sindica-
tos e produtores e recebeu dezenas de
emendas. A proposição de lei sanciona-
da, com 95 artigos que atacam a maio-
ria dos problemas enfrentados pelos
agricultores, vem provocando reações
favoráveis e algumas restrições entre
as diversas lideranças do setor.

COMEÇO - O coordenador-geral
da Federação dos Trabalhadores em
Agricultura do Estado de Minas Gerais
(Fetaemg), Sebastião Neves Rocha, que
participou das discussões na Assem-
bléia, considera a Lei Agrícola "um

começo importante". Ele

ALYSSON PAULINELLI:
•O Estado não tinha condições de assumir
tudo

afirma que um de seus prin-
cipais avanços é estabelecer
responsabilidades do Esta-
do com relação ao setor.
"Minas Gerais é uma unida-
de administrativa da Fede-
ração, por isso deve tam-
bém fomentar a produção
agrícola, dividindo o encar-
go corri o governo federal.
Um exemplo é a criação de
linhas de crédito nos bancos
estaduais, para o desenvol-
vimento de programas
prioritários".

De fato, o artigo 76
estabelece que o Poder Pú-
blico financiará programas
de crédito rural com recur-
sos orçamentários, das ins-
tituições financeiras ofici-
ais estaduais e federais, ex-

DEPUTADO ROBERTO AMARAL:
NO Estado é privilegiado por ter uma lei
dessa?

situação difícil vivida pelos pequenos
agricultores, que se esforçam para man-
ter a produtividade do setor, em meio
aos problemas trazidos pela instabili-
dade do clima.

A agricultura é um dos setores
da economia mineira que mais carece
de atenção. E conhecido o quadro
histórico de dificuldades vividas por
produtores - às voltas com os juros
altos dos créditos rurais - e de deficiên-
cia na condução da política agrícola

avanço e de sintonia entre Legislativo e
sociedade.

Vale ressaltar que esta é a pri-
meira norma jurídica do Estado origi-
nada de um seminário legislativo - o
"Minas Terra"—, ocorrido no primeiro
semestre de 1992.0 evento, que contou
com a participação de representantes
de 22 entidades, gerou centenas de pro-
postas e inspirou projeto de lei de auto-
ria do deputado Roberto Amaral (PTB).
O projeto tramitou na Assembléia por

temos e do Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural - criado pela lei. A
normajurídica assinala ainda que esses
programas atenderão prioritariamente
os pequenos produtores reunidos em
associações e cooperativas.

Rocha elogia também a compo-
sição democrática e a capacidade
deliberativa do Conselho Estadual de
Política Agrícola (Cepa), considerado
inovador. O Cepa, formado por 24
representantes do setor, definirá as pri-
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oridades dos programas de financia-
mento rural, além de atuar na
viabilização de recursos internos e ex-
ternos.

O estímulo ao associativismo,
ao cooperativismo e à pequena produ-
ção também é apontado como um as-
pecto positivo da Lei Agrícola, segun-
do o coordenador-geral da Fetaemg.
Busca-se, nesse segmento, alavancar,
por meio de facilidades na liberação de
recursos, o trabalho dos pequenos pro-
dutores rurais - responsáveis diretos
pela geração de empregos e de riquezas
do setor.

A sanção da lei, no entanto, não
implica sua aplicação imediata. Para
Sebastião Neves Rocha, o futuro ainda
é uma incógnita. "Não basta aprovar a
lei, é preciso vontade política do gover-
no para colocá-la em prática", afirma.
Lobby nesse sentido está sendo articu-
lado pelos trabalhadores durante as
Audiências Públicas. O objetivo é ten-
tar ampliar a participação da agricultu-

ra no Orçamento estadual para 1995.
Para o exercício de 1994, a previsão de
participação da função "agricultura" é
de 2,47% do Orçamento global do Es-
tado. No exercício de 1993, a previsão
foi de 1,88%. Os números, no entanto,
oscilam a cada ano. No que se refere ao
Orçamento para o exercício de 1992, a
previsão era gastar 1% com a agricul-
tura, mas o balanço geral do Estado (o
demonstrativo da execução do Orça-
mento) apontou um índice superior -
1,22%. Em 1991, ao contrário, a meta
do governo era consumir 1,48% do
Orçamento estadual com a função "agri-
cultura". O balanço geral apontou uma
participação de apenas 0,75% do Orça-
mento.

O Estado, por outro lado, come-
ça a se movimentar para tirar a Lei
Agrícola do papel. Em março, houve a
instalação do Cepa e aprovação de seu
regimento interno. O governo, além
disso, deverá encaminhar projetos à
Assembléia, no prazo de 180 dias a

partir da promulgação da lei, a fim de
adequara legislação de política agríco-
la referente à pesquisa, assistência téc-
nica, extensão rural, armazenamento,
comercialização e abastecimento. Em
outras palavras, há ainda muito o que
fazer.

O secretário de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento,
Alysson Paulinelli, contudo, tem uma
resposta pronta, quando indagado so-
bre a queixa de que o governo sempre
esteve omisso em relação aos proble-
mas enfrentados pelo setor agrícola. "O
Estado não estava omisso, mas não
tinha condições de assumirtudo de uma
só vez. A lei é um primeiro passo",
alega.

HORIZONTES - Paulinelli destaca
a amplitude e flexibilidade da norma
jurídica, que, segundo ele, tem de ser
exercitada para ser aprimorada. A Se-
cretariada Agricultura contribuiu dire-
tamente para sua formulação, com o
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Embrião de mudancas

envio de urna proposta de anteprojeto à
Assembléia. O deputado Roberto
Amara] reafirma a importância da par-
ticipação deste e de outros segmentos
representativos da agricultura na ela-
boração da lei. Ele considera Minas
Gerais um Estado privilegiado, por
contar com uma lei de política agrícola
- antes restrita ao Paraná e a Santa
Catarina.

O presidente da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais
(Faemg). Gilman Viana Rodrigues,

Gilman Rodrigues queixa-se ainda da
falta de uma postura política do Estado
no incentivo à agricultura. "A ótica
administrativa é essencialmente urba-
na, e não há uma regra estratégica para
o setor", opina.

A Fac rng elogia, por outro lado,
o texto do artigo 64, que estabelece que
"o Estado, no âmbito de sua política
tributária, concederá tratamento espe-
cial aos atos cooperativos relativos a
produtos alimentares, nos termos defi-
nidos pelo Cepa, por meio de isenções,

sistemade pagamento, referendado atra-
vés de resolução do Banco Central,
permite que o valor do financiamento
seja equivalente a quantidades determi-
nadas do produto agrícola. Tendo em
vista a realidade inflacionária da eco-
nomia brasileira, o sistema de equiva-
lência do produto permitiria que a cor-
reção do empréstimo bancário acom-
panhasse a alta do produto agrícola -
que, historicamente, é inferior à varia-
ção da taxa referencial de juros. A
alegação do governo para o veto é a

GILMAN VIANA RODRIGUES:	 SEBASTIÃO NEVES ROCHA;
'Regência maior sobre a agricultura é do poder central e esse mal	'Não basta aprovar a lei, é preciso mais do que isso, é fundamental
que a lei federal promove a lei estadual não consegue superar	existir vontade política do governo para colocá-la em prática'

avalia a lei sob Outro aspecto. Na sua
opinião, a norma jurídica sancionada
tem horizontes curtos, pois faz parte de
um contexto legal em que a regência
maior sobre a agricultura é do poder
central. Esse "engessamento" que alei
federal promove com relação ao Estado
é, segundo ele, um mal que a Lei Agrí-
cola não consegue compensar, tanto no
que se refere à política de preços míni-
mos quanto ao crédito rural - para citar
apenas alguns exemplos.

"Não temos direito ao encanta-
mento pela lei. É preciso ser realista",
pondera o presidente da Faemg, ressal-
tando, no entanto, a legitimidade e im-
portância da iniciativa do legislador.

redução de alíquotas, diferimentos e
fixação de prazos excepcionais de re-
colhimento de tributos". O presidente
da entidade ressalta, contudo, que o
artigo é o "amaciamento de urna
distorção na estrutura tributária brasi-
leira" - a de taxar o produto primário.

Outra crítica - tanto do segmen-
to dos trabalhadores quanto dos produ-
tores rurais - refere-se a um dos itens
do veto parcial do governador do Esta-
do à Lei Agrícola, mantido, em março,
pelo plenário da Assembléia. O dispo-
sitivo vetado estabelecia a garantia da
aplicação do critério de equivalência do
produto nas operações de crédito rural
não cobertas pelo governo federal. Esse

necessidade de estudos mais
aprofundados sobre o assunto pelos
órgãos e entidades financeiras do Esta-
do. Vale ressaltar, no entanto, que o
critério da equivalência do produto já
vem sendo adotado pelo governo fede-
ral nas operações de crédito rural.

Apesardas críticas e de algumas
dúvidas em torno de sua aplicação, a
Lei Agrícola é uma demonstração da
sintonia entre Legislativo e segmentos
representativos da sociedade, em prol
de um objetivo comum. Mesmo com
ressalvas, é um embrião promissor,
capaz de contribuir - pelo menos a
médioprazo— para o desenvolvimento
da atividade rural em Minas.
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NOVA LEI AGRÍCOLA

Contemplando a maioria das 175 proposições firmadas pelas 22 entidades
participantes do seminário Minas Terra, a nova LeiA grícola reordena a intervenção
pública na agricultura e, além de estimular a produção, inclui conceitos novos
no setor, como segurança alimentar e desenvolvimento sustentável

REORDENAÇÃO E
NOVOS CONCEITOS

roteger a renda dos agricultores em situações econômicas adversas,
estabilizar mercados, garantir a segurança alimentar da população,
elevara produtividade. Esses são, com variações quanto à prioridade,
os principais objetivos de qualquer política agrícola. Pelo menos, é o
que se verifica em países que adotam leis nesse sentido, como os
Estados Unidos, o Japão, a França e países da Comunidade Européia.

No Brasil, a intervenção pública na agricultura, grosso modo, é
feita de forma desordenada, com o único propósito de resolver

problemas emergenciais, normalmente ligados ao abastecimento de
determinados produtos. A safra recorde deste ano, que começa a ser

colhida, da ordem de 74 milhões de toneladas de grãos, é resultado do esforço
isolado dos produtores e não da atuação do governo, já que inexiste uma

política clara paa o setor.
E muito oportuna, portan-

to, a promulgação da Lei n°
11.405, de 28 de janeiro de
1994, que dispõe sobre a polí-
tica estadual dedesenvolvimen-
to agrícola. A importância des-
sa lei para o Estado é evidente,
já que Minas Gerais é respon-
sável por cerca de 10% da
produção nacional de grãos,

.•....	 aforao papel dc destaque que a

	

-	 agropecuáriatem na formação
do PIB mineiro.

A necessidade de uma lei

	

L	- específica, disciplinando ain-
terferência do poder público

.	estadual no setor agrícola, foi
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Reordenação e novos conceitos

"O planejamento, a pesqui
assistência técnica e a extensão
o crédito e o seguro agrícola,
outros instrumentos clássicos,
tratados em sessões específic
nova legislação, recebe
direcionamento para sua aplicc

manifestada, deforma contundente, pelos participantes do
Seminário Legislativo "Minas Terra", promovido pela As-
sembléia em 1992. Das 175 proposições constantes no
documento final aprovado pelas 22 entidades que apoiaram
o evento, a elaboração de uma lei de política agrícola foi
considerada a ação prioritária.

Assim, a partir de um projeto de lei de iniciativa do
Poder Legislativo, que, de forma pioneira, buscou os sub-
sídios para seu trabalho junto aos segmentos da sociedade
envolvidos diretamente com a questão, vê-se esse esforço
consubstanciado em norma jurídica. Produtores, trabalha-
dores, técnicos de órgãos públicos federais e estaduais,
representantes dos setores de abastecimento e
comercialização, além de especialistas de universidades da
área de ciências agrárias, estiveram presentes ao "Minas
Terra", o que dá um grande respaldo às conclusões do
seminário, incluídas na proposição legal enviada ao Execu-
tivo.

Entre essas recomendações, encontram-se as relacio-
nadas com a assistência técnica e a extensão rural, a
pesquisa agropecuária, o cooperativismo e o abastecimen-
to. Em todas elas é marcante a preocupação com a proteção
especial que se deve dar ao pequeno produtor rural e suas
formas associativas.

A lei sancionada define, no Capítulo 1, os princípios
básicos nos quais a ação do poder público deve se funda-
mentar, além de enumerar os objetivos a serem atingidos
com a política agrícola.

Chama a atenção entre esses princípios a introdução,
num texto legal, de dois conceitos inovadores: o do desen-
volvimento sustentável e o da segurança alimentar. Apesar
de não serem recentes, esses conceitos somente agora
começam a ocupar o devido espaço na preocupação dos
responsáveis pelo planejamento e pela execução das ativi-
dades governamentais. O primeiro deles, que visa buscar o
equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação
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ambiental, vem sendo recomendado pela ONU a todos os
países, a partir da ECO-92. Já o segundo relaciona-se com
um dos aspectos cruciais da cidadania, que é o direito à
alimentação.

Quanto aos objetivos previstos, percebe-se que são
todos imprescindíveis para o sucesso de uma política agrí-
cola séria. Contudo, merece destaque o dispositivo que
assegura o apoio institucional ao produtor rural, que será
prioritário e diferenciado para o pequeno produtor e sua
família, bem como aos beneficiários da reforma agrária.

Além disso, é relevante adeterminação de se estimular
o processo de agroindustrialização no Estado. Essa medida,
que ainda prevê a preferência para a implantação de proje-
tos nas regiões produtoras, é indicativa para a retomada do
crescimento econômico de forma equilibrada. A industria-
lização dos produtos agrícolas nos locais de origem é uma
forma de se agregar valor a essa produção, o que aumenta
a arrecadação de tributos e gera empregos no campo. Com
isso, tem-se reduzida a migração para as grandes cidades e
suas conseqüências econômicas e sociais.

No Capítulo 11 da lei, é abordada a questão do produtor
rural, da propriedade rural e de sua função social. O
legislador estadual, sabiamente, adotou os conceitos defini-
dos na legislação federal que disciplina a matéria.

A criação do Conselho Estadual de Pol í-
tica Agrícola (Cepa), na forma preconizadaa, a no Capítulo III, que trata da Organização

rural	Institucional, é, sem dúvida, o aspecto de
maior relevância da Lei Agrícola mineira. Aentre participação paritária de órgãos do governo

-	estadual e de entidades da sociedade civil,
SOO representando os agentes de produção e

s da comercialização, bem como os consumido-
res, além de cumprir determinação expressan do na Constituição Estadual, vem ao encontro

- 	dos princípios modernos de descentralizaçãoçao	administrativa e de democratização do pro-
cesso de tomada de decisões. De agora em
diante, caberá ao Cepa definir os rumos da

política agrícola em Minas Gerais.
Já  Capítulo IV da lei descreve, de forma detalhada, os

instrumentos e as ações de política agrícola a serem condu-
zidos pelo Estado. O planejamento, a pesquisa, a assistência
técnica e a extensão rural, o crédito e o seguro agrícolas,
entre outros instrumentos clássicos, são tratados em sessões
específicas, onde é dado o direcionamento para sua aplica-
ção. Novamente, é clara a preocupação do legislador em
proteger, de forma especial, a pequena produção rural e as
formas associativas desses produtores.

A abordagem dada à questão do abastecimento e da
segurança alimentar é bastante acertada. A lei determina
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que o Estado deverá estimular e apoiar as
iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento	A c
dos mecanismos de comercialização dos pro-
dutos agrícolas, como feiras livres, mercados	Des
de produtores, etc. O objetivo é dificultar a
ação de intermediários, o que permitirá o au-
mento dos ganhos dos produtores e a redução	irnp/
dos preços ao consumidor final, principalmen-
te quanto aos hortifrutigranjeiros.	 flOVC

Nos artigos dedicados ao meio ambiente,	rurafica evidente o cuidado que se deve ter com o
aproveitamento dos recursos naturais, como o	cror
solo e a água. Preconizou-se, nesse aspecto, o
uso racional e tecnificado das propriedades
rurais e a instituição de programas permanentes de recupe-
ração e conservação dos solos e de manejo integrado de
bacias hidrográficas. A responsabilidade pela preservação
ambiental passa a ser, também, atribuição dos proprietários
de direito, dos beneficiários da reforma agráriae dos ocupan-
tes temporários dos imóveis rurais.

Outro ponto de destaque da legislação aprovada é a
determinação para que se crie o Fundo Estadual de Desen-
volvimento Agrícola, com o objetivo de financiara atividade
rural. De caráter rotativo, esse fundo contará com recursos
orçamentários e provenientes das cadernetas de poupança
rural administradas pelas instituições financeiras oficiais, de
fundos federais e internacionais, entre outros. Sua

implementação proporcionará um alento para o setorprodu-
tivo rural, no tocante aos problemas crônicos de crédito e
seguro rurais.

Como se vê, o Estado dispõe dos elementos básicos
para conduzir a política agrícola de forma eficiente. A
legislação recém-promulgada originou-se de um processo
democrático e participativo, como o foi o seminário "Minas
Terra", o que lhe confere extrema legitimidade. Os segmen-
tos ligados à produção, trabalhadores e produtores rurais
que dependem diretamente da aplicação dos mecanismos
constantes da lei, aguardam com ansiedade que ela seja
colocada logo em prática, para que os efeitos da política
agrícola se façam notar o mais rápido possível.

nação do Fundo Estadual de
envolvimento Agrícola, para
iciar a atividade rural, e sua
émen tação proporcionarão um
D alento para o setor produtivo
(, no tocante aos problemas
picos de crédito e seguros rurais
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INSPEÇÃO ANIMAL

Superposição de competências efalta de estrutura, de recursos humanos
e de legislação atualizada deixam vulnerável o serviço de inspeção e
põem em risco o consumo de produtos de origem animal no Estado,
segundo especialistas reunidos em mais umfórum técnico da Assembléia

VIGILÂT4ÍCIA
Li1 ALERTA

Cristiane Pereira

O FÕRUM DE INSPEÇÃO, NA ASSEMBLÉIA
Representantes de 76 entidades votam documento para mudar a legislação de inspeção de alimentos deorigem animal
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O

Fórum Técnico "Produ-
tos de Origem Animal:
Inspeção e Qualidade",
promovido pela Assem-

bléia Legislativa no início do mês de
março, reuniu cerca de 190 represen-
tantes de 76 entidades federais, estadu-
ais e municipais e órgãos do governo
ligados ao tema, como objeti-
vo de discutir os principais
problemas do setor, visando à
viabilização do funcionamen-
to de serviços integrados de
vigilância sanitária, nas esfe-
ras federal, estadual e munici-
pal de governo.

O maior problema que
envolve os profissionais de fis-
calização sanitária, atualmen-
te, é a sobreposição de compe-
tências e a falta de estrutura
operacional e de recursos hu-
manos dos órgãos responsá-
veis pela fiscalização dos pro-
dutos de origem animal, da
produção à comercialização.
Várias leis regulamentam a
atividade, dividindo atribui-
çõese responsabilidades entre
órgãos federais, estaduais e
municipais, mas falta uma
unidade de ação entre as três
instâncias de governo. A Lei
Federal n° 8.080, de 19 de
setembro de 19901 deter i-
nou ainda a transferência para
o Sistema único de Saúde (SUS) da
competência de fiscalização e inspeção
de alimentos, águas e bebidas para
consumo humano, atuando em toda a
cadeia alimentar e municipalizando a
atividade. O problema é que nem todos
os municípios aderiram ao SUS e mui-
tos que o fizeram não têm condições
para arcar com a responsabilidade. A
grande questão, portanto, é a elabora-
ção de uma legislação que não apenas
defina com clareza as competências
das várias instâncias de governo envol-
vidas na fiscalização, como também
crie condições para que ela se dê eficaz-

mi ilte, aparelhando os órgãos e profis-
sinais responsáveis.

Os trabalhos do Fórum foram
permeados pela preocupação com es-
ses aspectos. As discussões foram divi-
didas em dois temas básicos - "Produ-
ção de Alimentos de Origem Animal" e
"Políticas Públicas de Inspeção e Qua-

JOSÉ NEWTON:
"Fórum evidenciou que
há base técnica para

sustentar uma
legislação que priorize a
qualidade do produto ao

meso tempo que
estimula a sua

produção industrial e
artesanal"

lidade dos Produtos" - e subdivididas
em tópicos específicos (aspectos da
produção industrial e artesanal, siste-
ma cooperativo, microusinas, políticas
públicas de intervenção, aspectos da
legislação, experiências de organiza-
ção de serviços), corri a participação de
vários conferencistas de renome no se-

tor. Depois de discus-
sões sobre os temas ex-
postos, as principais
conclusões foram apon-
tadas num relatório-sín-
tese, elaborado e apro-
vado por todos os par-
ticipantes.

Com quase 80
itens, esse documento
apresenta duas linhas
básicas de propostas:
urna, normativa, apon-
tando o caminho que a
legislação deve tornar e
os aspectos que deve
abordar de forma a
otimizar o trabalho dos
profissionais da área.
A outra linha determi-
na gestões e ações aos
quais os diversos ór-
gãos públicos e entida-
des ligados à questão
devem se ater, visando
aperfeiçoar a prática
profissional e obter me-

lhores resultados. O documento, em
fase final de elaboração, subsidiará o
processo legislativo na Assembléia e
será também encaminhado ao Poder
Executivo.

Segundo o coordenador de pro-
jetos técnicos do Conselho Regional de
Medicina Veterinária (CRMV-MG),
José Newton Coelho Meneses - que
presidiu a comissão organizadora do
Fórum - o encontro demonstrou que,
além de existir a possibilidade de
integração das instâncias de atuação
dos profissionais da área, eles próprios
têm a percepção do quanto ela é neces-
sária. José Newton destacou ainda o
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caráter democrático da iniciativa, que
oferece a oportunidade da discussão
técnica para subsidiar a elaboração de
uma norma legal, ouvidas as partes
envolvidas. "As discussões acontecidas
no Fórum evidenciaram que há base
técnica para sustentar uma legislação
que priorize a qualidade do produto ao
mesmo tempo em que estimule a sua
produção em nível indus-
trial e artesanal", afirma
ele.

INTEGRAÇÃO - Uma
das conferencistas do
Fórum Técnico sobre Ins-
peção Animal, Maria
Cristina Alvarenga Viana
Mosquim, é professora
adjunta do Departamento
de Tecnologia de Alimen-
tos da Universidade Fede-
ral de Viçosa  dedica-se a
pesquisas sobre o leite e	-.
seusderivados hácercade
20 anos. Ela acredita que a
soma de esforços
multiprofissionais e
interinstitucionais é a tini-
ca maneira de possibilitar
o objetivo proposto:
viabilizar, nas três esferas
de governo, o funciona-
mentode serviços integra-
dos de vigilância sanitária
de produtos de origem animal, sejam
eles industriais ou artesanais. A inicia-
tiva conjunta da Assembléia e do
CRMV-MG em realizar o Fórum, se-
gundo Maria Cristina, foi inédita, e ela
apontou como um dos aspectos mais
positivos a intenção real, manifestada
por todos os participantes, de trabalhar
pela elaboração de uma legislação efe-
tiva que possibilite a atuação profissi-
onal em termos ideais e visando a urna
preocupação maior— a saúde do consu-
midor.

Na avaliação da pesquisadora,
são três os pontos de estrangulamento
do setor no tocante às políticas públi-

cas: a ausência de uma legislação atual
e efetiva, a falta de pessoal e laborató-
rios e a necessidade de salários compa-
tíveis. Maria Cristina ressalta ainda a
importância de que os órgãos de fisca-
lização tenham um poder real de atua-
ção. "Hoje em dia é mais fácil um
estabelecimento ser autuado por poluir
o meio ambiente do que por colocar no

H 

k	1
MARIA CRISTINA M0sQuIN:

'Hoje em dia é mais
fácil um

estabelecimento ser
autuado por poluir o

meio ambiente do que
por colocar no mercado

produtos nocivos à
saúde do consumidor'

mercado produtos nocivos à saúde do
consumidor", alertou.

Maria Cristina lembrou ainda
que a maior parte da produção de leite
de Minas Gerais provém de pequenas
propriedades rurais - são cerca de 500
mil unidades em todo o Estado, sendo
que 80% delas produzem de 50 a 80
litros por dia, o que dificulta um traba-

lho eficiente de fiscaliza-
,., ção. Outro problema gra-

ve, segundo a pesquisado-
ra, é a falta de eletrificação
rural, o que não só limita a
quantidade como compro-
mete a qual idade do produ-
to. Além disso, tem aumen-
tado, nos últimos anos, o
volume de comercialização
deleite cru, que hoje repre-
senta 40% do total.

"A política de quali-
dade do leite e derivados e
de outros produtos de ori-
gem animal tem que ser
definida pela administra-
ção superior das indústri-
as, maior responsável pela
adoção de medidas que re-
sultem num controle eficaz
e econômico de seus pro-
dutos", afirma a pesquisa-

/ dora. Maria Cristina res-
salta ainda que a produção
de queijos "típicos" - do

Serro, da Canastra, de leite cru - atinge
hoje uma média de 2.700 toneladas
anuais e que o controle de qualidade
dessa produção só será feito através de
uma ação integrada, com garantia de
orientação técnica, programas de ex-
tensão e defesa animal e
operacionalização de sistemas de ou-
torga de certificados de qualidade. Ela
lembra o exemplo da França e a fama
que os queijos franceses alcançaram,
junto com um padrão de qualidade
inquestionável. "A produção do Estado
nesse setor representa um potencial
econômico e cultural - que não pode
mais ser ignorado".
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