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g)ARA TRAÇAR o perfil do Estado com o razoável arsenal de
dados que engorda esta edição, uma equipe de

consultores da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa da
Assembléia trabalhou duro. Foram mais de 60 dias de peregri-

nação pelo emaranhado de dados disponíveis nas 19 Secretarias nos mais
diferentes recursos - arcaicos e modernos, da mais suja e remota página

de jornal ao mais sofisticado computador.
PARA COLETAR, checar, comparar, fundir, organizar, analisar e dar a

eles o nexo com que são apresentados nesta edição, encontraram uma
série de obstáculos, em muitos casos desanimadores. Em toda parte

descobriram uma multiplicidade de critérios, preferências e concepções
de organização de dados, explicável numa máquina de ações dispersas,

dividida segundo as visões, necessidades e limites de cada órgão.
SIMULTANEAMENTE, uma equipe de jornalistas da Secretaria de

Comunicação institucional recolhia entrevistas com pessoas do governo e
lideranças de entidades de representação da sociedade civil - empresari-
ais, trabalhadoras, comunitárias, científicas -, deforma a buscar versões

de fora do governo e ampliar o leque de visões sobre as limitações e
perspectivas do Estado diante do quadro levantado.

DESSE ESFORÇO concentrado, saiu um saldo geral de que o estado do
Estado é mais ou menos o do País em que está inserido - um apartheid

social, em que convivem uma minoria abastada e grandes bolsões de
miséria. Mas, diferentemente da maior parte do País, o Estado tem vários

indicadores que apontam para mudanças de médio prazo e um futuro
bastante promissor.

DO TRABALHO de levantamento propriamente dito, saiu a constatação,
auspiciosa, de que também a máquina administrativa do Estado está

encontrando seu caminho e se preparando para dar sustentação e estímu-
lo a essa nova realidade que se vai construindo. Os últimos quatro anos

marcam um esforço elogiável de reorganização da máquina pública, nos
três poderes. Se ainda é difícil pensar numa estrutura enxuta, racionaliza-

da e eficaz, depois de décadas de distorções, pelo menos foram dados
passos importantes de reestruturação que sugerem uma idéia de

terraplenagem, sobre a qual se pode construir um novo tempo.
ESSE QUADRO pode ser medido na própria qualidade com que se deu a

relação de parceria entre consultores e repórteres da Assembléia e os
técnicos do Executivo e do Judiciário. Todos se mostraram empenhados

numa colaboração mútua que permitisse a construção de um quadro sem
distorções, o mais rico e detalhado possível, apesar de todas as limita-

ções. Parece pouco, mas é um outro tipo de postura que havia sido
perdida à medida que a máquina pública veio se deteriorando e gerando
funcionários despreparados e desmotivados. É uma postura de um novo

tempo, defuncioná rios mais competentes, mais envolvidos e comprometi-
dos com um novo Estado que estão construindo.



CAPA
Péssimos indicadores sociais e bons indicadores econômicos fa-
zem do Estado uma terra de contrastes. Especialistas apostam no
reaquecimento da economia para que Minas volte a crescer e o
próximo governo possa enfrentar os desafios que terá pela frente

RIQUEZA E MISÉRIA
Jorge Possa
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RIQUEZA E MISERIA

O quadro é draiiiáti-
co. Mais de 20%
dos mineiros ain-

da vivem em condições de
extrema miséria, scrn teto.
sem comida, sem saúde, sem
educação, sem emprego e sem
esperança. O número dos que
moram em casas desprovi-
das de quaisquer condições
de infra-estrutura básica,
como rede de água e de esgo-
to, cresce a cada dia. Nas
regiões Norte e Jequi-
tinhonha/Mucui-i mais de
60% dos domicílios carecem

de água encanada, e no Nor-
te apenas 13% são atendi-
dos por rede de esgoto. Na
capital, os acampamentos
dos "sem-casa" dão uni novo
retoque ao antigo retrato dos
barracos sob os viadutos. O
processo de favel ização não
se restringe aos municípios
da Região Metropolitana,
atingindo as cidades de nié-
dio porte do interior. 1-lá três
décadas. 40% da população
vivia nas cidades: hoje, o
grau de urbanização passa
de 75%.

Na área de saúde, a prin-
cipal doença em Minas con-
tinua a se chamar fome. As
mortes nas filas dos hospi-
tais, àespera de atendimento
médico, alimentam as man-
chetes dos jornais, e milha-
res de mineiros ainda mor-
rem de subnutrição e sofrem
de doenças como a
hanseníase e a doença de
Chagas. A consolidação do
SUS (Sistema único deSaú-
de) esbarra, dentre Outros,
nos velho.s problemas de fal-
ta de verbas. No ano passa-

do, apenas 3,3% dos recur-
sos ordinários do Tesouro
do Estado foram efetivamen-
te destinados ao setor.

A taxa de analfabetis-
mo situa-se na faixa de 18%,
mas beira a casa dos-50% no
Vale do Jequitinhonha. O
setor de ciência e tecnologia
apresenta um quadro de
definhamento, e a Fapemig,
que a Constituição Mineira
tenta proteger com a garan-
tia de recursos para a forma-
ção e financiamento de pro-
jetos, sofre com a instabili-
dade na liberação das ver-
bas.

Apesar de toda preocu-
pação com a ecologia e da
legislação existente, a maio-
ria dos rios mineiros estão
degradados e as matas nati-
vas ficam cada dia mais es-
cassas. O desmatamento
avança sobre áreas conside-
radas de preservação perma-
nente, ante a impotência da
Fiscalização.

Muitos dos benefícios
que poderiam advir da loca-
lização geográficaestratégi-
ca do Estado esvaem-se nos
problemas apresentados pelo
sistema de transportes, um
gargalo para o desenvolvi-
mento. A rede rodoviária é
insuficiente e encontra-se em
estado de conservação pre-
cário: e a rede ferroviária,
embora responda por mais
da metade do transporte de
cargas por esta via em todo o
País, apresenta notórias de-
ficiências. O transporte flu-
vial permanece esquecido,
apesar de suas apregoadas
vantagens.

Desafios - O futuro go-
vernador de Minas terá ain-
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O economista
Paulo Haddad:
"Não tenho dúvida de
que Minas está prepa-
rada para disputar
espaço no novo ciclo
de expansão"

RIQUEZA E MISERIA

OEstado tem grandes
bolsões de miséria, onde mais
de 60% das casas carecem de

água encanada e esgoto, o
índice de analfabetismo passa
dos 50% e os poucos serviços

públicos funcionam mal. Nas
cidades há fome, filas nos

hospitais e acentuado processo
de favelização. Mas os

economistas acreditam que
estão criadas as condições

para a mudança

da pela frente o desafio de dar
resposta às reivindicações do
funcionalismoe, ao mesmo tem-
po. equilibrar os gastos, ade-
quando a folha de pagamento
de 430 mil servidores aos limi-
tes impostos pela receita, que,
de 90 a 93, registrou uma queda
de 13%. E as projeções não são
nada animadoras. Em 93, para
cada 100 servidores na ativa o
Estado tinha 25 aposentados.
A previsão é de que, daqui a
nove anos, em 2003. haja um
aposentado para cada funcio-
nário que trabalha.

Outro desafio é o
equacionamento do problema
dadívida mobiliária, que repre-
senta 60% da dívida pública
estadual. Dados oficiais dão
conta de que o próximo gover-
no vai herdar uma dívida em
títulos públicos da ordem de
US$4 bilhões, o equivalente a
10% do PIB do Estado. "A
dívida pública acumulada im-
põe um pesado ônus à gestão
financeira do Estado", senten-
cia o titular da Secretaria de
Estado do Planejamento e Co-
ordenação Geral (Seplan). Pau-
lo Paiva.

Ao mesmo tempo, a dis-
cussão sobre o papel cio Estado
continua sem uma resposta ade-
quada. Estado brasileiro
tornou-se ineficiente e incom-
petente. Os serviços públicos
não satisfazem a população",
reconhece Paulo Paiva. Para
ele, o necessário não é ter um
Estado menor, mas um Estado
melhor.

Otimismo - Mas. apesar
dos indicadores sociais desfa-
voráveis, nem tudo é problema
em Minas. Num cenário em que
a estabilidade monetária apare-
ce como o mais novo compo-
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nente, o futuro do Estado é visto
com otimismo, talvez o mesmo
otimismo de que fala Stephen
Charles Kanitz em seu livro •
Brasil que dá certo".

Durante o período do "mila-
gre brasileiro", na década de 70,
Minas Gerais foi um dos estados
que mais se beneficiaram dos
fatores favoráveis à expansão da
economia, experimentando um
crescimento sem precedentes em
sua história e consolidando-se
como segunda força industrial
do País. Agora. com a estabiliza-
ção da economia e o fim do pro-
cesso inflacionário, reacende-
ram-se as expectativas de uma
rápida retomada do crescimento.
Diante disso. uma grande per-
gunta está colocada: quais as
perspectivas do Estado frente a
um novo surto de desenvolvi-
mento, que leve o País a virar o
século em condições mais ftmvo-
ráveis?

A opinião geral de econo-
mistas e empresários é de que,
com a volta da estabilidade eco-
nômica e algumas reformas
institucionais, estarão criadas as
bases para que a economia inicie
um novo ciclo de expansão, ba-
seado no uso intensivo de ciência
e tecnologia, no surgimento de
novos produtos. novos proces-
sos e novas técnicas de gestão, a
serconduzido pela iniciativa pri-
vada e não mais pelo Estado-
empresário. Espera-se, também,
uma participação mais intensa
do capital estrangeiro, a partirde
reformas que dêem continuidade
à abertura da economia e facili-
tem a entrada de capitais de risco
no País.

Razões - "Neste contexto.
não tenho dúvidas de que Minas
está preparada para disputares-
paço no novo ciclo de expan-



O secretário de Planejamento,
Paulo Paiva:
Desafio é o equacionamento

do problema da dívida
mobiliária, que representa
60% da dívida
pública estadual"

RIQUEZA E MISERIA

Há precondições favoráveis,
capazes de fazer com que o

Estado fique com fatia
representativa no processo de

crescimento da economia, como a
localização geográfica,
instrumentos fiscais e

mecanismos institucionais,
investimentos em torno de obras

como a Fernão Dias, a provável
vinda de uma nova montadora de

veículos e a agilidade do
setor privado

são", analisa o economista e ex-
ministro Paulo Haddad. Ele enu-
mera algumas das razões desse
otimismo: as precondições do
ponto de vista da localização
geográfica: a existência de ins-
truinentos fiscais e mecanismos
institucionais capazes de fazer
com que o Estado fique com
fatia representativa no processo
de crescimento da economia; OS

reflexos positivos de investimen-
tos como a duplicação da Fernão
Dias, a esperada vinda de uma
nova montadora da General
Motors e a expansão da Fia
Automóveis; e a agilidade que o
setor privado mineiro tem de-
monstrado para se posicionar
diante de um quadro de mudan-
ças na economia.

Marilena Chaves, chefe da
Assessoria Econômica da
Seplan, é da opinião de que a
maioria dos fatores deter-
minantes de novos investimen-
tos industriais são de domínio
federal, como a política de juros.
a questão cambial e a política de
tarifas aduaneiras. Naquilo que
depende de Minas, ela aposta
nos resultados previstos para os
fundos estaduais criados pelo
atual Governo, corno o Fundo de
Incentivo à Industrialização
(Find):o Fundo de Desenvolvi-
mento Mínero-Metalúrgico e o
Fundese, voltado para empresas
de pequeno porte. "Com eles,
todo o crescimento industrial do
Estado fica comprometido com
o próprio financiamento futuro
dodesenvolvimeflt() industrial",
afinna.

O economista e vice-presi-
dente da Associação Comercial
de Minas, Cleider Gomes
Figueirôa, ressalta como fatores
favoráveis ao Estado as caracte-
rísticas do movimento sindical
mineiro, com relativa harmonia

na relação capital/trabalho; a
localização geográfica; a dis-
ponibilidade de energia elétri-
ca; a adoção de programas de
Qualidade Total por muitas in-
dústrias; e aexístência de corre-
dores de transportes que facili-
tam o escoamento da produção
em direção aos principais mer-
cados consumidores. "Este é o
momento da retomada", come-
mora.

Margarida Fantoni, supe-
rintendente de Economia da Fe-
deração das Indústrias (Fiemg),
frisa a importância de uma po-
lítica tributária mais progres-
sista, de feições menos
li .\calistas, e considera que Mi-
nis deve caminhar para a
integração do setor industrial,

cessando cm seu próprio ter-
;jrio as matérias-primas dele
e\traídaS. "Com isso, somos o
Ftado com melhores perspec-
tivas de desenvolvimento nos
próximos anos", salienta.

Aparato - A existência de
um aparato institucional avan-
çado, apoiado no tripé Indi-CDI-
BDMG, sempre foi apontada
como um fator decisivo para
que Minas partisse na frente na
época do "milagre". "Esse apa-
rato, criado na segunda metade
da década de 60, foi essencial
para a virada da economia mi-
neira nos anos 70. Mas, depois,
as instituições entraram numa
rotina e não captaram bem as
mudanças do ambiente exter-
no", diz Paulo Haddad, ao de-
fender a necessidade de uma
reengenharia do aparato
institucional. "Todas as insti-
tuições têm um ciclo de vida e
passam por crises. Hoje. elas
precisam ser readequadas",
avalia.

REVISTA DO LEGISLATIVO 7
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A assessora econômica da
Seplan
Marilena Chaves:
"Apesar de um quadro não
comparável a 70, o aparato
institucional está
capacitado a cumprir
o seu papel"

Ocrescimento de Minas vai
demandar uma duplicação de

esforços para atrair,
seletivamente, novos projetos,

consolidando nossas vantagens
competitivas internacionais.

Neste quadro, é preciso
fortalecer órgãos de fomento
como o BDMG. A tendência é

Minas consolidar suas vocações
nas áreas de siderurgia,

mineração, indústria
automobilística e agroindústria

O ex-ministro ressalta, so-
bretudo. a importância de se for-
talecer o BDMG: "O Banco de
Desenvolvimento precisa voltar
a ser um órgão com fonte pró-
pria de recursos. repassados pelo
Tesouro do Estado. Ele não pode
terque buscar dinheiro caro para
emprestar mais caro ainda".

Para reforçar seu ponto de
vista, l-laddad lembra que hoje a
concorrência é muito maior que
nos anos 70. "Em meus traba-
lhos de consultoria tenho visita-
do muitos estados e pude consta-
tar que Paraná. Santa Catarina.
Bahia e Goiás desenvolveram
mecanismos de promoção indus-
trial muito fortes. em alguns ca-
sos mais fortes que os nossos. O
crescimento de Minas vai de-
mandar uma duplicação de es-
forços para atrair, seletivamen-
te, novos projetos, consolidando
nossas vantagens competitivas
internacionais", analisa.

Marilena Chaves, da
Seplan, tem posição diferente
com relação ao BDMG. "A al-
ternativa do atual Governo não
foi colocar dinheiro no B DMG.
mas dotá-lo de condições para
funcionar. de fato, como órgão
de fomento", argumenta. insis-
tindo na importância dos fundos
estaduais que serão geridos pelo
Banco. — Apesar deo quadro atu-
al não ser comparável ao da
década de 70, quando a situação
do setor público era muito dife-
rente, o aparato institucional está
capacitado a cumprir seu papel
e, nos últimos anos, houve um
avanço no sentido de recuperá-
lo". esclarece. Ela lembra, ain-
da, que o simples fato de possuir
um banco de desenvolvimento já
é um diferencial em relação a
outros estados. "Aqueles pou-
cos que também têm órgãos como
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o BDMG limitam-se a repassar
recursos do BNDES. Nós faze-
mos mais que isso".

Vocações - Segundo Pau-

lo Haddad. a tendência é Minas
consolidar suas vocações nas
áreas de siderurgia. mineração,
indústria automobilística e
agroindústria. O mais impor-
tante, acredita. é investir na mo-
dernização tecnológica desses
setores em que o Estado já de-
monstrou possuir vantagens
cbmpetitiva.s.

Para Margarida Fantoni.
num primeiro momento deverá
acontecer um aquecimento da
indústria de bens não-duráveis,
como conseqüência do aumento
dademanda. Num segundo mo-
mento, o crescimento atingirá
as indústrias de bens de consu-
mo intermediário. como side-
rurgia e metalurgia, com refle-
xos imediatos para a economia
mineira.

Marilena Chaves também
prevê que a retomada do desen-
volvimento não significará uma
alteração no perfil da economia
mineira. "Nossa vocação maior
é de produtor de bens intermedi-
ários. Mudar a estrutura indus-
trial é algo que só acontece a
longo prazo", afirma. Ela sali-
enta, entretanto, que o Estadojá
vem experimentando unia di-
versificação industrial, princi-
palmente nos ramos da
agroindústria, plásticos,
autopeças e confecções. E fina-
liza: "A retomada vai aconte-
cer, sem dúvida, mas nem o
Brasil nem Minas deverão repe-
tir as taxas de crescimento da
década de 70. Naquela época
partimos de uma média muito
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RIQUEZA E MISERIA

baixa, quase do zero, o que não
acontece hoje".

Já na opinião do econo-
mista Clélio Carnpolina. pro-
fessorda IJFMG, o modelo de
grande empresa siderúrgica e
metalúrgica em Minas pode
estar esgotado, pois estes tradi-
cionais setores começam a con-
viver com a falta de perspecti -
vas mundiais e amargam uma
forte tendência de queda da im-
portância no contexto estadu-
al. Para o professor do Centro
de Desenvolvimento e Planeja-
mento Regional (Cedeplar), da
UFMG,o futuro de Minas pas-
sa por uma ampla reconversão
de seu parque industrial, corria
adoção deu m novo tratamento
técnico para esses segmentos.
que jamais voltarão a crescer
às taxas registradas no pas-
sado.

Indicadores - Alguns in-
dicadores econômicos, detalha-
dos e analisados nos artigos
publicados nesta edição da-Re-
vista do Legislativo", ajudam a
traçar um quadro mais preciso
das possibilidades do Estado
numa conjuntura de rea-
quecirnento da economia. De
acordo com estudos realizados
pelo Centro de Estatística e In-
formações da Fundação João
Pinheiro, o Produto Interno
Bruto de Minas Gerais (US$
42,79 bilhões em 93) apresen-
tou, no ano passado, um acrés-
cimo de 5.0% em relação a 92,
taxa ligeiramente superior à
verificada na economia nacio-
nal, que foi de 4,86%. Esta
taxa de crescimento do PIB
mineiro em 93 foi, também, a
mais alta registrada desde 86.

A assessora
da Fiemg
Margarida Fantoni:
'Há necessidade de
uma política tributária
mais progressista, de
feições menos fiscalistas

OPIB mineiro cresceu 5% em
93, mais do que a média nacional
de 4,86% e a mais alta desde 86.

Minas é o segundo Estado que
mais tem recebido recursos do

Banco Mundial e do
Banco Interamericano de

Desenvolvimento. Mas as
disparidades regionais criadas

pela concentração de atividades
econômicas em algumas

regiões afetam a vida de enorme
parcela da população

Outro dado relevante é  fato de
Minas sero segundo Estado que
mais tem recebido recursos do
Banco Mundial (Bird) e do Ban-
co Interamericano de Desenvol-
vimento(BID).

O primado do econômico
sobre o social tem sido uma
realidade incontestável nos últi-
mos anos. As disparidades re-
gionais criadas pela concentra-
ção das atividades econômicas
em algumas regiões afetam di-
retamente as condições de vida
de enorme parcela da popula-
ção. As diferenças entre as áre-
asde maior e menor desenvolvi-
mento, quer em termos de opor-
tunidade de emprego e renda,
quer em termos de acesso a ser-
viços básicos, são notórias.

Mudar esta situação exige,
necessariamente, um esforço
conjunto de autoridades e da
população, ampliando-se as
oportunidades de participação
na definição de prioridades e da
alocação de recursos. Ressalte-
se, aqui, o significado maior
que a Assembléia vem buscan-
do dar às Audiências Públicas,
onde as lideranças são chama-
das a opinar sobre as priorida-
des das comunidades.

"Minas são várias", disse
Guimarães Rosa. Diante desse
quadro de contrastes. com pés-
simos indicadores sociais e bons
indicadores econômicos, o fu-
turo governador terá pela frente
o desafio de fazer com que os
benefícios de urna esperada
retomada do desenvolvimen-
to revertam-se em urna dis-
tribuição de renda e de ri-
quezas mais justa, melhoran-
do as condições de vida de
milhões de mineiros.

A
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Décadas de inchaço, baixos salários e benefícios isolados sem urna política
global de reestruturação aniquilaram a estrutura e desmotivaram. os servidores
da máquina administrativa do Estado, que só agora começa a se reorganizar
e a terraplenar o caminho que pode levar à competência nos serviços públicos

COMEÇANDO
M'	 -WtA

Fabíola Farage / Ramiro Batista
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der Executivo de Minas
Gerais, um desenho su-
mário da sua organização,

situando apenas OS nomes dos órgãos e
entidades vinculados a cada uma de
suas 19 secretarias, mede 1,76m. Pare-
ce um desses jogos de guerra, disputado
com avanços e recuos, por dados. em
que se pula de casa em casa - nesse
caso, 153 quadrinhos de cores diferen-
tes, representando órgãos, empresas,
autarquias, fundações, institutos, con-
selhos, colegiados e comissões. Se hou-
vesse uma carta de nagevação anexa,
mostraria a conquista de ilhas
superpopulosas, com funcionários es-
capando pela praia, corno a da Educa-
ção, onde se espremem 284 mil servido-
res. Ao chegar ao fïnal, computando
casa a casa, quadrinho a quadrinho,
chegaria a 434.769 funcionários - um
número impressionante se se conside-
raro universo de58l inildaadministra-

ção federal, espalhados em todo o terri-
tório nacional.

Para chegar aí foi fácil.
Eldorado da classe média brasileira,
que desde a Independência quis ver
seus filhos pendurados no governo, a
administração pública foi recebendo
através do último século levas de apa-
niguados, à medida que o País ia se
urbanizando, crescendo e desenvolven-
do a sua burocracia. Só na Constitui-
ção de 1946 foi instituído o concurso
público para ingresso na administra-
ção, mas os militares, preocupados em
flexibilizar a máquina para empurrar o
País para frente. escancararam as por-
teiras do serviço público, abrindo na
Constituição de 68 uma série de meca-
nismos para a contratação sem concur-
so.

Com a criação do Quadro Per-
manente, em 74, Minas ensaiou uma
primeira grande organização de seus
servidores, mas manteve brechas para

contratação sem concurso que foram
gerando uma série de novos quadros -
Magistério, Saúde. Fiscais, etc. - e
grandes levas de admissão sem critério.

óo governador Francelino Pereira, no
final da década de 70, efetivou 48 mil
professoras contratadas. Fui 82, o Es-
tado tinha 199 mil funcionários e esta-
va às vésperas da invasão dos oposi-
cionistas do PMDB, afastados do go-
verno desde o golpe de 64, que trariam
para a máquina toda uma geração de
descontentes com o desemprego força-
do pela posição política.

Em 83. primeiroanodogover-
no de oposição. a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social saltou de
pouco mais de 300 funcionários para
1.070. Um órgão obscuro corno a Co-
missão de Desenvolvimento Urbano
(Codeurb), que seria extinto, acabou
reforçado com cerca de 250 novos ser-
vidores. Secretarias foram criadas.
como a da Cultura, e construiu-se uma
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teia de contratações em série, através
de fundações e da Credireal Serviços,
para complementar salários -defasados
ou simplesmente renovar totalmente o
pessoal de órgãos e entidades a cada
troca de secretário ou diretor. E foram
muitas entre 82 e 92. A Secretaria da
Cultura chegou a ter cinco secretários
entre 82 e 86. a da Saúde, seis. entre 87
e 91. enquanto uma de suas vinculadas.
a Fapemig, chegou a ter nove diretores.

Com isso, o Executivo pulou
dos 199 mil de 82 para os 434 mil de
hoje - número que oscila na época de
admissão e demissão de professores
contratados do Magistério. E o cresci-
mento desordenado provocou toda sor-
te de problemas. Além da
descontinuidade dos serviços, que fez
dos anos 80 uma década perdida tam-
bém na administração pública de Mi-
nas, produziu-se uma geração de funci-
onários desmotivados, com salários di-
ferentes e funções iguais num mesmo
local de trabalho. num sistema
paternalista, clientelista. de adminis-
tração centralizada, burocrática e cheia
de feudos. onde os critérios de promo-
ção dependiam de lohbies pessoais ou
de grupos setorizados. O processo de
achatamento salarial, por sua vez, fez
com que vencimentos de nível superior.
de 12 salários em 86. caíssem para três
nesta década, provocando uma evasão
de cérebros. principalmente nos órgãos
de pesquisa e planejamento.

A situação dos outros dois-bra-
ços do Estado. o Legislativo e o Judici-
ário, também refletiu essa tragédia. O
Legislativo recebeu duas grandes levas
de servidores sem concurso, criando
um quadro especial em 1983 e incorpo-
rando, por força da Constituição de 89,
os funcionários estáveis e não-estáveis
contratados através da Credireal. Seu
quadro reproduzia até então tudo o que
contaminava o Executivo, acrescido de
uma baixa estima produzida pela fama
de salários altos e o trabalho inútil de
um poder esvaziado pelos anos do mi-
litarismo. O Judiciário, enxuto com

seus 630 funcionários até 88. foi obri-
gado a incorporar, com a Constituição.
3.6 mil funcionários de cartórios cíveis
e criminais dos fóruns, absorvendo toda
a parafernália de julgamento nas
comarcas - o que incluía pessoal não
totalmente especializado e um grande
número de servidores em situações fun-
cionais diversas e, às vezes, contraditó-
rias.

Reorganização —Transforma-
do nessa espécie de pato gordo. lento,
de cérebro curto e destino incerto, o
Executivo começou o governo dos últi-
mos quatro anos sem o principal -
recursos para eliminar as disparidades
salariais entre cargos, buscar uma
isonomia entre funções e salários, im-
plantar um plano de carreira e começar
a recompor os salários em níveis pelo
menos dignos, para só posteriormente

Como o Legislativo e o
Judiciário, o Executivo

recebeu grandes levas de
funcionários, sem ter recursos
para eliminar as disparidades,
buscar isonomia e implantar

um plano de carreira

pensar num programa de qualificação e
modernização da máquina pública. O
secretáriode Estado do Planejamento.
Paulo Paiva, lembra que, em decorrên-
cia dessa disfunção entre inflação e
receita, da vinculação de receitas, en-
cargos do financiamento da dívida pú-
blica e desequilíbrio orçamentário, o
Estado tinha menos de 5% para inves-
timentos. considerando-se 65% de gas-
tos com pessoal e 25% destinados a
transferências para municípios, além
de comprometimentos constitucionais,
como os 25% com Educação (incluído
em parte na quota de pessoal) e 3% para
Ciência e Tecnologia.

Para desatar esse nó, segundo
ele, o governo separou o planejamento

institucional das políticas públicas, com
uma série de medidas para recompor a
máquina planejadora e reorganizar a
gestão financeira do Estado. Moderni-
zou a arrecadação: consolidou o Siste-
ma de Informatização e Controle da
Arrecadação Fiscal (Sicat') e o Progra-
ma de Modernização Fiscal: devolveu
o processo de elaboração do orçamento
para a Secretaria do Planejamento, de
forma a integrar os orçamentos anuais
com o Plano Plurianual de Ação Gover-
namental; criou a Junta de Programa-
ção Orçamentária e Financeira, desti-
nada a controlar os gastos; e
operacionalizou a Comissão Perma-
nente de Acompanhamento Orçamen-
tário e Financeiro, prevista na Consti-
tuição. Constituída de representantes
dos três poderes, essa comissão atuaria
no sentido de promover uma ação soli-
dária dos três na execução de seus
orçamentos e de sua política de pessoal.

Seu principal colaborador no
Planejamento e depois secretário de
Estado da Administração. Antônio
Augusto Anastasia, destaca a criação
dessa comissão como um dos princi-
pais pontos para estabelecer limites na
execução orçamentária, em respeito ao
crescimento da receita, e cita a propo-
sição ao Legislativo de duas leis que
permitiram ao Executivo começar o
que ele chama de uma "terraplenagem"
na máquina pública. A Lei n° 11.115
estabeleceu uma política salarial em
que 10% da variação da receita ficari-
am destinados à recuperação de defasa-
gens de determinados quadros. A Lei n°
10.961, de 92, estabeleceu as normas
para elaboração do quadro de pessoal e
as diretrizes de um plano de carreira,
dando ao governador poderes para cri-
ar os quadros e fazer recomposições
salariais por decreto.

A partir da implantação do Re-
gime Jurídico Único, o Executivo fez
um plano de carreira que enquadrou
todo mundo em suas tabelas horizon-
tais e verticais, de acordo com o venci-
mento mais próximo, e veio equilibran-
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do os vencimentos e corrigindo
disparidades com recomposições
setori zadas. Paralel amente, começou a
reorganizar institucionalmente os ór-
gãos da administração direta, das
autarquias e fundações, revendo seus
objetivos e dando-lhes uma
estrutura devidamente
hierarquizada. Optou por
fazer o que Paulo Paiva
chamou de "ajustes de
sintonia fina", já que, na
opinião dele e de Anastasia,
era impossível fazer uma
reforma administrativa sem
impacto nas atividades co-
tidianas dos órgãos e sem
interrupção de atividades.
A nastasia diz que também
não seria possível mandar
um projeto global para a
Assembléia, abarcando to-
das as distorções, numa úni-
ca e ampla reforma, "Eu não posso
congelar a administração, que é dinâ-
mica, rum momento, e não mexer mais",
justifica.

O preço político foi ter manda-
do para a Assembléia nada menos que
65 projetos de reorganização de ór-
ãos, carregados de suspeitas de favo-

ritismos isolados e da idéia de que o
governo não tinha uni projeto para a
reestruturação dc sua máquina pública.
Apelidados pela oposição de
fra,zkensteins, alguns projetos destina-
dosa reorganizar determinados Órgãos
mexiam - cm geral criando e extinguin-
do cargos - em quase toda a máquina.
Para se ter urna idéia, o projeto destina-
do a reorganizar a Imprensa Oficial,
transfonnando-a em autarquia, criou e
extinguiu cargos em seis secretarias, no
gabinete do vice-governador, no mdi,
no Deop. no Plambel. no DER, na
Transmetro, na Junta Comercial, na
Fundação João Pinheiro, no Cetcc. no
lpsenig. etc., etc., etc.

Com isso, se começou a jogar
alguma luz sobre determinados órgãos.
criou um cipoal de leis que está exigin-

do um outro trabalho sem medida do
pessoal do Planejamento. A diretora da
Superintendência Central de Planeja-
mento Institucional, Renatade Vilhena
Campos Guimarães. e a diretora de
Documentação Normativa, Glória

O governo enviou para a
Assembléia 65 projetos de

reorganização da maioria dos
órgãos, sob a suspeita de

favoritismo e acusação de não
ter um projeto geral de

reestruturação

Maria Menezes Ferreira, estão envol-
vidas na hercúlea tarefa de consolidar
toda a legislação do Estado e dar algum
nexo ao amontado de leis em que assun-
tos afins estão dispersos e confusos.
Renata diz, por exemplo, que já encon-
trou mais de 50 leis, decretos e resolu-
ções que tratam, por exemplo, da área
de transporte na administração. Isto
torna praticamente impossível para o
administrador cumprir a lei, e transfor-
ma em utopia a transparência das ações
públicas, como diz o deputado Gilmar
Machado (P1'), uma vez que, segundo
ele, mal se sabe do que tratam as leis.

Nessa linha, a oposição acha
difícil que o governo esteja sinceramen-
te comprometido com urna política de

reorganização e modernização, embo-
ra tenha conseguido resultados visto-
sos em pelo menos uma área, não por
acaso a maiore mais caótica até o início
deste governo. A partir da
itnplementaçã() de um sério projeto de

democratização da escola, que
incluiu a implantaçãode novo
processo de escolha de direto-
res, com prova escrita e de
ítulos, seguida de eleições pela

comunidade, a Secretaria de
Estado da Educação descen-
tralizou recursos e competên-
cias para cada uma das 6.228
unidades da rede estadual de
ensino. O que permitiu avan-
çar numa políticade reciclagem
do pessoal e abrir o caminho
para projetos de grande porte,
como o de implementação de
Uni 	de melhoria da
qualidade no ensino básico,

com recursos do Banco Mundial.
Fora o que se fez na Educação,

com criatividade e vontade política, a
reestruturação no resto da administra-
ção foi a possível, segundo Anastasia.
Ele afirma que o próximo governo esta-
rá recebendo unia máquina até azeitada
em alguns setores, como o de Planeja-
mento, e com quase todos os órgãos
organizados institucional mente. Como
ele, o consultor da Gerência Geral de
Consultoria e Pesquisa da Assembléia
Legislativa, Sabino Fleury, que traba-
lhou em muitos dos projetos de reorga-
nização do Executivo, acredita que fo-
ram dados passos inéditos no sentido de
urna descentralização administrativa e
de unia nova estruturação para o qua-
dro de servidores. acoplados a um pro-
grama de profissionalização.

Com esses mecanismos, a cur-
to prazo caberá ao novo governo dar
seguimento à recomposição salarial,
via melhoria da receita. A previsão era
deque, atéo final de 94, todos os cargos
estivessem com seus salários pelo me-
nos equilibrados, embora baixos. É o
princípio da justiça salarial, que. entre
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outros instrumentos, pode ajudar are-
compor o nexo na administração de
Minas e criar as bases para um futuro
programa de modernização e até de
qualidade, nos moldes perseguidos pela
iniciativa privada.

Qualidade - Atin-
gir esses princípios, de modo
a implantar um programa de
qualidade em que todos se
sintam motivados, envoli-
dos. e prestem um serviço dc
alta eficiência ao público, é o
objetivo do Poder Legislati-
vo. Mais rápido que o Exe-
cutivo, até mesmo porque é
infinitamente menor e tem
maior espaço de manobra na
reformulação interna, atra-
vés de resoluções próprias, a
Assembléia saltou em pou-
cos anos de uni quadro de
vícios de toda ordem para
uma organização bem estruturada, com
um plano de carreira que estabeleceu o
critério de mérito para promoções, aca-
bou com o apadrinhamento na indica-
ção de chefias e montou unia Escola do
Legislativo para aperfeiçoar o seu pes-
soal. Ao mesmo tempo, conseguiu es-
paço para urna reforma administrativa
que enxugou sua estrutura de comando
e racionalizou seus sistemas de infor-
mação, corri ampla informatização. O
que, tudo somado, permitiu à Assem-
bléia investir com eficiência em progra-
mas de aproximação com a sociedade e
de educação para a cidadania, que lhe
valeram, em outubro, o prêmio nacio-
nal do Conselho de Relações Públicas
de São Paulo e do Paraná, como desta-
que na área de comunicação social, ao
lado de programas corno o Pacto de
Minas para a Educação, do governo do
Estado, e de empresas bem-sucedidas
no conceito popular. como o Unibanco
e a Fiat.

A secretária de Assistência e
Administração de Pessoal da Assem-

bléia. Fádua Handam de Mauos Bayào,
diz que. no Poder Legislativo, como em
nenhujii outro, as mudanças
conjunturais da sociedade tiveram im-
pactos imediatos na reorganização in-
terna. Poder que até o fim do regime
militarera quase decorativo, o Legisla-

Com um quadro infinitamente
menor e maior espaço de
manobra na reformulação

interna, a Assembléia saltou
de um quadro de vícios para

uma organização bem
estruturada

tivo viu suas dependências serem inva-
didas por variados setores populares,
com demandas de todo tipo, a partir da
implantação do governo civil, provo-
cando transformações de fora para den-
tro. A Assembléia. segundo ela, viu que
precisava se adaptar rápido para aten-
der a essa sociedade ansiosa, medir
seus níveis de necessidade e servir-lhe
um produto de qualidade, compatível
com suas novas exigências. Para isso,
tinha que reformular seu papel de mera
produtora de leis, elevando-o a uma
instância de formação da cidadania.
Surgiu a necessidade de urna estrutura
mais flexível para atender à grande
demanda de projetos, reduzir a centra-

lizaÇà() e abrir espaço para a
criatividade, estimular a pro-
fissionalização, reduzir a burocracia e
acelerar os processos de comunicação,
interna e externa, via métodos mais
modernos de trabalho.

Além de buscar a
melhoria da qualidade do seu
produto final -a produção de
leis—, a Assembléia começou
a investir em grandes proje-
tos de aproximação com a
sociedade. Foram implanta-
dos ciclos de debate, seminá-
rios le-gislativosefórunstéc-
nicos. dirigidos a públicos di-
ferenciados. destinados a dar
vazão, dentro do poder, às
múltiplas demandas. Parale-
lamente, criou mecanismos de
comunicação interna e exter-
na, como programas diários
de rádio e tv, e de instrumen-
tos de investigação dos pro-

blemas sociais nos locais em que eles
ocorrem. Até por força de dispositivos
da nova Constituição, foram instituí-
das as Audiências Públicas Regionais.
e as comissões parlamentares ganha-
rani poderes que lhes permitiram sair
de dentro da Casa e ira vários pontos do
Estado, ouvir prioridades, mediar con-
flitos e negociar soluções.

Na linha da educação para a
cidadania, vêm sendo produzidos
vídeos, livros, cadernos e outros atrati-
vos dirigidos a crianças, com informa-
ções sobre a tramitação das leis e a
história do Estado. Publicações são
produzidas para esclarecer diferentes
segmentos da sociedade sobre a carac-
terística de trarnitação de determinadas
leis, corno a do Orçamento, recente-
mente distribuída a jornalistas e entida-
des representativas. Outras discutem
assuntos palpitantes de repercussão
estadual e nacional, como esta Revista
do Legislativo, ou aprofundam temas
referentes à evolução e perspectivas do
Parlamento, como os C'aderiia.s' /a Es -
cola do Legislativo. Todos instrumen-

FÁDu,.x HAI)A1: As mudanças conjunturais tiveram impacto no
Legislativo como cm nenhum outro Poder
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tos que, segundo a jornalista Sílvia
Rubião Resende, secretária de Comu-
nicação Institucional, além de educar
para a cidadania, ajudam a melhorar a
qualidade das leis produzidas pela As-
sembléia de Minas, na medida em que
elas estão cada vez mais sintonizadas
com uma sociedade que está
sendo trazida, das mais di-
versas formas, para dentro
do poder. "Essa interlocução
com a sociedade é boa para
os dois lados", diz.

Embora tenha ain-
da muito o que percorrer
para implantar unia ordem
nova sem destruir totalmen-
te os alicerces da antiga e
precise avançar em meca-
nismos mais efetivos de
agilização e modernização
da atividade parlamentar
propriamente dita, aexperi-
ência da Assembléia vem
dando certo e oferecendo subsídios ao
Poder Judiciário, como admite o seu
diretorgeral, LuizCarlos Gonçalo Elói.
Ele teve que operar a engenharia com-
plicadíssima de absorver os 3,6 mil
funcionários das 274 comarcas, sendo
obrigado a fazer um concurso público
para 4 mil vagas - em que parte dos
absorvidos não passaram, mas tiveram
que permanecer estabilizados—e tomar
medidas prosaicas, como comprar 3
mil máquinas de escrever. Depois dis-
so, ele conseguiu implantar em 92 um
plano de carreira e só agora está poden-
do começar um programa de moderni-
zação. Já desenvolve um projeto de
avaliação de desempenho dos funcio-
nários, com base em acompanhamento
mensal, entrevista e avaliação do méri-
to, ao lado de ações de racionalização
da máquina administrativa.

Está com um anteprojeto para
a criação de sete secretarias destinadas
a gerir o pesado aparato que herdou
com a Constituição, ao mesmo tempo
em que amplia os espaços físicos para
o trabalho dos desembargadores e de

O Judiciário teve que operar
a engenharia complicada de
absorver 3,6 mil postos dos
cartórios das 274 comarcas,

tomando até medidas básicas,
como a compra de 3 mil
máquinas de escrever

Objetivo - Fora o tamanho e a
maior flexibilidade de sua estrutura e
de seu quadro de salários, a rapidez nas
mudanças do Legislativo pode ser
explicada pelo que um tarimbado ob-
servadorda anatomia do serviço públi-
coem Minas e no País chama de desco-
berta do seu objetivo. Funcionário de
carreira do quadro de fiscais do Estado,
presidente da Associação dos Servido-
res Públicos de Minas Gerais e um dos
fundadores da Coordenação Sindical
dos Trabalhadores Públicos, Antônio
Passos diz que o que arrasou o Estado
brasileiro, principalmente a partir do
regime militar, foi o desvio do que

seriam as suas verdadeiras prioridades.
O Estado brasileiro - e tam-

bém Minas Gerais -, segundo ele, foi
sempre um organismo prepotente, sus-
tentado pelas elites e dirigido para as
elites. Centrou sempre suas atividades

em grandes obras que favo-
recessem o capital e os gran-
des proprietários, sob a fa-
chada de estímulo ao de-
senvolvimento. A elite que
construiu esse Estado a seu
serviço, assegura, foi ames-
ma que começou a
des montá-lo e a desmorali-
ia-lo quando viu que não
poderia se prestar mais a
cus interesses. E o funcio-

nário público, que era im-
portante para essa elite na
primeira fase do crescimen-
to e das grandes obras, foi

sacrificado como marajá e preguiçoso
quando esse modelo faliu.

A idéia de mudança da Assem-
bléia entra aí, na medida em que ela
descobriu, antes dos outros poderes,
quais eram seus verdadeiros objetivos,
qual era a razão de seu negócio, como
pregam os mais modernos ideólogos
dos programas de qualidade da iniciati-
va privada. Ao sentir o público entrar
avassaladoramente por suas portas, ela
entendeu rápido que precisava mudar,
descobriu o seu negócio aprimorar a
qualidade das leis, atenderás demandas
desse público e ajudá-lo a se organizar
como cidadãos - e tratou de começar a
mudar. Executivo  Judiciário, poderes
mais fechados, onde o povo não penetra
com tanta facilidade, podem ter tido
mais dificuldades de sentir no âmago as
necessidades de mudança. De qualquer
forma, estavam tolhidos: um pelo
gigantismo, o outra pela situação nova
que lhe embaralhou,a estrutura num
curto espaço de tempo.
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seu apoio administrativo. Seu objetivo
é modernizar a estrutura, com quadro
reduzido e cada vez mais qualificado e
motivado, segundo diz. E o desafio é
oferecer perspectivas de crescimento
dentro do Judiciário, principalmente
com melhoria dos salários.
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ENTREVISTA

Cléfio Campolina

OS DESAFIOS DO
NOVO GOVERNO
Existe um clima favorá vei à retomada do crescimento econômico,
mas a sua realização dependerá do enfrentamento de alguns
problemas básicos, que hoje são obstáculos para que o Estado
consolide a sua posição no ranking -da economia nactonat
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novo governo, para evitar que o Estado perca vantagem
comparativa para outras regiões do País. O risco de
estrangulamento em alguns segmentos de infra-estrutura,
como os (te telecomunicações e transporte é um deles. A
dcl ïnição de unia política f7ciente para as áreas de Ciência
e Tecnologia e Educação é outra condição básica.

A diversidade regional, que caracteriza o Estado de
Minas Gerais, também terá de ser analisada e enfrentada.
(lira rés de políticas compensatórias. Na área da adminis-
tração pública, o novo governo terá de repensar SUaS
instituições, principalmente as da área de pesquisa
tecnológica, que foram sucateadas na década de 80, e
discutir um quarto recorte político administrativo, entre o
Estado e o município, a exemplo do condado americano,
para evitar o quadro de Um município pobre e outro rico,
um do lado do outro. As disparidades salariais do funcio-
nalis,no público são outro desafio que está colocado.

Essas avaliações são) do economista Clélio Camnpolina,
professor do Centro de J)esenvoivimento e Plane jamfleflio
Regional (Cedeplar). da Universidade Federal de Minas
Gerais. Ein entrevista aos jornalistas Patrícia Duarte, da
Gerência-Geral (IC Comunicação Social, e Jurani Garcia,
téCiii(o da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa da
Assembléia Legislativa, Clélio Camnpolina fá/ou sobre as
perspectivas de retomada (/0 cre.sc,,ne//k-) brasileiro e de
Minas Gerais, analisando os aspectos políticos e econômi-
cos desse novo ciclo do desenvolvimento brasileiro.



OS DESAFIOS DO NOVO GOVERNO

Revista do Legislativo - Qual é o
cenário de Minas Gerais, neste
momento de mudanças políticas,
com a posse de um novo governo,
tanto no âmbito federal quanto
eSI(ldUal?
Clélio Campolina - Minas Gerais
recuperou a sua participação relativa
no conjunto da economia brasileira.
após um longo período de crise, quan-
do esteve identificada com um quadro
de estagnação e decadência. Hoje, no
entanto, não há mais nenhuma dúvida,
Minas Gerais já é o segundo PIB
brasileiro, embora as estatísticas este-
jam um pouco atrasadas. A partir
deste momento, de retomada, que foi
fundamentalmente na década de 70,
houve uma nova situação de crise na
economia brasileira, provocando um
certo compasso de espera. Durante a
década de 80. que alguns chamam de
década perdida, Minas, e o Brasil como
um todo, criou as condições para este
momento atual. Toda essa
reestruturação, não só do ponto de
vista político, onde houve profundas
transformações, mas também do pon-
to de vista econômico, ocorreu na dé-
cada de8().

RI - A posse do novo presidente,
Fernando Henrique Cardoso, tem for-
talecido a expectativa otimista de uma
retomada da economn ia brasileira.

uma lli[)ófrse consistente no
(r'flhF(.V1() polÍtico-e(onÔmico?
Clélio Campolina - De fato, existe
urna avaliação bastante positiva de
retomada do crescimento brasileiro, e
o País, dentro do contexto internacio-
nal, está absolutamente preparado para
crescer. Havia uma expectativa de
que, com a abertura econômica, a

indústria brasileira iria para a falência,
para o sucateamento, e isso não aconte-
ceu. A indústria brasileira está demons-
trando que está preparada, do ponto de
vista produtivo, para crescer. A mesma
coisa está acontecendo com a agricultu-
ra e com o setor de serviços em geral. O
único problema que existe no Brasil está
relacionado com o setor público e a
inflação. À medida que essas coisas es-
tão sendo contornadas, o Brasil está
preparadíssimo para crescer e todo o
contexto internacional é favorável a essa
retomada. Eu entendo que a eleição de
Fernando Henrique Cardoso consolida
um certo pacto entre, digamos, as clispu-
tas políticas e, conseqüentemente, isso
dá uma grande segurança em nível inter-
nacional. Fernando Henrique Cardoso 
urna pessoa extremamente conhecida,
respeitadíssima. Tudo isso gera urna ex-
pectativa muito favorável, facilita a vin-
da de capital externo, e o País passa a ter
condições de retornar o seu crescimento.

RI - Existia o receio de que, com a
formação dos grandes blocos econômi-
cos, CO!fl() o da Comunidade Econômi-
ca Européia, e com a abertura do Leste
Europeu, os recursos disponíveis no
inundo para investimento tenderiam a
se dirigir para essas regiões, enz detri-
nento de país'es do Terceiro Mundo,
como o Brasil. Este risco permanece?
Clélio Campolina — Houve mesmo toda
uma reconfiguração produtiva interna-
cional. com a criação dos grandes blocos
e a abertura do Leste Europeu. que deve-
rá passar a atrair mais capital. Mas
temos de considerar que o Leste Europeu
está ainda numa fase de desorganização
política, social e produtiva muito gran-
de. Essa região não oferece oportunida-
de imediata de investimento, ao contrá-
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rio do Brasil, que já está em condições
de absorver esses recursos. Outro as-
pecto que temos de observar é ode que
os grandes grupos econômicos estão
procurando áreas onde haja potencial
de expansão, e o Brasil tem uma popu-
lação de 150 milhões de habitantes,
com nível de renda médio não somos
uma índia. Temos uma extensão geo-
gráfica significativa, recursos produti-
vos e mercado. Então, tudo isso trans-
forma o Brasil numa alternativa de
expansão para o capitalismo mundial.
não há dúvida nenhuma sobre isso. As
grandes empresas não vão abandonar
um mercado com a potencialidade do
brasileiro, que está ainda para sercons-
tituído. Não podemos nos comparar
aos países cio Leste Europeu, temos
outro potencial decresci niento.

RL - E quais (IS perspectivas J)U?'(I
Minas Gerais dentro deste novo ciclo
de crescimento:
Clélio Campolina - Primeiro, é im-
portante ressaltar que, historicamente,
a atividade econômica, ao longo de
quase um século, foi se concentrando
basicamente em São Paulo. A partir da
década de 70. aproximadamente, mi--
ciou-seum processo de desconcentração
dessa região, fenômeno que chamamos
teoricamente de reversão da polariza-
ção. Inicialmente a produção agrícola
começou a migrar no sentido da frontei-
ra do Sul e do Centro Oeste e, mais
recentemente, como fenômeno decisi-
vo, assistimos à reversão da polariza-
ção industrial. A área metropolitana de
São Paulo chegou a participar. em 1970,
com 44% da produção industrial do
Brasil  hoje está com essa participação
reduzida para 26% aproximadamente.
Em 20 anos. é uma queda bastante
significativa, e foi provocada pordiver-

sos fatores, como o aumento do custo
de produção na área metropolitana de
São Paulo, incluindo o preço de terre-
nos, salário, controle de poluição, pres-
são sindical. Então, a partir desse mo-
vimento de desconcentração, essa in-
dústria começou a migrar no espaço
nacional cm vários sentidos. Inicial-
mente houve uma desconcentração para
várias regiões do País, com a instalação
do pólo industrial de Manaus. um certo
crescimento industrial do Nordeste, do
Sul e por aí afora. Mais recentemente,
essa desconcentração está se configu-
rando dentro de uma macrorregião que
vai, no meu entendimento, de Minas
Gerais ao Rio Grande do Sul, com o Rio
de Janeiro ficando de fora.

R L - Qual seria o trajeto da influência
de São Paulo sobre esta ,nacrorregiao?
Clélio Campolina - Esse processo
está etuindo grandes eixos. Um pri-
meiro vai no sentido Sul - Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul -
e será muito potencializado com o
Mercosul. Um segundo eixo corre no
sentido Oeste de São Paulo. seguindo a
Rodovia Castelo Branco, no sentido de
Bauru e Sorocaba, apontando para o
Mato Grosso do Sul. Um terceiro eixo
vai no sentido Noroeste do Estado.
atingindo Campinas. São José dos Cam-
pos. até o Triângulo Mineiro. E há um
quarto eixo, que sobe flO sentido da
Região Central de Minas. Então, acre-
dito que o Estado. nesse movimento de
integração com São Paulo, terá um
grande potencial de expansão industri-
al, não, ó através do crescimento do Sul
de Minas, que é uma região com uma
rede de cidades do porte médio que já
atrai indústrias e está muito próxima de
São Paulo, como também da região
Central do Estado.
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Ri - Qual veria o veio a ser explorado
por essa região?
Clélio Campolino - Ela abriga um
parque metalúrgico deporte que pode-
ria permitir urna grande integração com
o que chamamos de indústria metal
mecânica. É o caso da Fiat, que tem a
montadora instalada aqui, e as indús-
trias de partes, componentes e
autopeças que estão vindo para cá.
Elas atendem à montadora e conso-
mem matérias primas locais. Nos últi-
mos dez anos, o parque de autopeças
de Minas Gerais teve um dos maiores
crescimentos do País, e, se houver a
instalação de uma nova montadora no
Estado - há expectativas nesse senti-
do -, isso vai acelerar a integração do
que estamos chamando de complexo
metal-mecânico. Apenas para qualifi-
car. nós não temos, por exemplo, um
pólo petroquímico; então, por aí não
vamos crescer. Nós não temos
agroindústrias de peso significativo,
como as do Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina e as que estão agora
acompanhando a fronteira agrícola.
Então, o segmento metal-mecânico é
muito importante para Minas e deverá
se consolidar nesse eixo, seguindo a
Fernão Dias e ainda com a possibilida-
de de se integrar no sentido do Vale do
Aço. O único obstáculo para esta ca-
minhada é o sistema viário que, em
direção ao Vale do Aço, é muito ruim.

Ri - Dentro desse novo ciclo de cres-
cimento, qual será o papel do Estado?
Em décadas passadas ele teve uma
participação significativa. E agora,
continuará tendo essa atuação?
Clélio Campolina - Nós entendemos
que o Estado esta mudando o seu papel
em nível mundial cem nível de Brasil.
Estou falando tanto do Estado federal

quanto do Estado federativo. No âmbi-
todo governo federal, nós conhecemos
a história do crescimento econômico
brasileiro e a grande participação das
empresas estatais. Hoje estamos assis-
tindo a um processo de privatização
que deverá ser acelerado. Não há previ -
são de lançamento de nenhum grande
projeto estatal na área industrial. En-
tão, acho que isso é uma questão dos
tempos. Por outro lado, entendo que o
Estado federal vai ser cada vez mais
requisitado no sentido de atender a
demandas sociais e de infra-estrutura.
E essas tendências se repetem junto ao
Estado federativo. Mas, para consolidá-
las. uma questão emergente será a da
redefinição de atribuições entre o Esta-
do federal, Estado federativo e os mu-
nicípios, no sentido de urna certa
descentralização. AConstituiçãode 88
começou a fazer isso, mas ela
desconcentrou recursos e não discutiu
atribuições. Agora não temos como
fugir desse debate. Nesse processo, o
Estado de Minas Gerais vai também
mudar suas atribuições. Ele não vai
poder repetir o que fez na década de 70,
quando participava até acionariamente
de projetos industriais, a exemplo da
Fiat, ou de construção própria. Terá
também, cada vez mais, de retomar
suas funções de natureza social,
reassumindo a questão da saúde, edu-
cação, saneamento, e redividindo isso
com os municípios. Agora, por outro
lado, o Estado será ainda e cada vez
mais requisitado no sentido de oferecer
algum tipo de infra-estrutura
tecnológica. Ou seja, as mudanças
tecnológicas em curso mudam os re-
quisitos da nova indústria em termos de
pesquisa, assistência técnica e
capacitação profissional. Analisando
as experiências mundiais - e brasilei-
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ras também -, elas mostram que está
emergi udo, no bojo do crescimento. da
reestruturação industrial, um conjunto
de atividades novas, tecnologicamente
modernas, que se agrupam nos chama-
dos pólos tecnológicos ou parques
tecnológicos. No Brasil. temos oexern-
PIO de Campinas. São Carlos, São
José dos Campos. Florianópolis: em
Minas Gerais, temos unia experiência
menor, que é a de Santa Rita do
Sapucaí. E o que acontece em Minas é
que o nosso sistema educacional, prin-
cipalmente o federal, não foi articula-
do com a demanda tecnológica do se-
tor produtivo. Esse é um foco de pres-
são que o Estado terá de enfrentar, e ele
poderá ter um papel fundamental nes-
sa intermediação, principalmente como
ponte entre ór g ãos de pesquisa
tecnológica —como o Cetec. Epamig -,
o sistema universitário co setor produ-
tivo.

RL - O Estado estaria preparado
para responder a essa pressão?
Clélio Compolina —Aí é que está. O
meu diagnóstico é ode que esse siste-
ma foi sucateado na década de 80.
Essas instituições foram criadas, cum-
priram um certo papel e, na década de
80, foram relativamente abandonadas.
Acho que a revitalização dessas insti-
tuições é uma questão fundamental. O
Estado terá de repensar como
reestruturar seu sistema de fomento à
atividade econômica e de assistência
técnica e pesquisa tecnológica. Isso é
urna Iacunaem Minas, e o novo gover-
no terá de assumir isso de uma maneira
muito enfática.

R L - Além de responder às pressões
das demnandas Sociais?
Clélio Campolina —É. Coerentemen-

te com a situação nacional, com a de-
mocratização, as pressões sociais vão
aumentar muito, e o Estado terá de dar
respostas aessas demandas, redividindo
suas atribuições com os municípios. Eu
entendo, por exemplo. que a questão da
educação básica deve ser uma questão
municipal. Nos países mais desenvol-
vidos, saúde. educação básica. habita-
ção, são tratadas em nível municipal.
Como vamos ter urna norma única para
tratar de habitação? Um projeto para se
implantar numa Av.Vieira Souto, por
exemplo, não pode seguir as mesmas
regras de outro destinado a um vilarejo
da região amazônica. Assim, acho que
teremos de perseguir um quarto recorte
político administrativo, entre o Estado
e o município, a exemplo de um conda-
do americano ou europeu. Não faz ne-
nhum sentido, por exemplo, a área me-
tropolitana continuar sendo adminis-
trada respeitando-se a independência
municipal. Contagem e Betim têm uma
receita tributária per capita que é três
vezes a de Belo Horizonte, e isso é
irracional. Outro exemplo está no Vale
do Aço. Temos Ipatinga de um lado.
Timóteo de outro e Coronel Fabriciano
no meio, município que só tem a popu-
lação, com os outros dois detendo a
receita. Então, isso não faz nenhum
sentido. É preciso fazer uma união Fis-
cal. Por que a população que está em
Coronel Fabriciano não pode se benefi-
ciar  do recurso público da região?

RL - E quais são as perspectivas para
as demais regiões do Estado?
Clélio Campotina - Minas Gerais tem
um grande problema. que é a sua diver-
sidade regional. O Estado tem algumas
áreas de grande potencial de expansão,
fundamentalmente toda aquela faixa
que vai de Minas a São Paulo. pelo
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corredor da Fernão Dias, e todo o lado
no sentido do Oeste, do Triângulo Mi-
neiro, que é uma fronteira de expansão
agrícola, onde estão se instalando ainda
alguns pólos industriais importantes.
Mas o Estado tem ainda uma outra
faixa, que começa no Alto Rio Grande,
passando pela Zona da Mata, Rio
Doce, Mucuri e Jequitinhonha, que é
uma região que não demonstra grandes
perspectivas de desenvolvimento eco-
nômico. É uma região estagnada e que,
inclusive, tem uma grande desvanta-
gem. que é a decadência do seu vizinho.
o Rio de Janeiro. Estou fazendo o
mapeamento das áreas industriais di-
nâmicas do Brasil, estamos analisando
todas as cidades que têm mais de 10 mil
pessoas empregadas na indústria. São
76 áreas no Brasil, e rio caso de Minas
Gerais o chamado corredor do Rio de
Janeiro e os seus limites estão estagna-
dos, porque o Rio é uma economia
decadente, e isso afeta seus vizinhos. Se
fosse uma economia dinâmica, a Zona
da Mata estaria recebendo seus efeitos
propulsores, como o Sul de Minas e o
Triângulo recebem de São Paulo. Esse
é um outro problema de diversidade
regional e que exige políticas compen-
satórias. porque, primeiro não há como
fazer justiça social pela ineficiência.
Você tem de produzir bem onde é pos-
sível produzir, mas tem de fazer algu-
ma política de distribuição para com-
pensar as mazelas sociais das regiões
pobres.

RI. - Quais seriam as vocações dessas
regiões do Estado que hoje estão es-
tagnadas? Seria possível valorizá-las
através dessas políticas?
Clélio Campolina - Seria preciso fa-
zer uma buscada identificação local de
algumas possibilidades, mas tendo cia-

ro que elas realmente não apresentam
grande potencial de expansão. Pode
haver algumas coisas tópicas, locais,
mas sem muita perspectiva. Estamos
numa economia capitalista, e a ativida-
de produtiva vai para onde ela tem
maior expectativa de lucro e cresci men-
to.

R  - O pacto entre as disputas políti-
cas, alcançado durante a eleição pre-
sidencial, é umjatorfavorável ao re-
torno dos investimentos, conforme o
senhor ressaltou. Existiria um clima
semelhante no contexto estadual?
Clélio Campolina - Eu publiquei um
trabalho. em 1986. intitulado "O para-
doxo mineiro: o fortalecimento econô-
micoe o enfraquecimento político", onde
eu mostrava que a economia de Minas
estava aumentando a sua participação
relativa, mas, politicamente, o Estado
estava se esvaziando. Continuo enten-
dendo que Minas Gerais permanece com
um grande vazio político em nível naci-
onal. O Estado não tem hoje, no meu
entendimento, nenhum nome de peso
nacional. Se pegamos o mapa do Brasil
e relacionamos as figuras de expressão
política nacional, vemos que a maioria
dos estados tem um exemplo de político
de dimensão nacional. Podemos até dis-
cordar politicamente dessas lideranças,
mas são nomes representativos da vida
nacional. O Pará, por exemplo, tem um
Jarbas Passarinho; o Maranhão, o ex-
presidente José Sarney. o Ceará tem
lideranças expressivas do PSDB,
Pernambuco elegeu o senador Roberto
Freire e por aí afora. São Paulo tem um
conjunto de políticos, de todos os parti-
dos, com liderança nacional. Minas
Gerais, a não ser que consideremos
Hélio Garcia como uma figura de di-
mensão nacional e o presidente Itamar
Franco, que chegou a esse posto por
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circunstâncias especiais, não ternos urna
liderança expressiva. Qual senador tem
essa dimensão? O próprio episódio da
eleição de Eduardo Azeredo é um exem-
plo. Ele não construiu uma carreira
pública, urna história política quejusti-
ficasse a sua eleição, como eu entendo
seria necessário. Ele é uma pessoa de-
cente, honesta, não resta dúvida, mas as
circunstâncias políticas que o elegeram
são estranhas. E quem é o opositor de
Eduardo Azeredo? E Hélio Costa, que
também não tem uma carreira política.
E não é possível, em lugar nenhum do
mundo, um indivíduo chegar a uma
posição de expressão na vida pública
sem que antes tenha construído a sua
carreira. Essa é a expressão clara do
vazio político que vivemos.

RI. - A falia de lideranças políticas
expressivas pode prejudicar o Estado
na disputa pelos investimentos, du-
rante essa nova etapa do crescimento
brasileiro, ou essa definição estaria
mais ou menos imune à questão políti-
ca?
Clélio Campolina - Eu acho que a
decisão sobre esses investimentos faz
parte de uma lógica econômica, que
tem na política apenas um dos seus
ingredientes. Mas, com certeza, a polí -
tica econômica estadual poderia cum-
prir um papel importante nisso. Por
exemplo, quando fiz menção aos pólos
tecnológicos, é porque, além deste ser
um aspecto importante da nova fase de
industrialização, outros estados estão
fazendo um grande esforço de desen-
volvimento nessa área. E são estados
que estarão competindo com Minas
Gerais. São Paulo é um deles. O Estado
tem uma Secretaria de Ciência e
Tecnologia que funciona muito bem e
uma integração do setor produtivo com

as universidades bastante eficiente.
Nessa direção. São Carlos, por exem-
plo. tem um trabalho expressivo. Em
Santa Catarina a articulação é muito
grande também. O empresariado de lá
é muito ativo e não apenas os do Oeste
do Estado, como os da Perdigão e da
Sadia. No litoral. em Florianópolis, o
relacionamento entre universidade e
empresa é muito intenso. A Weg Mo-
tores, que é a maior indústria de moto-
res elétricos do Brasil, desenvolveu
um projeto com o Departamento de
Engenharia Mecânica da Universida-
de Federal de Santa Catarina e mon-
tou, lá dentro, urna unidade de
automação industrial. Não vemos es-
sas coisas acontecendo em Minas.
Paraná também faz um esforço grande
neste sentido. Então eu acho que, ape-
sar de ser relativamente espontâneo
esse processo de desconcentração in-
dustrial, a política estadual é muito
importante. Daí a necessidade de se
repensarem as instituições tipo Banco
de Desenvolvimento. mdi. Fundação
João Pinheiro. Talvez até reestruturí-
las, porque os tempos mudaram. Não
sei se as estruturas existentes
correspondem às necessidades do mo-
mento.

RI. - Tem-se notado, por parte da
imprensa do Rio e de São Paulo. uma
nítida redução do espaço dedicado a
Minas rio noticiário político-econô-
mico. Isso é conseqüência do esva-
ziwnento a que o senhor se referiu ou
seria uma ação intencional, um
bairrismo editorial?
Clélio Campolina —Aí temos duas
dimensões. Eu acho que temos o lado
econômico e o político. Do lado econô-
mico, a presença na imprensa depende
do PIB que as instituições carregam,

OEstado
era muito

centrado em
torno das
empresas

estrangeiras e
estatais,

dirigidas lá de
fora. Nesse
sentido, as

privatizações
vão

fortalecer a
representação
empresarial de

Minas,
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do seu faturarnento, A Federação das
Indústrias de São Paulo é ouvida todos
os dias não é porque ela é boazinha. É
porque ela representa uma parte subs-
tantiva da produção brasileira, ela tem
urna expressão maior, e Minas tem
urna expressão menor do ponto de vis-
ta econômico. Então é normal que não
tenha o mesmo destaque. E. no caso de
Minas, ternos outra particularidade, O
Estado era muito centrado cm torno de
estatais e empresas estrangeiras, Com
seu poder decisório desvinculado do
Estado, sediado fora de Minas. Nesse
sentido, as privatizações vão fortale-
cer a representação empresarial de
Minas. Urna coisa é o presidente da
Usiminas privatizada falar pela em-
presa, outra era uni burocrata de
Bras í1 ia falarem nome dela. Isso muda
muito. Agora, o fato de Minas não ter
políticos de expressão nacional esva-
zia mesmo o noticiário político do
Estado. E isso começou com o gover-
nadorTancredo Neves. O projeto dele,
quando ocupou o Palácio da Liberda-
de, era o de promover uma grande
articulação para ser o presidente da
República, e, na sua administração, as
principais instituições do Estado fo-
ram abandonadas, iniciando o proces-
so de seu sucatcaniento. Eu me sinto à
vontade para falar isso, porque fui
crítico do governo militar o tempo todo.
Então, por incrível que pareça, o
sucateamento das instituições minei-
ra,s— Banco de Desenvolvimento, mdi,
Fundação João Pinheiro. Secretariado
Planejamento —começou com Tancredo
Neves. Depois tivemos opriineirogo-
verno Hélio Garcia, que foi um gover-
no atrapalhado, por um período curto,
onde as coisas foram muito fáceis,
porque tinha aquela áurea do Tancredo
Neves: ele tinha acabado de morrer,

Depois veio Newton Cardoso, que, me
parece, foi uma quebra entre uma aris-
tocracia tradicional de Minas e a emer-
gência de classes urbanas e sem o peso
nem da representação empresarial forte
nem das representações sindicais. Foi
uma anomalia na nossa história, uma
coisa inorgânica, por isso acho que um
cientista político é que teria de analisar
isso. E aí vem o segundo governo Hélio
Garcia, um governo silencioso, corno
defini uma vez. Nem brigar o Hélio
Garcia brigou, não ari-umou nem inimi-
gos. Isso tudo tira o Estado da pauta
dos grandes jornais e inibe os aconteci-
mentos.

R L - Algunas das primeiras análises
do segundo tempo do governo Hélio
Garcia sugerem que ele terá o mérito
de ter reorganizado o Estado, essas
instituições que foram sucaleadas nos
governos passados. O senhor concor-
da?
Clélio Campolino - Algumas. sim. O
Banco de Desenvolvimento está, de fato,
passando por um processo de
reestruturação grande. Não de
reestruturação interna, mas de seus ins-
trumentos de ação. Está sendo criado
um conjunto de fundos de desenvolvi-
mento que terá um papel importante,
nos próximos anos, para viabilizar as
políticas estaduais, O mais significati-
vo deles é o Fundo de Industrialização,
que terá um volume de dinheiro subs-
tantivo, com grande repercussão junto
à economia do Estado. Então, algumas
instituições estão se reestruturando, a
exemplo doBDMG. NaSeplan,eu não
vi nenhuma reestruturação. Na Secre-
taria de Ciência e Tecnologia, a situa-
ção é extremamente caótica, não se fez
nada de novo lá dentro. O Cetec perma-
nece abandonado. O que eu acho que

IA Secretaria
da

Fazenda
administrou
as finanças
estaduais,

mas
faltou

coragem
política

para tocar na
raiz do

estrangulamento
do

orçamento
estadual ,
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foi feito no governo Hélio Garcia foi
uma organização das finanças. A Se-
cretaria da Fazenda administrou as fi-
nanças estaduais. Mas faltou coragem
política para tocar na raiz do estrangu-
lamento do orçamento estadual. O gros-
so do gastos públicos é com o funciona-
lismo, e o Estado tem várias categorias
funcionais, que vivem realidades abso-
lutamente diferentes, criando um qua-
dro irracional,que teria de ser remonta-
do. A outra agravante são as estatais,
onde existe um corporativismo muito
forte, e é preciso ter um mínimo de
coerência política com essas empresas.
E óbvio que não é simples, não dá para
fazer isonomia no papel, tem muito
desafio, mas tem de haver coragem
para enfrentar o problema. Isso não é
mexido porque incomoda, dá desgaste
político.

RL - Entre os desafios do novo gover-
no, quais outros o senhor citaria? A
questão da infra-estrutura, do estran-
gulamento dos sistemas de energia, de
telecomunicações, seria um deles?
Clélio Campolina -Eu acho que, se a
economia retomar o crescimento, vai
haver problema de infra-estrutura em
vários segmentos. Na área de energia
elétrica, já existe um esforço de expan-
são da rede de atendimento, e, com isso,
o problema deverá ser um pouco atenu-
ado. Mas, na área de telecomunicações,
certamente vai haver algum estrangu-
lamento. Agora, o grande problema de
infra-estrutura que teremos de enfren-
tar está na área do transporte. Este é
que é o gargalo, principalmente com o
fenômeno que estamos assistindo no
Brasil, que é o da retomada acelerada
da indústria automobilística. O efeito
da renda sobre a demanda de automóvel
é brutal, e, se a economia crescer, não

resta dúvida de que essa demanda con-
tinuará a crescer rapidamente. Com o
aumento da frota, é fundamental me-
lhorar as condições de infra-estrutura
para ela andar.

RL - A Educação pode ser mais um
dos desafios do novo governo?
Clélio Campolina - Eu acho que será
um grande desafio. Acho que o governo
Hélio Garcia tentou fazer um projeto de
reestruturação do sistema educacional,
mas ficou amarrado. justamente, por-
que esse segmentoestá quase que total-
mente vinculado ao setor público esta-
dual, e é uma coisa pesada. O governo
não teve mobilidade para fazer as mu-
danças necessárias.

R L - Os financiamentos externos cor?-
seguidos, por exemplo, para a rei-pião
Dias, para a área da Educação, para
os projetos ambientais, terão algum
peso junto ao novo governo?
Clélio Campolina - Esses financia-
mentos externos São importantes. O
Estado e os municípios não têm recur-
sos para fazer os investimentos neces-
sários em termos de infra-estrutura.
manutenção. Eles terão mesmo de con-
tinuar recorrendo a alguma forma de
financiamento, e as instituições multi-
laterais estão aí para isso. Em geral são
projetos específicos e, portanto, mes-
mo que do ponto de vista quantitativo
não sejam recursos significativos, te-
rão um papel importante, porque é um
dinheiro que vem carimbado e é capaz
de viabilizar obras de repercussão. E o
caso da duplicação da Fernão Dias. O
Estado, talvez, até pudesse fazer essa
obra com recursos próprios, mas fica-
ria brigando com a folha de pagamento
e poderia acabar não a fazendo. Com o
financiamento externo, o Estado teve
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de participar com a sua contrapartida,
viabilizada através do lançamento de
bônus, e a obra aconteceu. Os bônus
serão agora resgatados com recursos
do Tesouro estadual. Então, o financi-
amento externo ajudou até a viabilizar
a vinculação de recursos para a obra:
caso contrário, seria difícil realizá-la.
Essa é uma alternativa interessante,
que tem de continuar a ser perseguida,
e não só pelo Estado, mas pelos própri-
os municípios. Eles precisam organizar
suas finanças e, talvez, recorrer a
alguma forma de financiamento para
realizar as obras de infra-estrutura de
que necessitam.

R L - Qual poderá ser, a partir de 95,
o iinpa lo do Mercosul sobre a econo-
/fliU Fiuneira ?
Clélio Campolina - Fiz um trabalho
para a lpea onde trato exatamente des-
sa questão. sobre o impacto do Mercosu 1
do ponto de vista regional. O Mercosul
tinha um comércio de US$ 1.5 bilhão
em 1985, agora já é de quase US$9
bilhões. A avaliação que eu tenho é de
que isso vai fazer um efeito de arrasto
no sentido do Sul, vai potencializar
aquele grande eixo do Sul de que já
falei. Como Minas Gerais está muito
perto de São Paulo, e com a possibil ida-
de desse eixo de integração, acho que
terá condições de aproveitar os efeitos
do Mercosul, principalmente se melho-
rar sua infra-estrutura. A duplicação
da Femão Dias já é um elemento impor-
tante para facilitaressa integração, mas
seriam necessárias outras intervenções.
Agora, nessa movimentação, vamos ter
muito investimento cruzado. algunscom
impacto positivo, outros negativo. E

0 Estado
eos

municípios
não têm

recursos
para fazer os
investimentos
necessários.
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isso não apenas com o Mercosul, mas
corri a abertura econômica como um
todo. Hoje já encontramos nos super-
mercados queijo alerno mais barato
que aquele produzido aqui no Estado.
Mas esse é o custo da reestruturação.
Ou você moderniza e fica eficiente, ou
desaparece.

RL - O senhor afirmou que Minas
Gerais já detém o segundo PIB do
País. Mas existem discussões sobre
isso, e algumas estatísticas mostram o
Estado ainda na terceira posição. Por
que isso acontece?
Clélio Campolina - Existem várias
estimativas, mas algumas delas mos-
tram com certeza que Minas já estaria
com 12% do PIB, enquanto o Rio de
Janeiro teria caído para 10%. Esses
dados são da Fundação Getúlio Vargas,
do Rio. O que acontece é que estamos
sem censo desde 1985, e as estimativas
são precárias, mas não há nenhuma
dúvida de que todos os indicadores, não
é bairrismo, mostram Minas Gerais
crescendo e o Rio de Janeiro indo para
o buraco. O Rio é uma economia estag-
nada, não atrai nenhuma atividade in-
dustrial e, principalmente, está perden-
do turismo para a Bahia, para a orla
nordestina, para o turismo ecológico do
Pantanal, etc. O Estado não tem entor-
no agropecuário, nunca teve, e a ativi-
dade industrial não vai para lá, porque
o clima social afugenta. Os americanos
falam muito de uma coisa que eles
chamam de "clima dos negócios". Eles
só vão para um lugar onde haja clima de
negócio, e não é o caso do Rio. Então,
Minas está em segundo lugar e com
boas perspectivas de crescimento.
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DESEMPENHO ECONÔMICO

Após vários anos de estagnação, a reboque da conjuntura nacio-
nal, a economia mineira apresenta claros sinais de recuperação,
impulsionada por um perfil diversificado e por financiamen-
to de instituições internacionais a projetos de grande porte

RETOMANDO O

CR S CIMENTO
década de 70 viu a economia mineira cres-
cerem níveis tão surpreendentes que em seis
anos o PIB estadual dobrou, alcançando
percentuais de até 17% ao ano.

Este desempenho foi atingido graças à
intervenção do setor público
na economia. em aliança com
capitais privados de origem
externa ou deslocados de
outros estados.

A partir dos anos 8() a
economia retrai-se. o produ-
to mineiro passa a apresen-
tar divers ificação, e a gestão
nos negócios empresariais
muda de perfil. Além disso,
há um recuo no papel do
Estado como interventor nos
negócios, por força da crise fiscal, e este
espaço é naturalmente ocupado pela inicia-
tiva privada.

Análise da Fundação João Pinheiro so-
bre as 50 maiores empresas emfaturamento
no Estado revela o grau de diversificação de
sua economia: estão representados 12 seto-
res econômicos, resultado do esforço para

desatrelar gradati vamente o produto mineiro
de sua base primária.

A diversificação do setor de bens de
capital e dc consumo duráveis e as modifica-
ções na estrutura da produção de bens inter-

mediários, verificadas nos úl-
timos anos com o aumento do
grau de processamento dos
mesmos, modificaram o modo
de inscrição de Minas na eco-
nomia nacional e internacio-
nal, mas não reverteram (luas
características que peculia-
rizam a indústria de transfor-
mação no Estado: a grande
concentração na produção de
bens intermediários (em espe-
cial metalurgia e não-metáli-

cos) e a grande concentração da produção
industrial em poucas empresas.

Em termos espaciais, observa-se a con-
centração geográfica das empresas na Re-
gião Metalúrgica  Campos das Vertentes. O
Triângulo e o Alto Paranaíba surgem em
seguida. em termos de parque industrial.

As modificações ocorridas na economia
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mineira contribuíram para inseri-Ia num processo de
internacionalização, em que a competitividade empresarial
torna-se fundamental.

A década de 80 já é conhecida como década perdida
economicamente - a economia brasileira comportou-se
nesse período de forma instável e estagnada, e estas carac-
terísticas ficam absolutamente claras quando se contra-
põem os índices de crescimento do PIB e os de inflação com
os da década de 70.

Minas Gerais, com o terceiro PIB do País (segundo
dados oficiais de 1990, embora estimativas mais recentes
apontem MG na segunda posição, superando o Rio de
Janeiro), sofreu igualmente esses desequilíbrios. Nos últi-
mos anos, porém, vem apresentando claros sinais de recu-
peração.

Indicadores favoráveis - Em 93, a economia mineira
cresceu 5%, e a do Brasil, 4,96%. A indústria é a maior
responsável pelo PIB mineiro (26,3%), seguida do comér-
cio (17,4%), agropecuária (14,8%), setor financeiro
(11,6%),	serviços
(9,9%), transporte
(7,8%), eletricidade,
gás e água (4,8%),cons-
trução (4,2%) e extra-
ção mineral (3,5%).

Na agropecuária,
Minas cresceu 2,3% na
pecuária e 5% na la-
voura, enquanto no Bra-
sil houve queda de
1,94% no conjunto do
setor.

A indústria cresceu
5,6% em Minas e
9,03% no Brasil, em 93.
Este resultado inferior deve-se à especialização da econo-
mia mineira em bens intermediários e de capital, que têm
respostas mais lentas.

No primeiro trimestre de 94, entretanto, verificou-se
um crescimento da indústria de 10,5% em Minas, contra
7,65% no Brasil. A extração mineral apresenta crescimento
de 12%, contra 8%. Na indústria de transformação, Minas
cresce 10,3%, e o Brasil, 7,6%, sendo que neste ramo
destaca-se o segmento de transporte, com 56% de cresci-
mento em Minas, contra 26% no Brasil (este resultado
deve-se à indústria automobilística). A indústria de alimen-
tos cresceu 17,8%, e no Brasil, houve queda de 3,6%.
Materiais elétricos e comunicação crescem a taxas menores
que as brasileiras, e alguns setores vêm apresentando

desempenho negativo: têxtil, vestuário, calçados e produ-
tos de matéria plástica.

No comércio exterior, Minas participa corri 13% do
total nacional. Em 93, recuperou o segundo lugar entre os
estados exportadores, graças à retomada das compras
internacionais de minério de ferro e produtos siderúrgicos
e à elevação dos preços externos do café. As exportações
mineiras cresceram acima da média nacional: enquanto
esta foi de 1,87%, a de Minas alcançou 2,92%.

Nos quatro anos do governo que se encerra, foram
aprovados 171 projetos industriais, que significaram a
geração de 23 mil empregos diretos e 230 mil indiretos.
Destacam-se os investimentos no setor da moderna
agroindústria, com a produção de bens agrícolas, como a
linha dos supergelados para exportação. As expectativas
do governo para 94 são animadoras: o Estado é o segundo
colocado entre os que recebem recursos do Banco Mundial
e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foram
captados em 93 financiamentos para projetos importantes,
como a duplicação da Fernão Dias, a canalização e trata-

mento de esgotos dos
ribeirões Arrudas e
Onça, na região de
Belo Horizonte, o
Programa de Sanea-
mento Ambiental, o
Programa de Orga-
nização e Moderni-
zação dos Municípi-
os (Somma) e os pro-
gramas para a área
de Educação, com re-
flexos positivos na
geração de empregos
e na alavanca-gem de
outros setores da ati-

vidade produtiva. O portfólio total desses investimentos no
Estado chega a U$ 2,2 bilhões.

Outros investimentos importantes estão previstos para
este ano: a construção do gasoduto Bacia de Campos/Juiz
de Fora/Belo Horizonte; a liberação de recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste, para irriga-
ção, infra-estrutura e lavouras do Projeto Jaíba; além de
investimentos da iniciativa privada, como da Fiat Automó-
veis, MBR, Usiminas, Acesita., Cenibra e Belgo-Mineira.

O desempenho do PIB mineiro em 93 é o melhor dos
últimos sete anos e representa um acréscimo de 3,5% no
PIB per capita, em relação a 92, mantendo Minas como o
terceiro maior gerador de riquezas do País, com um
produto de U$ 42,79 bilhões, ou seja, 9,6% do total
nacional.
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Devemos lembrar, entretanto, que a taxa positiva do
PIB não significa que estamos em fase de crescimento e sim
de recuperação, pois a capacidade ociosa da economia
ainda está em torno de 14%.

3) Em Cultura, houve aumento de 0,02% em 93 para
0,08% em 94;

4) Em Lazer, destinou-se 0,32% em 94, sendo que
89% foram direcionados ao Projeto Curumim.

Vale lembrar que o Vale do Jequitinhonha reproduz,
Desequilíbrios -Apesardo PIB percapitadeU$ CRESCIMENTO DO PIB - 1993 - Minas Gerais e Brasil (em %)

2,6 mil anuais, Minas ainda tem 22% de sua população	 - -MINAS GERAIS	 BRASIL
na faixa da extrema pobreza, ou 11% do total nacional	ANO	 TAXA ANUAL

de indigentes, segundo dados da ONU (no seu concei-	1980	 2.81	 9.20

to, indigente é o cidadão que gasta todo o seu ganho em	:
alimentação, nada restando para moradia, transporte e	1983	 (0.54)	 (2.92)

vestuário).	 1984	 0.37	 5.43

1985	 11.10	 7.83

Apesar de terceira economia nacional, Minas	1986	 783	 755

ocupa a décima posição entre os estados brasileiros no	1987	 (0.81)	 3.54

tocante ao desenvolvimento social, pois tem profundos	
1988	 0.07	 (0.05)

1989	 158	 322

déficits nas áreas de saúde, educação, renda média 1990	(2.$)	 (4.6)
(apenas 3,9 salários mínimos) e na relação entre rendi-	1991	 3.30	 1.08

mentos de ricos/pobres, que atinge a razão de 20 vezes.
Estes resultados são explicados com mais ênfase pelas 

-	 ...	Fonte: DECNA IBGE e CEI/FJP
péssimas condições de vida encontradas nas regiões
Norte e Nordeste do Estado. A impotência do governo	infelizmente, as "chagas" sociais do Brasil e abriga 1
estadual, enquanto gestor da política social, reflete-se na	milhão de pessoas, das quais apenas a terça parte reside em
alocação dos recursos públicos do orçamento para a área	domicílio com água encanada. A região participa com

social:	 0,5% da arrecadação do ICMS do Estado; o atendimento
1)15% do orçamento de 93 para Educação. Em 94,0	escolarde l°grau atinge 52%da população com idadeentre

governo estimava gastar 12% com o setor, o que representa	7 e 14 anos; existe um leito hospitalar para cada 477
um corte significativo, isto sem contar que do valor previsto	pacientes, um médico para cada 4.554 pessoas, convivendo
mais de 90% são destinados à manutenção do sistema	com doenças como esquistossomose, leishmaniose e doen-

educacional (pessoal e custeio), restando escassos recursos	ça de chagas, que estão ligadas à falta de saneamento

para novos investimentos;	 básico, de hábitos de higiene e às condições rudimentares

2) Com o Sistema Único de Saúde, em 94 estavam	de vida. Apenas 34,4% da População Economicamente

previstos gastos com recursos do Tesouro de 3,6% do	Ativa recebe mais de um salário mínimo, o que demonstra

orçamento, contra 3,3% em 93;	 a extrema pobreza da região.
CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA/ÍNDICE ACUMULADO 1992 - 1981

(Base: Igual período do ano anterior = 100)
GÉNEROS

ANO

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

- 1991

IND.
GERAL
BRASIL

100.03
94,82

107,10
108.49
100.03
94.82
96.76

102.92
91.90
99.54
95,30

106,14

IND.
GERAL
MINAS

104.06
94.91

111.13
107.93
104.06
111.13
102.37
100.65
96.95

101,75
94,98

120,53

94.60
108,44
105.07
110.59
94.60

108.44
115.14
106,08
90.30
94.99
96,92

136,30

103.08
95.13

117.53
108,03
103.08
95.13

104,49
99.12
94,91

103,32
93.63

122.83

127.82
74.43
87.53

115.14
127.82
74.43
88.90
98.46

107.34
118,67
116.42
187,29

96.28
100.22
106,13
104,38
96.28
98,14

105,75
96.19
97.84
93,20

103.55

91,93
98.18

107.42
108.33
91,93
96.25

104.38
98,17

101.90
98,47

117,66

Fonte: IBGE - Departamento de Indústria
* - Consultora da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa ECOMI - CPG
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INDÚSTRIA E MINERAÇÃO
O bom desempenho do setor automobilístico, os projetos de expansão
e modernização das siderúrgicas e a expectativa de criação de um pólo
de desenvolvimento em torno da rodovia Fernão Dias constituem
os principais fatores de dinamização das atividades industriais

c i &ii c

PROI\4ISSOR
indústria mineira, incluída a extração mine-
ral, apresentou nos primeiros anos da déca-
da de 90 desempenho irregular. podendo,
para efeito de analise. ser dividido em dois
períodos.

No triênio 90192 a iii-
dústria mineira foi forte-
mente afetada pela contra-
ção da economia nacional. A
queda na produção industri-
al no período foi de 7%, com
perdas mais acentuadas em
bens de consumo não-durá-
veis(menos 12,3%)e bens de
capital (menos 16,9%). Con-
trastando com essa tendên-
cia, encontramos o setor de
bens de consumo duráveis, que apresenta
crescimento de 4,2% no período, capitane-
ado pelo bom desempenho da indústria au-
tomobilística.

No ano de 1993 ocorre a reversão da
conjuntura econômica nacional, com efeitos
imediatos sobre o valor da produção indus-
trial do Estado. Mais uma vez, o setor de

bens de consumo duráveis apresenta o me-
lhor desempenho, seguido pelo setorde bens
intermediários. Alguns setores industriais
não acompanharam a recuperação econô-
mica, com desempenhos negativos, verifi-

cados até o final de 1993 na
indústria extrativa mineral e
no setor de bens de consumo
não-duráveis.

Os indicadores
econômicos disponíveis per-
mitem a elaboração de um
cenário bastante promissor
para alguns setores da indús-
tria mineira nos próximos
anos, enquanto outros per-
manecerão estagnados. Os

três principais elementos dinamizadores da
indústria em Minas Gerais, atualmente, são
a indústria siderúrgica, a indústria automo-
bilística e a duplicação da Rodovia Fernão
Dias. Em sentido contrário, a indústria
extrativa mineral e o setor de bens não-
duráveis apresentam tendência ROUCO pro-
missora para os próximos anos.
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CENÁRIO PROMISSOR

A privatização das três maiores s
rúrgicas deu novo dinamismo ao
tor de bens intermediários, que €
longe, o mais importante da mi
tria mineira, respondendo por ci
de 40% da produção industria
crescimento da indústria autom
lística se refletiu no Estado, enqi
to a Fernão Dias atrai 61 dos
projetos industriais em impIant

Novo impulso -0 setor de bens intermediários é, de
longe, o mais importante da indústria mineira, respondendo
por cerca de 40% do valor da produção industrial no Esta-
do. Ele engloba basicamente a siderurgia (ferro-gusa, fer-
ro-ligas e aço), a metalurgia de não-ferrosos (basicamente
alumínio e zinco), os não-metálicos (especialmente cimento
e refratários)e a indústria de papel e celulose. Além do bom
desempenho que se espera da indústria de celulose, decor-
rente dos investimentos para a duplicação da Cenibra. a
indústria siderúrgica terá, nos próximos anos, importante
papel no desenvolvimento econômico do Estado.

O dinamismo da indústria siderúrgica mineira decorre
principalmente da privatização das principais empresas do

setor: a Usiminas, a Açominas e a Acesita.
Nos últimos 15 anos, o governo federal teve que

enfrentar enormes dificuldades econômicas, que afetaram
diretamente as empresas siderúrgicas sob seu controle. Por
um lado, no combate a uma inflação cm persistente eleva-
ção, o governo adotou uma política de controle das tarifas
públicas, que teve como conseqüência a compressão dos
preços dos aços planos. Por outro lado, em função princi-
palmente da crise da dívida externa e da redução no nível de
atividades econômicas no período, os mecanismos de finan-
ciamento do governo entraram em colapso, impedindo que
fizesse aportes de capital nas empresas sob seu controle.

As siderúrgicas estatais. dessa forma. estiveram i mpe-
didas de implementar seus planos de expansão e moderni-
zação, por inexistência de fontes de financiamento: ora a
compressão dos preços impedia a geração de lucros para o
autofinanciamento dos investimentos, ora os aportes de

capital negociados eram canclados, por dificuldades fi-
nanceiras do acionista controlador, o governo federal.

Dessa forma, prevê-se que, a partir da privatização,
substanciais investimentos serão feitos nas três empresas,
especialmente aqueles destinados à melhoria cia qualidade
dos processos de produção e ao apri inoramento dos produ-
tos finais, para que atinjam estágio mais avançado de
elaboração e possam ser colocados no mercado a preços
mais compensadores.

O segundo elemento dinâmico da indústria mineira é a
indústria automobilística. setor de maior dinamismo indus-
trial do País nos anos de 1993 e 1994, a partir dos acordos
da Câmara Setorial e da criação do "carro popular". A
economia estadual será beneficiada não apenas porter aqui

instalada uma das principais montadoras, a
Fiat, mas também em decorrência da estra-

	

1 de -	tégia industrial adotada p01 essa empresa.
Inserida num processo de racio-

	

se	nalização produtiva, a Fiat vem implantando

	

de	urna política de rerceirização cia produção de

d
partes e peças e buscando a proximidade

	

U S -	físicacom seus fornecedores, para a implan-

	

e r c a	tação do método de produção jusi iii lime.
Neste método não há formação de estoques

	

1. O	de insumos, que devem chegar com as

	

o b i -	especificações exatas momentos antes de
sua industrialização. Além disso. muitosdos

	

LI a n -	conjuntos já devem chegar prontos à indús-

	

1 1 4	tria, para que sejam apenas acoplados aos

	

-	automóveis em fabricação.

	

içao	Em decorrência do crescimento
da produção e da estratégia mencionada, as
compras da Fiat no Estado passaram de US$

370 milhões em 199 (representando 26% das compras
totais, que foram de US$ 1,43 bilhão) para US$ 960
milhões em 1994 (representando 40'k do total de aquisi-
ções, orçadas em US$ 2.4 bilhões). A estimativa da FiaL
para 1996 é adquirir de fornecedores estaduais insumos e
componentes no valor de US$ 1.7 bilhão, correspondentes
a ôOc/c das aquisições. Para o alcance deste objetivo, que
corresponde a um faturarnento adicional de US$ 700
milhões por ano, as indústrias de autopeças estarão inves-
tindo em Minas Gerais LiS$ 200 milhões, em projetos
responsáveis pela geração de 6.50()em pregos diretos e uma
arrecadação adicional de ICMS de US$ 130 milhões por
ano.

O terceiro elemento dinamizador da economia
mineiraé aduplicação da Rodovia Feriião Dias, cujas obras
coincidi iam com a retomada do crescimento econômico no
País. Em decorrência, inúmeras decisões de investimento
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CENÁRIO PROMISSOR

estão sendo influenciadas por esta obra, que liga as regiões
Metalúrgica e Sul, dotadas de boa infra-estrutura, ótima
localização geográfica e disponibilidade de mão-de-obra
especializada, com a Região Metropolitana de São Paulo,
centro econômico do País, mas hoje com elevado grau de
saturação industrial.

Segundo dados do mdi, dos 114 projetos industriais em
implantação no Estado, acompanhados pelo instituto, 61

e lavra às empresas brasileiras de capital nacional. Parale-
lamente, a exploração de recursos minerais no País vem se
desenvolvendo fora das áreas tradicionais, especialmente
na Região Norte do Brasil, onde pesquisas anteriores à
Constituição revelaram a existência de formações geológi-
cas extremamente ricas. Em conseqilênciadesses fatores, a
indústria extrativa mineral no Estado deve apresentar, nos
próximos anos, queda no valorda produção e baixo nível de

localizam-se no eixo da rodovia, significando investimen-
tos de US$ 515 milhões e geração de 9.745 empregos
diretos. Tais dados, especialmente se comparados com os
de anos anteriores, revelam que a duplicação da Fernão
Dias está transformando as regiões por ela servidas em um
dos principais pólos de desenvolvimento do País.

Dificuldades - Contrastando com esta perspectiva
promissora. dois setores econômicos de grande tradição no
Estado apresentam uma situação pouco favorável.

A indústria extrativa mineral enfrenta dois grandes
entraves ao seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, ocor-
reu forte encolhimento dos investimentos em pesquisa
mineral no País, decorrente do dispositivo da Constituição
da República que restringe as novas concessões de pesquisa

investimento na exploração de novas jazidas.
O setor de bens de consumo não-duráveis, com exce-

ção da agroindústria, é outro com perspectivas desfavorá-
veis. As indústrias têxtil, de calçados e de confecções têm
apresentado muito pouca agilidade na incorporação de
novas tecnologias e métodos de gestão. Em conseqüência,
boa parte das empresas não tem conseguido enfrentar a
concorrência das grandes empresas nacionais e dos produ-
tos importados. cujas alíquotas do Imposto de Importação
tendem a se aproximar de zero. Assim, a perspectiva para
os próximos anos é de que apenas os grupos econômicos
mais fortes e mais bem gerenciados do setor consigam
realizar os ajustes necessários a este novo patamar de
concorrência, restando aos demais uma presença marginal
no mercado.
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AGROPECUÁRIA

Baixos investimentos em pesquisa, em assistência técnica ao ho-
mem do campo e na ampliação da rede de armazenamento contri-
buem para que este tradicional setor da economia mineira caminhe
apassos lentos rumo à modernização e à melhoria da produtividade

ENTRAVES

ESTRUTURAIS
agropecuária contribuiu favoravelmente para
o bom desempenho da economia mineira rio
ano de 1993. O setor, responsável por 15%
do PIB mineiro, acusou um crescimento de
3% em relação ao ano ante-
rior.

Este resultado é
bastante animador. ainda
mais se considerarmos a taxa
brasileira, que apresentou
variação negativa de quase
2%.

Os indicadores pes-
quisados mostram que oPIB
da pecuária aumentou 2% e
o da agricultura. 5%.

Os números da sa-
fra 92193 apontam resultados positivos da
maioria dos produtos agrícolas, inclusive
com aumentos do rendimento físico (quanti-
dade colhida por hectare). indicando expan-
são tecnológica e utilização de insumos de
melhor qualidade.

A área plantada de trigo aumentou
em cerca de 65%. e a produção quase do-

brou. passando de 8.661 t. (safra 91/92.)
para 17.038 t. A soja apresentou um acrés-
cimo de 17% na área plantada e de 15 11c na
produção. Outro produto que obteve bom

resultado foi o feijão, com au-
mento de 27%.

O algodão e o ar-
ioz tiveram decréscimo na pro-
dução: -10% e -3%. respecti-
vamente.

Com relação à úl-
tinia safra (93/94), observa-se
que tanto a área plantada quan-
to o volume da produção per-
maneceram praticamente inal-
terados, em comparação com
o período anterior. No entan-

to,à exceção do algodão, do feijão e da soja,
as demais cul-turas apresentaram decrésci-
mo no volume de produção. Apesar da
retração da área plantada, o volume colhido
de algodão expandiu-se em 12%. A soja e o
feijão acusaram crescimento de 9%,e 7%.
respectivamente.

A safra de arroz revelou-se inferior
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ENTRAVES ESTRUTURAIS

à passada em 9%, com retração também da área plantada.
Minas Gerais lidera a produção nacional de café

(45% do volume produzido), sendo responsável por 10%
da produção de grãos. Destaca-se, também, nas culturas de
batata, tomate e abacaxi.

A agroindústria, atualmente uni dos ramos mais dinâ-
micos da economia, apresenta boas perspectivas de expan-
são, com importante papel no desenvolvimento econômico
de Minas. Integram o parque agroi ndustrial do Estado iriai
de 9.900 empresas, destacando-se as dos segmentos de
laticínios, processamento de carne, café, açúcar e álcool,
bebidas, massas alimentícias e processamento de grãos.
Líder na produção nacional de leite e derivados, Minas
Gerais responde por um terço do volume total e conta com
mais de mil indústrias, implantadas em várias regiões do
Estado.

Não obstante estes resultados positivos e as boas
perspectivas de desenvolvimento da agropecuária, faz-se
necessária a atuação do Estado no sentido de corrigir
algumas distorções. que entravam a expansão do setor'a

o

curto prazo.
São históricas as dificuldades do pequeno produtor

rural, marginalizado do processo de modernização agrícola
e ocupando terras em regiões onde inexistern infra-estrutu-
ra e serviços básicos.

Dentre essas dificuldades cabe destacar: deficiência da
assistência técnica e extensão rural: baixos investimentos
eni pesquisa agropecuária: insuficiência e inadequação da
rede armazenadora: inacessibilidade a insumos e tecnologias.

A solução para alguns desses problemas estaria, se-
gundo técnicos da área, no aumento dos recursos orçamen-
tários estaduais para o setor.

O quadro financeiro- De fato, os demonstrativos da
execução orçamentária dos últimos anos mostram uma
participação baixa, embora crescente, da função "Agricul-
tura" no montante dos dispêndios do Estado. Em 1991 .esse
índice foi de 0,7%; em 1992, subiu para 1.2%: e em 1993,
para 1.5%. Estavam previstos, para o exercício de 1994,
Castos em tomo de 2.5% do orçamento elobal do Estado.

WlÍ
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ÁREA, PRODUÇÃO E VARIAÇÃO PERCENTUAL REFERENTES
ÀS SAFRAS 92193 E 93194 EM MINAS GERAIS

PRODUTOS

ALGODÃO
AMENDOIM
ARROZ
FEIJÃO

MAMONA
MILHO
SOJA
TRIGO
TOTAL

Fonte: IBGE

SAFRA 92193
ÁREA (ha) PRODUÇÃO

(ton)

	

88.439	46.494

	

1.435	1.899

	

402.682	705.235

	

521.670	362.064

	

740	742

1.476.030 3.800.970

552.745 1.120.604

	

4.638	17.038

3.048.379 6.055.046

SAFRA 93194
ÁREA (ha) PRODUÇÃO

(tons

	

84.155	52.099

	

1.382	1.694

	

366.681	644.837

	

550.180	386.010

	

608	579

	

1.486.192	3.681.779

	

583.906	1.220.107

	

4.467	16.406

	

3.077.571	6.003.511

VARIAÇÃO %
ÁREA (ha) PRODUÇÃO

(ton)

	

-4,8	12,1

	

-3,7	-10,8

	

-8,9	-8,6

	

5,5	6,6

	

-17,8	-22,0

	

0,7	-3,1

	

5,6	8,9

	

-3,7	-3,7

	

0,9	-0,8

A lei agrícola - Finalmente, não se pode deixar de	abastecimento. Colocadas em prática, irão contribuir para
mencionaraaprovação recente, pela Asse mbleiaLeg'slati-	dar noo impulso à atividade rural em Minas.

va. da Lei n° 11.405, que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento agrícola. lnspiradaem PARTICIPAÇÃO DA FUNÇÃO
proposições apresentadas tio Semi iiá-
rio Legislativo Minas Terra, por enti-	AGRICULTURA NOS TOTAIS DAS DESPESAS
dades representativas do setor, a lei	 ORÇAMENTÁRIAS
constitui um passo fundamental para	 - EM Cr$ 1 .000,00 -
corrigir algumas das graves distorções
na atividade agropecuária.

A criação do Fundo Estadual de	 TOTAL DO	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Desenvolvimento Rural e do Conselho	ANO	 ESTADO	AGRICULTURA	PERCENTUAL
Estadual de Política Agrícola, o estí-
mulo à agroindustrialização. através	1990	 426.490,00	5.816,00	 1,4
da implantação de projetos nas regiões
produtoras, e o incentivo à pequena	1991	 1.871.901,00	14,018,00	 0,7
produção e ao cooperativismo, através	1992	 22.446.305,00	274.794,00	 1,2
do crédito agrícola e de isenção e redu-
ção de alíquotas de tributos no âmbito	1993	 471.230.345,00	7.306.777,00	 1,5
do Estado, são dispositivos relevantes

g
	

1994(1)	6.046.796.154,00	149.161.656,00	 2,5
contemplados pela nova leislação.

Outras determinações referem-se
à pesquisa agropecuária, à assistência (1) Refere-se à Proposta Orçamentária para 1994.
técnica e à extensão rural, ao Fonte: Superintendência Central de Contadoria Geral - SEF.
armazenamento, comercialização e 

Balanço Geral, 1993.
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TRANSPORTES

Situado em posição estratégica no território brasileiro, como
passagem natural na circulação de riquezas, o Estado vê seu
desenvolvimento emperrado pelafalta de investimentos na melhoria
e até mesmo na conservação de seu sistema de transportes

FMAI ENCRUZILHADA
N4LN4HIItA.

s últimos dez anos foram denominados por
muitos como a década perdida para a econo-
mia brasileira. Marcou-a um quadro de es-
tagnação ou retrocesso no contexto
socloeconômico e a
inexistência de urna políti-
ca de desenvolvimento ca-
paz de reverter o processo e
propiciar ao poder público
a capacidade de realização
de investimentos nos seto-
res básicos: educação, saú-
de. segurança e infra-estru-
tura física, em especial no
setor de transportes.

Como Estado (IUC luta
para manter uma posição
duramente conquistada - a de segunda força
econômica nacional -. Minas Gerais tam-
bém sofreu com a redução forçada de inves-
timentos em setores básicos e com a falta de
uma política estadual de transportes. Assim
é que, em 1992, ano em que circulavam
aproximadamente 3 lO milhões de toneladas
de cargas pelo Estado, sendo 4I , 8ck por

ferrovias, 53% por rodovias e 52% por
dutovias (as hidrovias não tiveram participa-
ção significativa), a situação da malha viária
era desalentadora.

Isso é particularmente
preocupante para uma unidade
da Federação cuja posição geo-
gráfica a coloca corno impor-
tante entrocarnento acro-
rodoferroviário no País (o qua-
dro a seguir demonstra a circu-
lação de mercadorias em Minas
Gerais).

As ferrovias em território
mineiro são responsáveis por
60% do transporte de cargas
realizado por essa modalidade

no País. A Vitória-Minas, operada pela Com-
panhia Vale do Rio Doce, tem 71% de sua
capacidade de carga ocupada, enquanto as
linhas da Rede Ferroviária Federal (RFFSA),
em Minas Gerais, têm taxa de ocupação de
88%. Não obstante esses fatos, as deficiênci-
as desse tipo de transporte são notórias e
constituem-se em gargalos que persistem há
décadas.

por PEDRO CARLOS GARCIA COSTA
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A ENCRUZILHADA MINEIRA

Se. por um lado, a Vitória-Minas, que opera em
menos de 800 km. é o mais avançado sistema ferroviário
nacional, com linhas duplas, moderno sistema de sinaliza-
ção e controle centralizado de tráfego, a RFFSA, em seus
5.300 km, tem graves problemas de frota, como a falta de
tração e a alta taxa de imobilização de vagões e locomoti-
vas, por deficiência de manutenção. Da mesma forma, sua
malha viária é antiga e de traçado excessivamente sinuoso,
com curvas fechadas e rampas com declividade muito alta.

CIRCULAÇÃO DE CARGAS

ORIGEM	 DESTINO	 (%)

MG	 FORA DE MG	 48

MG	 MG	 28

FORA DE MG	MG	 14
FORA- DE-MG	FORA DE MG	 10

Fonte: DER/MG

Agrava esse quadro a inexistência de terminais ferroviários
adequados a uma perfeita ligação com as demais modalida-
des de transporte.

Em seus 25.122 km de extensão, as rodovias
mineiras pavimentadas (75.8%) apresentavam, em 1992, a
seguinte condição de piso:

Portanto, para uma modalidade que transporta aproxi-
madamente 164 milhões de toneladas de cargas, 71,6% de
sua malha tem pavimentos de regulares a péssimos. Onera
ainda esse subsistema o fato de que, dos 756 municípios

CONDIÇÃO DO PAVIMENTO
	

% DE EXTENSÃO

BOM
	

28,40

REGULAR
	

49,00

RUIM
	

17,60

PÉSSIMO
	

5,00

mineiros, 170 não possuem ligação asfáltica comas malhas
federal ou estadual.

Há, portanto, uma elevação dos custos de fretes
pelo desgaste a que se submete a frota de veículos, em
decorrência das condições de conservação dos pavimentos.
Soma-se a esse quadro a existência de trechos de rodovias
já próxintos ao congestionamento. São exemplos disso a
BR-38 1 ,atualmente sendo duplicada: a BR-262. de Beti m,
passando por Belo Horizonte, até o Vale do Aço: a BR-040,
nos trechos Santos Dumont a Lafaiete e Belo Horizonte a
Sete Lagoas; e a BR-050, de Uberlândia a Uberaba.
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Assim, a modalidade rodoviária apresenta elevado
percentual de vias com pisos impróprios ao uso: sinalização
precária, saturação já próxima ao congestionamento em
diversos trechos. elevação dos índices de acidentes e falta de
complementação (ligações, por meio de estradas perma-
nentes, com as áreas de expansão das fronteiras agrícolas
estaduais, principalmente aquelas situadas ao norte do
paralelo 20).

Outras modalidades - O transporte por dutos foi
introduzido em Minas Gerais para atender à demanda de
óleo cru da Refinaria Gabriel Passos (Regap). cm Betini. A
necessidade de equacionar de forma eficiente o transporte
de minério de ferro da região de Ouro Preto/Mariana até os
portos do Espírito Santo gerou o desenvolvimento de
tecnologia nacional para a implantação do mineroduto da
Samarco, que leva polpa do minério até o porto de Ubu, na
costa capixaba. Essa mesma tecnologia permitiu à Fosfértil
transportar minério de rocha fosfática de Araxá a Uberaba.

Esses dutos somam hoje 1.250 km. Respondem a
solicitações de mercados específicos e têm como caracterís-
ticas o baixo custo operacional, a alta confiabilidade e
índices mínimos de acidentes. Atualmente, sua capacidade
e extensão estão sendo ampliados, com a construção do
gasoduto da Bacia de Campos a Belo Horizonte, passando
por Juiz de Fora. Também se projeta um poliduto. de
Paulínia, em São Paulo. a Brasília, com terminal em
Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Esse duto reduzirá a
receita anual de fretes da RFFSA em Minas em US$ 20
milhõcs,já que o abastecimento atual de combustíveis para
a Capital Federal é feito pela Regap, localizada na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A aviação regional limita suas operações no Esta-
do a alguns poucos pólos regionais, atendidos por linhas
regulares de baixa densidade de tráfego. Essa situação não
condiz com a extensão territorial do Estado e com sua
localização estratégica no território nacional, que o trans-
forma em elo natural com outras unidades da Federação. E
elemento fundamental para a manutenção desse baixo nível
de atendimento a falta de aeródromos seguros e confiáveis
nas cidades-pólo regionais, para o estabelecimento de
linhas regulares de cargas e passageiros.

Atualmente, a única opção para uso da navegação
fluvial cm Minas Gerais é o médio curso do São Francisco,
para jusante de Pirapora até as cidades de Juazeiro e
Petrolina. na divisa da Bahia com Pernambuco. Nesse
trecho do rio, as instalações portuárias são precárias, e a
frota fluvial para cargas é muito reduzida. Por isso. a
participação das hidrovias na matri/, de ri npurte do
Estado é praticamente nula.
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Para reverter esse quadro, é preciso reativar e
modernizar a Franave, empresa que cuidada, navegação no
Rio São Francisco, e promover a integração de Minas à
hidrovia TietêlParaná, equipando e integrando os portos de
Iturama e Chaveslândia, 110 Triângulo, à rede de transpor-
tes de carga estadual.

Diretrizes - O PPAG (Plano Plurianual de Ação
Governamental) para o período de 92 a 95 estabelece as
diretrizes, com objetivos e metas, para os investimentos
públicos em transportes, baseadas em pressupostos entre
os quais se destaca: "o desenvolvimento integrado do setor
transportes é condição essencial para apoiar a retornada do
crescimento qualificado da economia mineira e garantir
competividade à sua produção".

Considerando o marco legal em que se insere a
questão dos transportes no Brasil, com atribuições especí-
ficas para a União e os estados em relação aos diferentes
segmentos da matriz setorial, o PPAG estabelece, entre
outras, as seguintes diretrizes:

promover e co-participar de esforços para au-
mento da integração física, operacional e gerencial dos
diversos modos de transporte, com base no conceito de
"corredorde transporte", que reforça o enfoque multimodal
e viabiliza as operações intermodais, sempre que se mostra-
rem mais eficientes;

• desenvolver esforços e consolidar mecanismos de
articulação institucional entre os três níveis de governo,
para integrar o planejamento e gestão do setor e viabilizar
projetos de transporte e sistema viário de interesse estraté-
gico para Minas Gerais;

• promover medidas para aprimorar os procedi-
mentos operacionais, buscando-se o aumento da produtivi-
dade dos sistemas e a melhoria da qual idade dos serviços de
transporte prestados;

• incentivar a maior participação da iniciativa
privada em diferentes atividades setoriais, respeitados os
interesses dos usuários e asseguradas e reforçadas as
funções típicas do poder público;

• avaliar os impactos ambientais e implementar
medidas mitigadoras, quando for o caso, nas decisões de
investimento no sistema viário e no transporte.

Com base nessas diretrizes, as secretarias estadu-
ais de Planejamento e Coordenação Geral e de Transportes
e Obras Públicas estão concluindo o Plano Multimodal de
Transportes do Estado de Minas Gerais (PMTIMG), para
recuperação, adequação, modernização e expansão da infra-
estrutura rodoviária, ferroviária, dutoviúi-ja e hidroviária
no próximo decênio.

A base para elaboração do PMTIMG foi um
completo diagnóstico da infra-estrutura de transportes da
rede estadual e suas conexões,' realizado nos últimos dois
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anos. Nesse período, foram cadastrados 25.122 km de
rodovias, 11.448 km de ferrovias, 2.276 km de hidrovias e
1.250 km de dutovias, as três últimas modalidades com
linhas dentro e fora do Estado. Foram também considera-
dos 30 terminais rodoferroviários, sete terminais rodo-
hidroviários (seis deles em estados vizinhos), três rodoferro-
hidroviários (um em Minas) e uma rede de armazenamento
de mercadorias, com capacidade para 3.7 milhões de tone-
ladas. O planejamento do PMT contemplou a elaboração de
um detalhado levantamento dos fluxos de carga e passagei-
ros, bem como um estudo socioeconômico do Estado,
dividido em 74 zonas de tráfego.

O PMT/MG, cujos objetivos e metas deverão ser
revistos anualmente, pretende transformar-se na mais po-
derosa ferramenta de planeamento da política setorial. O
excepcional banco de dados, montado a partir da fase de
diagnóstico do Plano, poderá ser utilizado por meio de
vários pacotes computacionais que integram o sistema.

Entre eles:
- Mamtra —Modelo de Análise e Planejamento

Multimodal de Transportes, com a oferta de transportes e
os modelos de geração de demanda, de distribuição e de
divisão modal; contém ainda a definição de rotas mínimas
e modelos de avaliação econômica para alternativas de
intervenção -obras públicas ou políticas - segundo critério
distributivo entre usuários, operadores e governo;

- G1S Plus - Sistema de Informações Geográfi-
cas. com o mapeamento das vias de tráfego sob a ótica da
análise e modelagem, procedimentos estatísticos e apresen-
tação gráfica: e

- HDM LII - para a rede multimodal (caminhos
mínimos) e análise de trechos rodoviários específicos.

Além do PMTIMG. a Secretaria Estadual de Trans-
portes e Obras Públicas e o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER) têm linhas prograrnáticas, relacionadas a
seguir, para atuação na modalidade rodoviária.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 1994

SETOR DE TRANSPORTES - DEMANDAS PRIORIZADAS

REGIÃO DE PLANEJAMENTO	TRECHO RODOVIÁRIO / OBRA SOLICITADA

- CENTRAL/BARBACENA	 Asfaltamento das estradas que ligam Piranga a Lafaiete, Lafaiete a Santana, Ouro
Branco a Ouro Preto, Carandaí a Lagoa Dourada e Entre Rios à Rodovia Fernão
Dias.
Asfaltamento da BR-135, no trecho Antônio Carlos a Bias Fortes.

- CENTRAL/DIAMANTINA	 AsfaltamentO da rodovia que liga Diamantina a Corinto

II - MATA	 Asfaltamento da estrada que liga Muriaé a Ervália.
Abertura e asfaltamento da estrada Barão do Monte Alto-Muriaé.

III - SUL DE MINAS	
AsfaltamentO da estrada Liberdade (MG) a Quatis(RJ), reduzindo a distância entre
os municípios do Circuito das Águas e o Rio de Janeiro.
Acesso asfáltico do trevo São Lourenço-Carmo de Minas até Dom Viçoso, já com
12 km de terraplenagem, faltando 8 km e uma ponte.
Interligação da estrada Dom Viçoso-Virgínia a Campos do Jordão (SP), com
recapeamentO da BR-460 e MG-347 e implantação da BR-383, ligando o trevo de
São lourenço até Itajubá para atingir Campos do Jordão, interligando também
Virgínia-MarmelópOliS e Delfim Moreira.
RecapeamefltO e recuperação do acostamento da rodovia BR-460 (ligação
Lambari-Carmo de Minas).

IV - TRIÂNGULO:=PA,sfntO (conclusão) de 36 km da BR-153 ligando Campo Florido a Boa Sorte.
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O programa de recuperação ambiental das margens
das rodovias estaduais poderá ser posto em prática median-
te a obtenção de financiamento da ordem de 50 milhões de
reais. Se viabilizado, consolidará notável mudança de
postura do DERJMG, já iniciada com a realização de
estudos ambientais para a duplicação da BR-381. A recu-
peração das margens de rodovias, um dos maiores agentes
de focos de erosão no Estado, dará ao DER/MG a condição
de promotor do progresso, segundo OS preceitos do desen-
volvimento sustentável, contribuindo para que Minas Ge-
rais estanque o assoreamento dos cursos d'águae a destrui-
ção dos solos próximos às rodovias.

Por sua vez, o programa de construção de acessos
rodoviários pretende dotar 170 municípios mineiros de
ligação asfáltica às redes federal ou estadual. Para tanto,
pretende pavimentar trechos de estradas que variam de 3 a
130 km, totalizando cerca de 4.900 km, a um custo aproxi-
mado de 1.18 bilhão de reais. Se implementado. o Estado

terá todas as sedes municipais dotadas de ligações rodovi-
árias seguras e permanentes.

Outros programas importantes São OS que prevêem a
eliminação de trechos perigosos nas rodovias já existentes
e ode melhoria das condições de acesso às divisas estaduais
e zonas de expansão de fronteira agrícola, permitindo
melhores condições de escoamento da produção para o
Estado.

Por outro lado, é interessante observar as demandas
setoriais colhidas pela Assembléia legislativa nas Audiên-
cias Públicas Regionais em 1994— quadro abaixo—, posto
que traduzem solicitações concretas daquela que deve ser a
maior e mais legítima beneficiária dos programas e políti-
cas públicas: a sociedade mineira.

O autor agradece à AP'/DER-MG OS dados cedidos para a elaboração
deste artigo.

IV - TRIÂNGULO	 Asfaltamento (conclusão) de 36 km da BR-153 ligando Campo Florido a Boa Sorte.

V - ALTO PARANAÍBA	 Asfaltamento da rodovia que liga Serra do Salitre a Rio Paranaíba.
Reforma da estrada que liga a MG-190 ao posto da Gamelas, via Lagamar dos
Coqueiros, com extensão de aproximadamente 50 km, compreeendendo
alargamento, retificação e revestimento primário.

VI - CENTRO-OESTE	 Asfaltamento da MG-341, em especial o trecho Piumhi-Vargem Bonita-São Roque
de Minas-Medeiros.
Asfaltamento de 9 km ligando São Gonçalo do Pará à BR-262.
Asfaltamento da rodovia MG-170 ligando a rodovia MG-050 e Pimenta a Guapé.

VII . NOROESTE	 Ligação rodoviária do Município de Paracatu ao Distrito de Brasilândia,
compreeendendo a construção de duas pontes e a pavimentação asfáltica da
MGL-680, integrando Unaí, Bonfinópolis e Riachinho.

VIII - NORTE	 Asfaltamento da BR-479 no trecho Januária-Arinos, com extensão de 300 km.
Asfaltamento da BR-135, que liga o Município de Montalvânia a Januária.
Encascalhamento da BR-030 no trecho Montalvânia-Vila dos Gaúchos.

IX - JEQUITINHONHA/MUCURI	Conclusão do aslfaltamento da BR-367 no trecho Almenara-Salto da Divisa, com
extensão de 98 km.
Asfaltamento da MGT-251 (Pedra Azul-Pedra Grande) e da MG-406 (Pedra
Grande-Almenara), com extensão de 93 km.
Asfaltamento do trecho Araçuai-Francisco Badaró-Berilo.

X - RIO DOCE	 Construção e asfaltamento da estrada Caratinga a Ipanema.
Asfaltamento da estrada que liga Caratinga a Ipatinga, via Vargem Alegre.
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EDUCAÇÃO

Política de valorização da escola e de investimento na qualidade
do ensino busca reverter um quadro ainda crítico, no qual .o
fenômeno generalizado da evasão e repetência é agravado peids
altos índices de analfabetismo nas regiões menos desenvolvidas

ados do censo demográfico publicados re-
centemente indicam que houve unia queda na
taxa estadual de analfabetismo, entre a po-
pulação de 15 anos ou mais, de 25%, em
1980. para 18%, ciii 1991.

Examinando-se a dis-
tribuição espacial desses
índices, verifica-se a exi'-
tência de oscilações signi Ii -
cativas, que devem sercon-
sideradas.

Embora represente me-
nos de uni quarto da popula-
ção residente em Minas, a
zona rural abriga cerca de
42% dos analfabetos do Es-
tado. Enquanto nos centros
urbanos a taxa de analfabe-
tismo é de 17%, nas áreas rurais esse índice
sobe para 38%. percentual correspondente
ao que o Estado tinha há mais de 20 anos.

Outro aspecto que merece atenção refe-
re-se às acentuadas diferenças regionais.
Nas mesorregiões Metropolitana de Belo
Horizonte. Triângulo Mineiro/Alto
Paranaíba e Campos das Vertentes, OS

índices de analfabetismo são inferiores à
taxa estadual. Contudo, no Norte de Minas,
Jequitinhonha e Vale do Mucuri, os resulta-
dos obtidos pelo censo ainda são gravíssimos.
apesar da melhoria observada em relação às

taxas de 1980.
Quase a metade das pes-

soas residentes no Vale do
Jequitinhonha ainda não sabe
ler nem escrever. Quarenta e
dois por cento dos residentes
no Vale do Mucuri e 38% dos
moradores do Norte de Minas
também são analfabetos. Nes-
sas três regiões estão concen-
tradas as dez microrregiões
com os piores índices do Esta-
do.

Apesar de serem densamente povoadas.
algumas microrregiões vêm obtendo
melhorias na situação educacional de suas
populações. Outras, no entanto, têm-se mos-
trado impermeáveis às políticas educacio-
nais do Estado ou. então, a ação pública tem
sido ineficaz e insuficiente nessas áreas.

Inúmeros outros dados comprovam as

por MARIA ELISABETE GONTIJO DOS SANTOS
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TABELA 1 - MINAS GERAIS - 1991
MAIORES ÍNDICES DE ANALFABETISMO ENTF

A POPULAÇÃO DE 5 ANOS OU MAIS POR
MICRORREGIÃO

ORDEM	MICRORREGIÀO	TAXA (%)	 MESORREGIÃO

1°
	Salinas	 50,88	 Jequitinhonha

2°
	Almenara	 50,41	 Jequitinhonha

3°	Araçual	 49,09	 Jequitinhonha
4°	Peçanha	 49,07	 Vale do Rio Doce
S.	Capelinha	 46,67	 Jequitinhonha
6°	Grão Mogol	45,13	 Norte de Minas
7°	Pedra Azul	 44,65	 Jequitinhonha
8°	Januária	 44,11	 Norte de Minas
9°	Teófilo Otoni	41,99	 Vate do Mucuri
10°	ianaúba	 41,95	 Norte de Minas

Fonte: IBGE.

Os grandes desníveis observados nos dados do
último censo estão, assim, a exigir maiores estudos e
avaliações por parte do governo que se instala. Ações
específicas que garantam a intervenção efetiva do Es- tado,
ao lado dos municípios, em prol da recuperação das regiões
com os mais baixos níveis educacionais é que permitirão o
fim das discrepâncias observadas.

planejamento. Ou seja, quase um quarto dos recursos da
Educação e da Cultura no Estado está dirigido para as
atividades-meio dos órgãos governamentais; desse conjun-
to, estão excluídas as despesas corri o corpo docente.
Apenas o programa Administração recebeu o dobro dos
recursos destinados aos programas Ensino Superior, Ensi-

no Médio, Ensino Supletivo e Educação da Cri-
ança de O a 6 Anos.

tE Os programas Educação da Criança de O a
6 Anos e Educação Especial foram integralmente
desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Edu-
cação. Ensino Fundamental e Ensino Médio con-
taram com a participação de outros órgãos. po-
rém em níveis financeiramente insignificantes.

No programa Ensino Supletivo, a Secretaria
da Educação participou com 50% dos recursos;
o restante foi aplicado por outras entidades esta-
tais.

No programa Ensino Superior, a situação
inverte-se, caindo a participação desse órgão
público a um décimo do total. Nesse setor, as
instituições de nível superior do Estado são as
responsáveis pela aplicação da maior parte das
despesas públicas: a Universidade Estadual de
Montes Claros, em primeiro lugar. a Universida-
de do Estado de Minas Gerais e a Fundação
Universitária Mineira de Arte Aleijadinho. jun-

tas, responderam por quase 90% das despesas do progra-
ma.

Grande parte das despesas estaduais na área de
Educação e Cultura, no ano de 1993. foi gasta com o custeio
e manutenção do sistema educacional existente. Despesas
de capital não representaram mais do que 4.5% do total de
TABELA II - MINAS GERAIS - 1991

profundas discrepâncias existentes entre os diversos gru-
pos populacionais do Estado (1). Considerável parcela de
mineiros não tem acesso à leitura e à escrita pelo próprio
fato de residir em determinadas regiões; é fundamental,
portanto, que o Estado estenda a eles melhores condições de
se educarem.

Quadro financeiro - Em 1993, o
montante gasto na função Educação e
Cultura, da ordem de 71 bilhões de
cruzeiros reais, representou 15% do total
dos gastos do governo estadual, colocan-
do-a em segundo lugar no quadro geral de
despesas.

À Secretaria da Educação coube a
realização de 96% dessas despesas, o que
representou cerca de 68 bilhões de cruzei-
ros reais.

No programa Ensino Fundamental,
foram gastos dois terços desses recursos,
enquanto 22% foram destinados a pro-
gramas administrativos, financeiros e de

MENORES ÍNDICES DE ANALFABETISMO ENTRE
A POPULAÇÃO DE 5 ANOS OU MAIS POR

MICRORREGIÃO

ORDEM	MCRORREGIÃO	TAXA (%)	MESORREGIÃO

1°
	Belo Horizonte	13,53	Metropolitana de B. Hte

2°
	Uberaba	 13,55	Triângulo Mineiro/Alto Paranaiba

3°	Uberlândia	 13,78	Triângulo Mineiro/Alto Paranaiba
4°	Juiz de Fora	14,61	Zona da Mata
S.	Divinópolis	 15,11	Oeste de Minas
6°	Ouro Preto	 15,30	Metropolitana de B. Hte
7°	Conselheiro Lafalete	15,59	Metropolitana de 8. Hte
8°	São João detRei	16,21	Campos das Vertente
90	Lavras	 17,07	Campos das Vertentes
10°	Araxá	 17,14	Triângulo MineirolAlto Paranaiba

Fonte: IBGE.
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70,8 bilhões de cruzeiros reais.

Despesas com pessoal - O Estado mantém um contin-
gente de 286 mil servidores, entre ativos e inativos, lotados
nos quadros do Magistério - permanente, contratado e
suplementar - e da Educação.

A Secretaria da Educação gastou, em 1993, cerca de
56,9 bilhões de cruzeiros reais em pagamento de pessoal, o
que representou 83% dos seus recursos.

Embora constituam mais de dois terços dos funcioná-
rios estaduais, os professores, técnicos e especialistas da
educação não absorvem nem a metade dos gastos do Estado
com remuneração de pessoal.

A média de remuneração desse grupo de servidores
variou, no segundo trimestre de 1994, de acordo com o
quadro de lotação, de 108 a 260 URVs. São esses baixos
salários que explicam a diferença de 19 pontos percentuais
entre a participação numérica que o grupo tem no conjunto
de servidores e sua participação relativa no total das
despesas do Estado com a remuneração de seus funcioná-
rios.

Os contratados do magistério apresentam o mais baixo
índice salarial do grupo, enquanto o Quadro da Educação,
composto por funcionários dos órgãos fiscalizadores e
burocráticos do sistema (a Secretaria e suas Delegacias)
possui os salários mais elevados, embora baixos em relação
ao mercado de trabalho.

Aplicação dos recursos mínimos - O art. 212 da
Constituição da República e o art. 201 da Constituição
Estadual estabelecem que pelo menos 25% da receita
estadual de impostos, incluída aprovemente das transferên-
cias das cotas-partes de impostos da União, excluídas as
parcelas pertencentes aos municípios e as transferên-cias
com vínculos específicos, devem ser aplicados na manuten-
ção e no desenvolvimento do ensino. Em 1993, essa aplica-
ção foi da ordem de 76,5 bilhões de cruzeiros reais e
representou 35,35% da referida receita.

Esses recursos foram aplicados, em grande parte, nos
programas desenvolvidos pela Secretaria da Educação
(8 1%) e no pagamento de funcionários inativos do sistema
estadual de ensino (18%).

Em relação ao valor total da despesa realizada pela
administração estadual, o percentual dos recursos investi-
dos segundo os mandamentos constitucionais reduz-se a
16,23%.

Custo-aluno - Em 1993, a rede estadual de ensino
atendeu aproximadamente 3 milhões de alunos, em todos os
níveis de ensino. Segundo os índices de atualização apre-
sentados no balanço de 1993, as despesas efetuadas na
função Educação e Cultura foram da ordem de 571 milhões
de URVs. Dessa forma, cada aluno estaria custando aos
cofres públicos estaduais não mais que 190 URVs, ou 228
dólares, por ano.

Segundo recomendação da Unesco, o patamar mínimo

TABELA III - DESPESAS REALIZADAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA
SEGUNDO OS PROGRAMAS, EM 1993

PROGRAMAS

1 - Administração
2 - Administração Financeira
3 - Planejamento Governamental
4 - Telecomunicações
5 - Educação da Criança de O a 6 anos
6 - Ensino Fundamental
7 - Ensino Médio
8 - Ensino Superior
9 - Ensino Supletivo
10 - Educação Física e Desportos
11 - Assistência a Educandos
12 - Cultura
13 - Educação Especial
14 - Assistência
TOTAL

Fonte: Tribunal de Contas, p. 88
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DESPESAS
REALIZADAS

(EM CR$ MILHÕES)

	

15.609	22,02

	

47	0.07

	

161	0.23

	

130	0.18

	

979	1,38

	

46.019	64,91

	

6.462	9,12

	

413	0.58

	

129	0,18

	

84	0.12

	

10	0,02

	

488	0.69

	

255	0.36

	

99	0.14

	

70.893.228.225	100,00



NÚMERO DE
SERVIDORES

143.101

124.286

65

19.242

286.694

% SOBRE
O TOTAL

32,91

28,59

0,01

4,43

65,94

% SOBRE A
REMUNERAÇÃO

31,00

11,20

0,01

4,71

46,94

MÉDIA DA
REMUNERAÇÃO

(EM URVs)

260

108

151

293

196
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de 200 dólares por aluno/ano. Portanto, o Estado estaria
investindo um razoável volume de recursos na educação
escolar, o que, infelizmente, não tem resultado em um
ensino eficiente e de qualidade.

Oferta de ensino - As 19 mil escolas existentes no
Estado atendem a 4.38 milhões de matrículas, da pré-
escola à universidade. O dado indica que um em cada três
mineiros é estudante.

As escolas públicas são as responsáveis pela imensa
maioria das matrículas (90.1%), O governo estadual, com
seus 6.228 estabelecimentos, atende mais de dois terços do
alunado, sendo 56 1/c da pré-escola. 73% do ensino fun-
damental. 67% doensino médioe 5,4% doensino supe-rior.

A rede municipal, com cerca de 11 mil estabelecimen-
tos. caracteriza-se por um grande número de pequenas
escolas espalhadas pela zona rural do Estado. Atendendo
a quase 900 mil alunos de todos os níveis, sua clientela está
concentrada na pré-escola e no ensino fundamental.

A rede federal, embora numericamente insignificante
nos níveis inferiores, tem urna participação decisiva na
oferta de ensino universitário. Aqui mantém 12 institui-
ções, dentre elas 5 universidades, que respondem por
31,2% das matrículas desse nível.

Cercade l.2óO estabeleci mentosdeensi-
no são particulares. Nessa rede estão matriculados dois
terços dos alunos do ensino superior, 20% do ensino médio,
15,6% da educação pré-escolar e 5,6% do nível fundamen-

tal.
A população escolarizável do Estado, aquela situ-

ada na faixa dos 4 aos 19 anos, é da ordem de Ó,25 milhões,
havendo, pomuito. uni déficit na oferta de ensino, exceto no
nível superior, de 2.02 milhões de matrículas. Esse enorme
claro na cobertura não é absoluto; localizado na pré-escola
e no nível médio, está estreitamente relacionado com as
distorções e deficiências do sistema estadual de ensino.

Com 431 mil alunos, a pré-escola atende aproxi-
madamente um terço do 1,2 milhão de crianças na faix
etária de 4 a 6 anos. Sete em cada dez dessas crianças
residen-tes no Estado estão fora de qualquer processo de
escolarização.

No nível fundamental. em que está concentrada a
grande maioria dos estudantes, a situação é bem diversa,
pois seus 3,38 milhões de matrículas superam os 3,13
milhões de crianças na faixa de 7 a 14 anos. Essa distorção
se dá pelo altíssimo número de alunos de outras faixas
etárias, cerca de meio milhão, matriculados no fundamen-
tal.

Mesmo assim, cerca de 10% da população-alvo do
ensino fundamental ainda se encontra fora da escola. Esse
déficitde 327 mil crianças sem atendimentoé aparente, pois
o dobro desse número está sendo ocupado por alunos que,
dentro do rendimento escolar esperado, deveriam estarem
outros níveis deensino. Isso significaque o Estadojá possui
capacidade instalada para atender, com folga, a toda a
clientela cio ensino fundamental.

TABELA IV - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO E QUANTITATIVOS
DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - 2° TRIMESTRE DE 1994

QUADRO

Permanente do
Magistério
Contratados do
Magistério
Suplementar do
Magistério
Quadro da
Educação
TOTAL

Fonte: SEF
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MINAS GERAIS - 1993
NÚMERO DE MATRÍCULAS SEGUIN

A REDE DE ENSINO

Na baixíssima oferta destinada ao ensino médio está
localizado o maior claro de cobertura da população
escolarizável. Não mais do que 15% do 1,95 milhão de
jovens mineiros estão freqüentando a escola.

E. enquanto em alguns países industrializados, como
o Canadá. a Rússia e o Japão, mais de 80% dos concluintes
do 1° grau continuam seus estudos no 2° grau (2). em
Minas Gerais, a relação entre as matrículas dos dois níveis
é de apenas 12,5%. Em algumas macrorregiões do Estado,
essa relação tende a diminuir ainda mais (3).

A questão da repetência reflete-se não só na incapaci-
dade do poder público de propiciar uma melhor oferta de
ensino, como também nas dificuldades enfrentadas pelos
alunos para continuar seus estudos. A grande maioria das
crianças e jovens, depois de freqüentar a escola por um
período de. em média. 6.4 anos, desiste de concluir o ensino
fundamental. E os que conseguem chegar até a aprovação
na 8a série estão demorando, em média. 12 anos para
concluir essa fase dos estudos (4).

Dados referentes ao fluxo e ao rendimento escolar,
elaborados pela Secretaria de Estado da Educação, para o
período de 1986/1993. indicam que apenas 9 e cada 100
alunos que se matriculam na rede estadual conseguem
diplomar-se no ensino fundamental sem repetência ou
abandono.

Esses estudos indicam ainda que, do quase meio
milhão de alunos matriculados na P série do 1° grau. em
1986, apenas 77 mil conseguiram se diplomar na 8 8 série,
em 1993. A taxa de sucesso nesse nível de ensino nas

REDE DE ENSINO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

TOTAL

Fontes: SEE e MEC
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escolas estaduais é, portanto, de apenas 15,72%.
Nesse fluxo emperrado, os alunos repetentes somam

28% do total. Em 1993, eram 657 mil de um contingente de
2,3 milhões de alunos de todo o 1° grau. O gargalo maior
acontece entre a 1'e a 2 séries, onde os repetentes chegam
a 38% dos alunos.

Além dos inestimáveis danos morais às
crianças, a repetência crônica traduz a ineficiência do
sistema, pelo inchaço de suas escolas e pelo desperdício de
elevadas somas de recursos públicos.

Política educacional - Avaliações elaboradas pela
própria Secretaria da Educação reconhecem que o ensino
no Estado de Minas Gerais vem funcionando com baixos
índices de eficiência e oferecendo uma educação de baixa
qualidade (5).

Nessa linha de ação, a administração Hélio Garcia
buscou atacar prioritariamente os problemas de desorgani-
zação e centralização do sistema, pois entendia que:

"Os altos índices de evasão e repetência, a defasa-
gem idade/série e baixa qualidade constatados no Estado
nada mais são do que aconseqüência da escola enfraquecida
em seus objetivos, em sua administração.' (6)

O caminho escolhido foi, portanto, o da
valorização da escola, viabilizando sua autonomia pela
adoção dos seguintes procedimentos: seleção competitiva
dos diretores criação de estruturas para garantir a gestão
participatiVa, como os colegiados e caixas escolares orga-
nização de instrumentos de programação da escola (Plano

de Desenvolvimento da Escola e Pro-
visão de insumos Básicos para Infra-

DO	
Estrutura) e desenvolvimento e
institucionalização de instrumentos de
apoio à autonomia escolar, como OS

de Âvliaeão EducacionalEducacional-
e de Capacitação de Recursos Huma-
nos.

Implementados desde o início da
administração, esses procedimentos
abarcaram toda a rede estadual de
ensino.

Os resultados dessa política ain-
dadevem ser analisados. Embora seja
possível verificarque a modernização
com base na descentralização admi-
nistrativa é de extrema importância
para a gestão de um sistema educaci-
onal gigantesco como esse, admite-
se, como fez o texto do Unicef (Fundo
das Nações Unidas para a Infância)

MATRICULAS

NO

	

55.671
	

1,3

	

2.999.805
	

68,4

	

892.845
	

20,4

	

434.633
	

9,9

	

4.382.954
	

100,0
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sobre a política educacional
mineira, que

"o alcance de al-
guns resultados que permi-
taii a reversão ou melhoria
(te alguns indicadores de efi-
Ciência e qualidade do ensi-
no é condição indispensável
para sedimentar as experi-
ências, calar os saudosistas
e garantir sua continuida-
de" (7).

Reconhece-se, portanto,
que a autonomia da escola
não deve estar limitada às
questões administrativas e fi-
nanceiras. A autonomia pe-
dagógica é um espaço que
precisa ser ocupado pela c.•-
cola.

Comprometimento -
Nesse quadro da educação
em Minas Gerais, a correção
do fluxo escolar e a compen-
sação dos déficits regionais,
aliados à melhoria geral do
ensino, são fundamentais
para que sejam solucionados
os problemas apontados.

A continuidade do ca-
minho de valorização da escola tem muito a ajudar, em um
contexto em que a substituição de práticas ultrapassadas e
estereotipadas por urna pedagogia comprometida com a
promoção e o aprendizado se faz tão necessária.

A promoção profissional e salarial dos profissionais
da educação completa um conjunto de linhas de ação que
deveni necessariamente substituir as tradicionais políticas
voltadas para a mera construção de escolas e a adoção de
projetos dispendiosos e assistencialistas. Espera-se, sim, a
implantação de urna política educacional afinada com os
avanços científicos e tecnológicos e comprometida com o
desenvolvimento social e econôrnicoque a sociedade anseia
e reclama.

Notas

(1) ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GE-

RAIS. Audiências Públicas Regionais - Diagnósticos
Preliminares. 8 v. Belo Horizonte, Gerência-Geral de
Consultoria e Pesquisa. 1993.

(2) FRANCO, M.A.C. "Fábulas da Nova Repúbli-
ca", iii: Cadernos Cedes. São Paulo, Cortez, 1988.

(3) ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GE-
RAIS. op.cit.

(4) UNICEF. Educação para Todos. Minas aponta o
ca,ninho. Brasilia, 1993.

(5) MARES GUIA NETO. W.S. "A Realidade da
Educação em Minas Gerais", in: Estudos de Avaliação
Educacional. São Paulo, Fundação Carlos Chagas,
jul—dez. 1992.

(6) UNICEF, op.cit., p. 18.
(7) UNICEF, op.cit., p.37.

REVISTA DO LEcLsIxrmvo	45
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Falta de investimento na pesquisa e na produção de conhecimentos
impede que o Estado avance no campo tecnológico e repasse suas
inovações à indústria e à sociedade como um todo, condição para
melhorar a produtividade, a competitividade e a qualidade de vida

l"11*%Z-2kS E
I\401::) RN1IDAI:)E

ual o real significado de modernidade.
competitividade, produtividade e quali-
dade? Essas palavras, por estarem sendo
repetidas com insistência, acabaram tor-
nando-se lugares co-
muns, levando-nos, mui-
tas vezes, a nos esque-
cermos de questionar os
conceitos que asbalizam.
Para muitos, por exem-
plo, modernidade é po-
der usufruir de carros im-
portados. telefones celu-
lares e
microcomputadores de
última geração. Esque-
cem-se de que oportunidade para todos
no tratamento médico-hospitalar e edu-
cação de qualidade são requisitos ainda
mais essenciais da modernidade.

Fala-se muito também, neste País,
em melhorar a competitividade do pro-
duto nacional, e ninguém se lembra de

investigar como está a nossa capacidade
de geração de inovações. Cabe pergun-
tar se é possível a qualquer nação, região
ou Estado ser competitivo e moderno

sem antes construir uma
infra-estrutura científica e
tecnológica qualificada e
competente.

Podemos assegurar,
com base em exemplos de
outros países, que não é ra-
zoável esperar que a indús-
tria de bens e serviços possa
alcançar patamares expressi-
vos de aumento de produti-
vidade, de qualidade e

competitividade de seus processos e pro-
dutos, sem contar com uma produção con-
tínua de inovações tecnológicas. Como a
geração de riqueza de um Estado depende,
basicamente, da competitividade da sua
indústria, essas questões adquirem relevân-
cia e precisam ser avaliadas com cuidado.

por PAULO GAZZ!NELLI *
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O problema agrava-se numa situação de mercado
aberto e competitivo, como passaremos a ter daqui
para frente. O consumidor, com a possibilidade de
acesso a uma gama variada de produtos,
tecnologicamente sofisticados, com desiga moderno e
elevado nível de qualidade industrial, vai tomar-se
cada vez mais exigente. Para competir, a indústria
local será obrigada a buscar melhores níveis de quali-
dade para seus produtos.

Não devemos esquecer, além disso, que os refle-
xos da ampla competitividade vão além da demanda
direta dos consumidores. A prestação de serviços
também é influenciada pela disponibi-
lidade de produtos e processos mais
eficientes e de maior confiabilidade.
Os bancos, as redes defastfood, as
lavanderias e prestadoras de serviços,
de uma maneira geral, estão procu-
rando sofisticar os seus equipamen-
tos, como forma de assegurar atendi- de
mento ao cliente que se torna cada vez
mais exigente. Se a indústria local não
atender aos novos requisitos de for-
necimento dos equipamentos solici-
tados pelo mercado, a solução será
importar. Esse processo vai tomando
dimensões de tal ordem que, a partir
de um certo instante, a nossa indústria
sentirá que não está havendo mais
espaço para ela. Neste momento, ou ela procura
alternativas de sobrevivência, ou morre.

A política de governo não deve ser, obviamente,
direcionada no sentido de fechar os portos, levando a
indústria a permanecer num nível inferior de atendi-
mento às expectativas do mercado.

Deve, sim, procurar reforçar a infra-estrutura
científica e tecnológica, como forma de assegurar às
empresas a capacidade de inovar e de desenvolver
novos produtos, com qualidade e design que atendam
às exigências dos consumidores. A política de governo
deve buscar a criação de instrumentos que ajudem a
indústria local a competir com os produtos importa-
dos, garantindo volume de produção, qualidade de
produto e assegurando o estabelecimento de redes de
manutenção competentes.

Foi isso que fizeram o Japão e a Coréia, em
passado não muito distante, e com excelentes resulta-

dos.
E como anda a nossa infra-estrutura de produção

de conhecimento, de geração de inovações e de gestão
tecnológica?

Já que estamos no limiar de novas administrações
públicas, tanto no Executivo federal quando no esta-
dual, e estamos também renovando o Congresso e as
nossas Assembléias Legislativas, não seria este um
bom momento para examinarmos a fundo essa ques-
tão? Não é esta uma boa ocasião para verificarmos
qual a nossa competência, nossas vantagens compa-
rativas, nossos pontos fracos?

De que dispomos, no Estado de Minas Gerais, em
termos de estoque e capacidade de produção de
conhecimento e de geração de inovações tecnológicas?

Não é pouco. Na verdade, Minas é dotada de
expressivo número de universidades, escolas superio-
res isoladas e instituições de pesquisa, que cobrem,
praticamente, todas as áreas do conhecimento cientí-
fico e tecnológico. Em termos de universidade fede-
rais, temos a maior coleção do País: são seis ao todo.

No que toca às instituições de pesquisa estaduais,
dispomos de uma em cada campo do conhecimento: o
Cetec, dedicado às pesquisas industriais; a Funed,
especializada no campo da saúde; a Epamig, que cuida
das matérias referentes à agropecuária; e a Fundação
João Pinheiro, responsável pelas questões ligadas à
economia e ao planejarhento público. O Estado conta
ainda com outras instituições federais de prestígio,
como o Centro de Pesquisas Renê Rachou, o Lanara,

A política de governo deve procurar reforçara
infra-estrutura científica e tecnológica, como
forma de assegurar às empresas a capacidade

inovar e de desenvolver novos produtos e
buscar a criação de instrumentos que ajudem
a indústria local a competir com os produtos
importados, garantindo volume de produção e
qualidade do produto, assegurando o estabe-
lecimento de redes de manutenção competentes
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o matei, a Escola Superior de Agricultura de Lavras e
a Escola de Engenharia de Itajubá, que são respeitadas
em todo o País. Há ainda a PUC e a UEMG.

Cabe perguntar qual o valor do estoque de conhe-
cimento armazenado nessas instituições e qual a sua
atual capacidade de continuar gerando e de transferir
novos conhecimentos para o setor produtivo e para a
sociedade de uma maneira geral.

Não há como colocar dúvidas sobre a qualidade
do estoque de conhecimento armazenado. Há muito
conhecimento desenvolvido e de valor inestimável
para a sociedade; porém a maior parte dele está numa
forma de difícil apropriação pela indústria. Consta de

Eles existem, mas em número insuficiente a qual-
quer esforço mais significativo no sentido de gerar
inovações e transferir os resultados para o setor
produtivo. E de todas as instituições de pesquisa de
Minas as que dependem de recursos do Tesouro
estadual são as que estão em pior estado. Por vários
motivos.

Há muito tempo o governo não suporta, de forma
sistemática e organizada, programas de treinamento e
formação de recursos humanos nessas instituições.
Pior que isso, a dificuldade de contratação de especi-
alistas, resultante dos entraves administrativos no
processamento dos concursos públicos, somada aos

baixos níveis salariais ofertados, faz
Não há como colocar dúvidas sobre a qualidade do
estoque de conhecimento armazenado no Estado.
Há muito conhecimento desenvolvido e de valor
inestimável, para a sociedade; porém a maior
parte dele está numa forma de difícil apropriação
pela indústria. É preciso um esforço concentrado
de pesquisadores e técnicos com experiência
Industrial para que todo o conhecimento Implícito
seja colocado numa forma acessível aos usuários

quase impossível a reposição das per-
das de especialistas, motivadas pela
competição externa ou por aposenta-
dorias precoces, que, lamentavelmen-
te, são estimuladas pela própria carreira
pública. O resultado tem sido uma pro-
gressiva diminuição na qualidade das
equipes, não apenas em número, mas,
principalmente, em termos da compe-
tência individual dos pesquisadores.

Uma instituição de pesquisa, para
se credenciar como suporte da ativida-
de industrial, tem que ser flexível. A
estrutura de órgão público dificulta so-

relatórios técnicos, artigos científicos e anotações
pessoais do pesquisador. É preciso um esforço con-
centrado de pesquisadores e técnicos com experiência
industrial, para que o conhecimento implícito seja
colocado numa forma acessível aos usuários finais.

E quanto à capacidade de gerar e transferir novos
conhecimentos?

Sabemos que a competência de uma instituição de
pesquisa depende, basicamente, de dois fatores: pes-
soal especializado e qualificado em vários níveis e
equipamentos modernos. Se tomarmos esses dois
fatores como paradigmas da qualidade de nossas
instituições de pesquisa, podemos afirmar que estamos
muito mal. Não que não haja pessoal qualificado e
especializado, não que não haja equipamentos moder-
nos.

bremaneira a sua agilidade. Rapidez na
contratação e dispensa de especialistas,

visando suprir necessidades de projetos específicos,
velocidade no processamento de compras, flexibilida-
de na gestão financeira, possibilitando a transposição
de recursos de uma rubrica para outra, como forma de
otimizar a alocação de recursos entre projetos, são
condições indispensáveis para garantir resultados que
assegurem ao setor produtivo a competitividade alme-
jada. Para ser competitivo não bastam boas idéias, -é
preciso que elas sejam colocadas no mercado antes
que os concorrentes o façam.

É bom lembrar que, há 20 anos, o Instituto de
Tecnologia Industrial do Estado de Minas Gerais (ff1)
encerrou suas atividades exatamente sob a alegação de
que, como órgão da administração direta do Estado,
não tinha a agilidade exigida pelo florescente parque
industrial mineiro. Foi então substituído pela Funda-
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ção Centro Tecnológico de Minas Gerais, que, por sua
configuração jurídica, sanava os problemas diagnosti-
cados no ff1. Estamos, sem qualquer dúvida, na
mesma situação de 20 anos atrás, no que concerne à
capacidade de nossos centros tecnológicos de servi-
rem como instrumentos do aumento da competitividade
de nossas empresas.

Um esforço tem sido feito, pelas administrações
dos órgãos, no sentido de suprir essas deficiências
através da prestação de serviços e atendimento a
consultas de empresas. Infelizmente, ou talvez feliz-
mente, um expressivo segmento da nossa indústria
começa a precisar de mais do que isto. Para um bom
número de empresas, a fase do
controle de qualidade já não é
mais o grande problema. O que se

	

deseja, nessas empresas, são solu-	de pro d u i
	ções para problemas que dificul-	adequadi

tam a mudança de patamar

	

tecnológico. E para isto os nossos	nossa i n
	centros ainda não estão prepara-	que a m

dos adequadamente.

	

A Fapemig, criada e	capacid
	instrumentalizada pela Assembléia	ciência,

Constituinte com recursos sufici-

	

entes para formar especialistas e	para, cor
	financiar projetos de interesse da	tituição, i

sociedade, pouco tem podido fa-
zer. A instabilidade na liberàção
de recursos, que têm, em média,
atingido pouco mais que 10% do previsto pela Cons-
tituição, para cada ano, inviabiliza qualquer planeja-
mento de formação de pessoal ou de solução dos
problemas demandados aos centros de pesquisa.

Também na saúde e na agropecuária, setores
básicos para o desenvolvimento do nosso Estado, o
suporte científico e tecnológico oferecido pelas nossas
instituições estaduais está bem abaixo do mínimo
desejável.

A Fundação Ezequiel Dias, responsável pela pro-
dução de fármacos e imunobiológicos para distribui-
ção na rede pública hospitalar e pelas vigilâncias
epidemiológica e sanitária de alimentos, não dispõe de
um centro de pesquisas compatível com o tamanho da
sua responsabilidade social. Apesar de contar com um
pequeno grupo competente de pesquisadores, o cen-

tro tem sofrido, ao longo dos tempos, com a incapa-
cidade dos administradores públicos de perceberem a
importância de seu papel na melhoria da qualidade de
vida de nosso povo.

A Epamig, por sua vez, já teve, no passado,
reconhecimento internacional. Com a perda em massa
de pesquisadores, carece agora de "massa crítica" de
profissionais para atender a toda a demanda do setor
agropecuário mineiro.

Na verdade, não falta muito para que a nossa infra-
estrutura de produção de conhecimento seja instru-
mento adequado ao aumento da competitividade de
nossa indústria e à melhoria da qualidade de vida de

nosso povo, tornando Minas moderna.
Falta o reconhecimento de que a modernidade é

diretamente dependente da permanente capacidade de
inovar. Inovar na cultura, inovar na ciência, inovar na
tecnologia. Como consta de relatório do "Office of
Technological Assessment", do Congresso norte-ame-
ricano: "A longo prazo, nem o país nem os seus
cidadãos podem controlar, nem influir sobre o que
não conseguem produzir com competência ".

Falta também vontade política para, com os recur-
sos que já estão autorizados pela nossa Carta Magna,
dar o passo decisivo para a modernidade.

* Paulo Gazzinelli, coordenador de Pesquisas da
PUC—MG e consultor em Política, Planejamento e
Gestão de C&T,foi diretor científico  da Fundação de
Amparo à Pesquisado Estado de Minas Gerais (Fapemig)

Não falta muito para que a nossa infra-estrutura
ão de conhecimento seja instrumento

o ao aumento da competitividade de
dústria. Falta o reconhecimento de
odernidade depende de permanente
ide de inovar. Inovar na cultura, na
na tecnologia. Falta vontade política
n os recursos já autorizados pela Cons-
lar o passo decisivo para a modernidade
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SAÚDE

O Sistema Único de Saúde enfrenta dificuldades de implanta-
ção decorrentes da insuficiência de recursos, nas três esferas
de poder, mas apresenta resultados animadores em sua estra-
tégia primordial: a municipalização de suas ações e serviços

OBSTACULOS
E AVANÇOS

ão seria possível analisar as políticas e o
sistema de saúde em Minas Gerais sem
abordar, de início, a questão crucial do seu
financiamento. A inexistência de fontes defi-
nidas e seguras de recursos,
ao lado da escassez crônica
dos mesmos, faz com que o
setor passe por crises suces-
sivas. Embora tais crises te-
nham caráter nacional, uma
vez que o principal
financiadordo Sistema Uni-
code Saúde (SUS) é a União,
não se pode mini-mizar o
papel do Estado, co-
partícipe do financiamento
e gestor do sistema.

Conforme estabelece a Constituição
Federal (art. 198, § único), o sistema de
saúde deve ser financiado com recursos do
orçamento da Seguridade Social, da União,
dos estados e dos municípios. Analisando-se
a distribuição do gasto público setorial entre
as três esferas de governo, verifica-se que a
União e os estados vêm diminuindo sua

participação e que, em decorrência do pro-
cesso de municipalização das ações de saúde
ora em curso, é a esfera municipal que vem
aumentando a alocação de recursos no setor.

Segundo dados de Vianna e
Piola(1), no início dos anos 80
a União respondia por cerca
de 75% do gasto público em
saúde, os estados por 18% e os
municípios por 7%. Em 1990,
a participação federal passa a
ser de 72,7%, a estadual de
15,4% e a municipal de 11,9%.

Em termos absolutos, o
dispêndio federal tem decres-
cido significativamente nos
últimos anos (tabela 1). De um

total de US$ 10,9 bilhões em 1987, o que
corresponde a. US$ 80,3 per capitalano,
teve-se, em 1993, algo aproximado a US
7,5 bilhões, ou seja, US$ 47,8 per capital
ano. Essa retração não tem como ser com-
pensada, na atual estrutura tributária brasi-
leira. Estados e municípios não conseguiriam
recuperar a defasagem, ainda que aumentas-
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sem expressivamente sua participação percentual nos gas-
tos. Tudo indica, no entanto, que vêm *destinando ao setor
um volume de recursos inferior às suas possibilidades.

Em Minas Gerais, vê-se que a competência atribuída
pela Constituição de 1988 aos estados, para cuidar da saúde
da população, não se fez acompanhar por um incremento de
recursos (tabela El). Embo-
ra os dados indiquem que a
participação do setor Saú-
de nas despesas globais do
Estado tenha mais que du-
plicado a partirde 1990 (de
cerca de 3,5% nos anos 80
para algo entre 7% e 914,
entre 90 e 93), tal acrésci-
mo foi apenas aparente,
uma vez que se deve à in-
corporação, nas contas do
Estado, de recursos fede-
rais destinados ao paga-
mento de serviços presta-
dos pelo SUS.

Se se considerarem
apenas os gastos com re-
cursos ordinários do Te-
souro do Estado, verifica-
se que a participação
percentual do setor Saúde
situa-se, ao longo do tem-
po, num patamar bastante
baixo (sempre inferior a
4%) e que vem mesmo
decrescendo nos últimos
anos (de 3.9% em 1989
para 3.1% em 1992, en-
contrando-se na casa dos
3,3% em 1993).(2)

A Constituição Esta-
dual estabelece que os recursos para os programas de saúde
não serão inferiores aos destinados aos investimentos em
transporte e sistema viário (art. 158. § único). No entanto,
os números apresentados pelo Estado, tendo em vista a
comparação dos gastos entre esses dois setores, não se
restringem aos recursos do Tesouro, mas incorporam tam-
bém as transferências federais para a saúde. Tal fato se
torna ainda mais grave quando se observa que a participa-
ção dos recursos doTesouro nos gastos estaduais em saúde
tem-se situado, a partir de 1990. entre 28% e 39%. cabendo
às "outras fontes" - basicamente transferências do Minis-
tério da Saúde - financiar o restante (tabela III).

Vale destacar, ainda, que mais de três quartos dos
recursos do Tesouro estadual se destinam a despesas
correntes, significando, fundamental mente, pagamento de
pessoal. Como os recursos federais também atendem quase
exclusivamente ao custeio, e os municípios têm poucas
condições de realizar gastos expressivos de capital, assiste-

se a uma situação de parcos investimentos no setor,
di recionados, em geral, para a recuperação e modernização
da rede existente.

Nesta conjuntura de retração e escassez de verbas, a
implementação do Sistema Único de Saúde, que, em prin-
cípio, supõe aporte de recursos para fazer cumprir diretri-
zes constitucionalmente estabelecidas, tais como
universaliiação, eqüidade e integralidade das ações. fica,
no mínimo, bastante dificultada.

Munici pai ização - 'outro aspecto que merece cornen-
tários, em se tratando do Sistema de Saúde em Minas
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Gerais, diz respeito ao processo de municipalização das
açõese serviços. Definidacomoestratégiade implementação
do SUS e instrumento de reorganização do modelo
assistencial, a municipalização da saúde constituiu atônica
da política setorial no governo Hélio Garcia. Iniciada em
1991, através de convênios firmados com os municípios, foi
fortemente impulsionada nos anos subseqüentes, tendo
levado Minas Gerais a integrar, segundo avaliação do
Ministério da Saúde, o grupo dos estados onde o processo
mais avançou.

A rede ambulatorial do Estado já foi quase totalmente
transferida para a esfera municipal. Os convênios relativos
à descentralização da gerência da rede já contemplaram
755 municípios e foram acompanhados de termo de cessão
do pessoal e do patrimônio. Dessa forma, repassaram-se
aos municípios não só as uni-
dades físicas com todos os
equipamentos (postos e cen-
tros de saúde, policlínicas, la-
boratórios e PAMs do extinto
Inamps), mas também os fun-
cionários (cerca de 20 mil
servidores estaduais e 3 mil
federais). Foram mantidos sob
a administração da Secretaria
de Estado da Saúde (SES) 11
laboratórios regionais que de-
senvolvem ações de suporte à
vigilância epidemiológica e
sanitária, cinco hemocentros,
quatro núcleos de hematologia
e hemoterapia, bem como 21
unidades hospitalares da Fhemig.

Cerca de 82% dos municípios assumiram também o
controle e avaliação da rede ambulatorial contratada, o que
compreende o gerenciamento dos serviços prestados ao
SUS pela iniciativa privada (clínicas, laboratórios, servi-
ços de apoio diagnóstico e terapêutico, etc).

No que se refere ao controle e avaliação da rede
hospitalar contratada, fez-se, inicialmente uma experiência
de descentralização em quatro municípios (BH - em co-
gestão com a SES, Manhuaçu, Minas Novas e Sete
Lagoas). Atualmente, cerca de 300 já estão emitindo e
controlando a AH-1 (Autorização de Internação Hospitalar),
bem como administrando a relação com os prestadores
privados.

O nível municipal assumiu também, juntamente coma
rede de ambulatórios, a responsabilidade pela realização de
várias ações de vigilância epidemiológica (imunização de
rotina, programas de controle de doenças, entre outras). As

ações que extrapolam o âmbito local (campanhas de vaci-
nação, mapeamento de nosologias, detecção e controle de
surtos epidêmicos) continuam sob a responsabilidade do
Estado, embora sua execução conte com a participação dos
municípios.

A política de descentralização contempla, ainda, as
ações de vigilância sanitária. Poucos municípios, no entan-
to, organizaram serviços para dar conta dessa tarefa, e os
que o fizeram assumiram, em geral, ações de menor com-
plexidade. A promulgação do Código Sanitário do Estado,
cujo projeto está em tramitação na Assembléia Legislativa,
ao regulamentar condutas, contribuirá, certamente, para a
facilitação desse processo e servirá de balizamento para os
códigos municipais, que vêm sendo elaborados atualmente.

Em 1993,0 Ministério da Saúde normatizou o proces-
sode descen-tralização, es-
tabelecendo três categori-
as de gestão nas quais os
municípios devem se en-
quadrar: incipiente, parci-
al e semiplena. A cada uma
delas correspondem deter-
minadas responsabilidades
e prerrogativas, bem como
requisitos, em níveis de
complexidade crescente.
Dos 624 municípios mi-
neiros com processo de
habilitação aprovado,
72 14% se enquadram na
forma de gestão incipiente,
27,1% na parcial e apenas

0,5% (BH, Betim e Sete Lagoas) na semiplena.
A pequena incidência de habilitação na categoria

semiplena - na qual o município assume a completa respon-
sabilidade pela contratação, controle e pagamento dos
serviços ambulatoriais e hospitalares, recebendo, mensal-
mente, do Ministério da Saúde, os recursos financeiros
correspondentes - explica-se, basicamente, pelo receio dos
municípios em assumirem compromissos financeiros com
os prestadores privados, numa conjuntura de indefinição de
fontes de financiamento e insegurança com relação à regu-
laridade dos repasses federais.

Vontade política - Merece registro a ação decisiva do
Estado no sentido de impulsionar a municipalização das
ações e serviços de saúde. A Secretaria da Saúde, gestora
do SUS em Minas Gerais, criou instrumentos técnicos,
jurídicos e administrativos para viabilizar o processo;
desenvolveu amplo material informativo para orientação

A rede ambulatorial do Estado já foi
quase totalmente transferida para a
esfera municipal. Os convênios relati-
vos à descentralização da gerência da
rede já contemplam 755 municípios e
foram acompanhados de termo de ces-
são de pessoal e do patrimônio. Cerca
de 82 por cento dos municípios assu-
miram também o controle e avaliação
de toda a rede ambulatorial contratada
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dos gestores municipais; realizou seminários, debates e
encontros, envolvendo prefeitos, vereadores, secretários
municipais de Saúde e técnicos do setor; promoveu treina-
mentos, cursos de aperfeiçoamento e especialização para
seus próprios funcionários e para os da esfera municipal.

-Por outro lado, é preciso destacar o esforço realizado
pelos municípios para adequar suas estruturas administra-
tivas à complexidade da tarefa que passaram a assumir.
Tiveram de proceder à criação ou ao reaparelhamento do
órgão gestor de saúde (secretaria ou departamento); à
reorganização da rede de prestação de serviços; ao plane-
jamentoeà programaçãodasaçõese serviços;àcapacitação
técnica de seus profissionais; à criação dos mecanismos de
gerência previstos na normatização federal (conselho, pia-
no e fundo de saúde)(3); à redefinição de prioridades e
processos; ao aumento dos recursos alocados no setor.
Alguns chegaram a estruturar distritos sanitários e a mon-
tar serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sani-
tária e Saúde do Trabalhador.

Apesar das enormes dificuldades enfrentadas
pelos municípios para dar conta do desafio, há indi-
cações de que, existindo vontade política, os resulta-
dos podem ser positivos. Estudo de casos realizado
pela Escola de Saúde de Minas Gerais/Funed em
municípios mineiros e de outros estados(4), bem
como relatos das experiências de municipalização da
saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo - estados que

iniciaram o processo mais cedo -, evidenciam que a
descentralização, ao propiciar um controle mais
direto e efetivo do Sistema, pode levar à redução dos
gastos, a soluções mais adequadas e menos burocrá-
ticas, à estruturação mais racional dos serviços e, em
última instância, ao aumento de sua resolutividade.

E preciso considerar, no entanto, que, apesar de
a municipalização da saúde constituir uma proposta
basicamente consensual, uma vez que assumida,
pelo menos em nível do discurso, por atores sociais
os mais diversos, a forma de sua implementação
pode ser decisiva no sentido de configurar distintos
projetos sanitários ou políticos. Segundo afirma
Mendes(5), "o princípio constitucional da descen-
tralização pode ser, conforme se lhe aplique, um dos
motores da reforma sanitária ou uma das opções
básicas das políticas sociais de corte neoliberal".

Embora a configuração do "desenho" da
municipalização dependa mais diretamente da esfe-
ra federal, na qual se dá a formulação das políticas,
a definição das diretrizes gerais do sistema e a
normatização das ações, não se pode descurar do
papel dos estados, seja enquanto interlocutores pri-
vilegiados do governo federal, capazes de influenci-
ar suas decisões, seja enquanto responsáveis pela
implementação das políticas.

TABELAI
GASTO FEDERAL EM SAÚDE - BRASIL - 1987194

GASTO TOTAL
(Em US$ bilhões)

10,90
10,00
11,30
9,50
7,90
6,60
7,50

11,45

GASTO PER CAPITA
(Em USS)

80,3
72,1
791,7
65,9
53,7
44,0
47,8
72,8

ANO

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 (*)

Fonte: Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde
(*) Orçamento da União / 3 versão - Base: US$ de abril/93. Segundo informações do próprio
Ministério da Saúde, tendo por base o executado o 1 0 semestre de 1994, só será possível realizar cerca
de USS 8,0 bilhões, o que corresponde a US$ 51,0 per capita.
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TABELA II
PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS EM SAÚDE EM RELAÇÃO AOS GASTOS TOTAIS DO ESTADO,

SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (1) MINAS GERAIS 1980/94

ANO

1980

1981

1982

1983

1984
1985
1986

1987

1988

1989
1990

1991

1992
1993

1994(5)

RECURSOS DO TESOURO (2)
(%)

3,50

3.37

3.47

3.57

3.74

3,11

3,91
1,96
1,43

3,89

3,58
3,40

3,13

3,31

3,58

OUTRAS FONTES (3)
(%)

3,63

4.04

4,83
4,65

2,65

5,14

5,78

8,35
10,46
3,28

17,88

25,16

24,03

19,16
8.94

TOTAL (4)(%)
3.54

3.54

3,80
3,80

3,42

3.49

4,30
3.45
3,71

3.74
7,04

8.95

7,84

6.92

5,80

Fonte: Balanços Gerais do Estado/SEF - Proposta Orçamentária 1994ISeplan - Secretaria de Estado da auae.

(1)- Refere-se aos gastos da SES e suas fundações (Fhemig,	em relação ao total de gastos com recursos de
Funed, Hemominas. Cardiominas), bem como às	 outras fontes.
despesas realizadas pelo Deop/Setop com obras e
instalações destinadas ao sistema de saúde. (4) - Gastos em saúde (recursos do Tesouro + outras

(2)- Gastos em saúde com recursos do Tesouro em	 fontes) em relação ao total de gastos (recursos

relação ao total de gastos com recursos do Tesouro.	do Tesouro + outras fontes).

(3) - Gastos em saúde com recursos de outras fontes	(5) - Dados da proposta orçamentária.

TABELA iii - PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
E DE OUTRAS FONTES NOS GASTOS EM SAÚDE E NOS GASTOS GERAIS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - 1990194

GASTOS GERAIS GASTOS EM SAÚDE

ROT OUTRAS	TOTAL	ROT OUTRAS TOTAL
(%) FONTES (%)	(%)	(%) FONTES (%)	(%)

1990	75,8	24,2	100,0	38,6	61,4	100,0

1991	74,5	25,5	100,0	28,3	71,7	100,0

1992	77,5	22,5	100,0	30,9	69,1	100,0

1993	77,2	22,8	100,0	36,9	63,1	100,0

Fonte: Balanços gerais do Estado/SEF e Proposta Orçamentária 1994/SE PLAN
(') - Dados da proposta orçamentária

(1) - Refere-se aos gastos da SES e suas
fundações (Fhemig. Funed, 1-lemorninas,
Cardiominas), bem como às despesas realiza-
das pelo Deop/Setop com obras e instalações
destinadas ao sistema de saúde.

(2) - Gastos em saúde com recursos do
Tesouro em relação ao total de gastos com
recursos do Tesouro.

(3) - Gastos em saúde com recursos de
outras fontes em relação ao total de gastos
com recursos de outras fontes.

(4) - Gastos em saúde( recursos do Te-
souro + outras fontes) em relação ao total de
gastos (recursos do Tesouro + outras fontes).

(5) - Dados da proposta orçamentária.
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SANEAMENTO BÁSICO

Ausência de uma política integrada e de programas específicos
destinados à promoção da qualidade de vida deixa o Estado com
deficiências nos serviços sanitários, afetando principalmente  as
populações da área rural e das regiões mais carentes

AT ND
pir c ÁRI c

saneamento é definido pela Organização
Mundial de Saúde como o "controle de todos
os fatores do meio físico do homem que
exercem ou podem exercer efeito deletério
sobre o seu bem-estar físico, mental ou soci-
al".

Nessa acepção, o sane-
amento representa um con-
junto de medidas que visa,
primordialmente. à preser-
vação e à promoção da saú-
de e da qual idade de vida do
homem, cujos condicio-
nantes ultrapassam os limi-
tes do biológico e chegam i
constituição das sociedades,
seus modos de produção,
seus aspectos de-
mográficos, sanitários,
ambientais, educacionais e culturais.

Num sentido estrito. o saneamento pode
ser entendido como as ações básicas de com-
bate às precárias condições de higiene: abas-
teci mento de água, coleta de esgotos e resí-
duos sólidos, drenagem urbana e controle de
vetores, que representam o mínimo necessá-
rio para se preservar a saúde do cidadão.

No Brasil, o surgimento das ações de
saneamento, no início do século, deveu-se
aos interesses do comércio agroexportadore
consistiu na criação de departamentos res-
ponsáveis por vacinas e soros.

Com o aumento da indus-
trialização no País e da concen-
tração populacional nos cen-
tros urbanos, surgiram deman-
das sociais para a im-
plementação de urna infra-es-
trutura de promoção da saúde
pública, às quais o Estado pre-
cisou responder, inclusive no
nível institucional. Os progra-
mas desenvolvidos, a partir daí,
privilegiaram o saneamento ur-
bano, especialmente os Siste-
mas públicos de abastecimento

de água e de destinação final dos dcjetos.

Carências—Os dados de que dispomos
sobre o saneamento básico em Minas Gerais
refletem a política adotada no País durante
esses anos.

Do total de domicílios no Estado,
78% possuem canalização interna de água.
Na área urbana, 89% das moradias dispõem

por VÂNIA LÚCIA SALTAR BASTOS
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de água encanada e, na área rural, apenas 45%. Há que se
ressaltar aqui que nem todas as unidades habitacionais que
possuem canalização interna de água estão ligadas à rede
geral de abastecimento. Assim, dos domicílios que possuem
água canalizada na área urbana. 97,4% estão ligados à rede
pública de abastecimento e 2,4% ligados a poços ou
nascentes. Na zona rural, 15,29% dos domicílios estão
ligados à rede geral e 79,72% são abastecidos por poços ou
nascentes.

O outro lado da questão é o das moradias, sem canali-
zação interna de água. No Estado, 21 .18% dos domicílios
não dispõem de água encanada, sendo que 10.94% estão
situados na área urbana e 54%, na área rural.

Se considerarmos as regiões do Estado isoladamcnte,
a situação mais grave é a das mesorregiões do Norte de
Minas. Jequitinhonha e Vale do Mucuri. onde 60% dos
domicílios não possuem canalização interna de água. As
soluções maiscomuns de abastecimento sãode coletadireta
e individual em rios, fontes ou em cisternas, feita em
vasilhames transportados manualmente para as habita-
ções.

Nas mesorregiões Central. Noroeste e Vale do Rio
Doce, encontramos cerca de 40% das unidades habitacionais
sem canalização interna de água. Nas demais regiões, o
quadro é mais otimista. uma vez que cerca de 80% das
moradias possuem água canalizada.

Há que se ressaltar que nem sempre a canalização
signi fica o abastecimento de água com qualidade satisfatória.
A maioria dos mananciais captados apresenta pontos de
contaminação, decorrentes da proteção insuficiente das
bacias drenantes. As águas de cisternas e poços podem
apresentar-se, também, altamente contaminadas, devido a
problemas técnicos relacionados à sua construção e prote-
ção, bem como à dificuldade de se observar, em lotes muito
pequenos, o afastamento míni ino de IS metros entre cister-
nas e fossas, recomendado pela Organização Mundial de
Saúde.

Quanto ao serviço de captação e distribuição de água
da rede pública de abastecimento no Estado. ele é da
responsabilidade de três grandes grupos de sistemas
institucionais: os sistemas individuais das prefeituras, os
introduzidos pela Fundação Nacional de Saúde e os siste-
mas operados pela Companhia Estadual de Saneamento
(Copasa-MG).

Por meio de contratos de concessão. cerca de 56% dos
municípios mineiros transferiram para a Copasa o direito
de implementar, administrar e operar serviços de abasteci-
mentode água. Por esses contratos, os bens municipais que,
a critério da Copasa, deviam permanecerem serviço foram
incorporados ao seu patrimônio, mediante pagamento sob
a forma de participação acionária do município no capital
social da empresa.

A Copasa opera em todas as microrregiões do Estado,
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sendo que em 38% delas apresenta mais de 80% de cober-
tura da área urbana.

A Fundação Nacional de Saúde opera diretamente em
55 municípios mineiros (cerca de 8%), corri uma cobertura
de 91.41% da população urbana, em média, e seguindo os
padrões sanitários da Organização Mundial de Saúde.

Nos convênios firmados com os municípios, o patri-
mônio dos sistemas de abastecimento pertence ao municí-
pio, incluindo os formados a partir de recursos oriundos do
Tesouro Nacional e da própria Fundação Nacional de
Saúde. São cobrados do município apenas 5% das receitas
tarifárias, a título de taxa de administração.

Os demais municípios. cerca de 36 17c.. são responsáveis
por seus próprios sistemas de abastecimento de água,
recebendo. porém, cooperação e assistência técnica de
órgãos estaduais e da Fundação Nacional de Saúde. Como
essa assistência não é feita de forma sistemática. pode-se
colocarem dúvida a qualidade da água e a preservação dos
mananciais.

Com relação ao esgoto, os dados mostram que os
sistemas de coleta atendem uma população inferior à
servida pela rede de abastecimento de água. Apenas 53,64%
dos domicílios do Estado estão ligados à rede geral de coleta
de esgotos. Os demais 46.36% fazem uso de fossa séptica,
fossa rudimentar, vala ou outros meios.

As mesorregiões mais bem servidas no que se refere à
rede de esgoto são as do Triângulo e Alto Paranaíba,
Metropolitana de Belo Horizonte. Oeste e Sul/Sudoeste,
com cerca de 60% dos domicílios ligados à rede geral de
coleta. Os números de fossas sépticas e fossas rudi mnentarcs
nessas regiões, conseqüentemente, são os mais baixos do
Estado. Seguem-se a estas as regiões da Mata e Campos das
Vertentes, com mais de 50% das unidades habitacionais
ligadas à rede coletora de esgoto. Em contrapartida, as
mesorregiões do Jequitinhonha (16%) e do Norte (13%)
são as que apresentam os menores percentuais de domicí-
lios atendidos com rede de esgoto, seguidas pelas
mesorregiões do Vale do Mucuri e Noroeste. com  percentuais
inferiores a 30%.

Há que se ressaltar ainda que algumas microrregiões
do Estado não contam com rede geral de coleta de esgoto,
tais como as de Januária, Janaúba e Pirapora, onde o
escoradouro da instalação sanitária, na maioria das vezes,
é feito em fossas rudimentares.

Apenas 4% dos municípios do Estado transferiram à
Copasa os serviços de esgoto sanitário, e outros 8%, à
Fundação Nacional de Saúde. tendo seus sistemas coletores
de esgoto construídos e operados dentro dos padrões técni-
cos. Os demais municípios (887) responsabilizam-se por
seus próprios sistemas de esgotamento sanitário, alguns com
assistência técnica de órgãos estaduais não sistematizada e
outros sem qualquer assistência e cooperação técnica.

Vale mencionar ainda que os sistemas de coleta de
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esgoto que operam no Estado não contam com o emprego
de processos de tratamento, sendo OS dejetos lançados
diretamente nos cursos d'água, prejudicando os outros
usos da água e dificultando a prevenção de doenças de
veiculação hídrica.

Contaminação - A questão da limpeza e dos resíduos
sólidos, por sua vez, também constitui um grave problema
para os municípios, em decorrência da crescente escala de
produção dos mais variados resíduos, com pouca
abrangência da coleta e quase inexistência de destinação
final sanitária.

Do total dos domicílios do Estado,
56,75% contam com coleta, direta ou
indireta, do lixo. As mesorregiões mais	1
bem servidas desses serviços são Triân-
gulo e Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste,	Ii':'!
Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste
e Zona da Mata, com uma percentagem
dedornicílioscom lixo coletado superior
aSS%.Emcontrapartidaamesorregião
do Jequitinhonha é a que apresenta me-
nor percentual de unidades habitacionais	 1'com coleta de lixo (21,11%) e o maior	1 fiíndice de lixo jogado em terreno baldio	i'i!'11 I
ou cursos d'água (45.67%), seguida da	1 1 I7	dbI4
mesorregião do Norte.

Quanto à destinação final do lixo.
os dados apontam para menos de 6% dos
municípios com formas adequadas de disposição dos
resíduos, em aterros ou através de compostagem.

Pode-se destacar a existência de uma usina de
compostagem, processo Triga, em Uberaba, e uma usina de
compostagem simplificada em Itaúna, Montes Claros e
Juiz de Fora. Governador Valadares opera um aterro
sanitário convencional. A grande maioria dos municípios
do Estado pratica a descarga de lixo a céu aberto, gerando
problemas sanitários, sociais, estéticos. ambientais, de
saúde pública e de segurança.

Na Região Metropolitana, apenas Belo Horizonte e
Betim têm solução para OS resíduos produzidos. Betim
opera um aterro sanitário convencional, e Belo Horizonte
dispõe de uma usina de compostagem. processo Dano, para
destinar 150 t./dia de lixo, e um aterro sanitário energético,
que recebe cerca de 1.350 t./dia.

Assim, o lixo, disposto inadequadamente, sem qual-
quer tratamento na grande maioria dos municípios, além de
Poluir o solo e as águas, favorece a proliferação de vetores
e reservatórios de doenças transmissíveis e pode, também,
contaminar o homem por contato direto.

Com relação à drenagem urbana, as cidades mineiras
apresentam carências prementes e generalizadas. E fre-
qüente a ocupação de áreas marginais a cursos d'água por

populações carentes, que se mantêm expostas ao contato
com águas poluídas e esgotos. Por outro lado, a urbaniza-
ção desordenada das cidades e a remoção da cobertura
vegetal ocasionam ai mpermeahi 1 ização do solo, levando a
inundações periódicas.

No que diz respeito ao controle de vetores, a Secretaria
de Estado da Saúde, a Fundação Nacional de Saúde e os
municípios desenvolvem programas de combate à
esquistossomose, à malária, à leishmaniose tegumentar, à
doença de Chagas, à peste bubônica, ao tracoma, à raiva,
à febre amarela e à dengue.

Alguns desses programas, por limitação de recursos

humanos e financeiros, não atingem toda a área endêmica
e, conseqüentemente, não erradicam as doenças.

Por fim, resta-nos considerar que a falta, no Estado, de
institucionalização adequada das ações de saneamento
básico, de uma política estadual de saneamento e de uma
política de desenvolvimento regional integrada, que oriente
as políticas de planejamento, saúde, saneamento, educa-
ção, habitação, uso do solo, recursos hídricos e meio
ambiente, tem dificultado a implementação de ações efeti-
vas que resultem em melhoria da qualidade de vida da
população.

Além disso, a falta de um plano estadual de saneamen-
to que possa priorizar os investimentos na área a partir de
uma avaliação da situação sanitária, epidemiológica e
ambientai não permite a utilização racional das aplicações
financeiras.

As falhas do Estado no setor prejudicam boa parte da
população, uma vez que muitos de nossos municípios não
estão bem estruturados, financeira e institucional mente, de
forma a prestar serviços de saneamento satisfatórios à
população.
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MEIO AMBIENTE
O combate à degradação ambiental em Minas está sustentado por
uma boa legislação, que falta ser colocada em prática, juntamente
com o revigoramento de projetos que visam integrar a população
e os poderes públicos na preservação dos recursos naturais

FALTA CUMPRIR
ALEI

homem vivencia, neste final de século, o
ápice de um processo jamais experimen-
tado na história humana. O mundo atual,
com suas grandes conquistas e grandes
crises, mundo da Era Espacial, da
informática, mas também
da fome, do analfabetismo,
encontra-se diante de seu
maior desafio: ode promo-
ver o progresso social e
econômico dos povos sem
negar às atuais e futuras
gerações o direito a um meio
ambiente ecologicamente
equilibrado. É nesse con-
texto que surgiu o conceito
de desenvolvimento susten-
tável, discutido intensamen-
te na Conferência da ONU no Rio de
Janeiro, em 1992. Essa doutrina traz im-
plícitaadivisãode responsabilidades glo-
bais para a promoção do progresso huma-
no, valorizando-se o uso racional dos
recursos naturais e respeitando-se os pro-
cessos vitais da natureza.

Tal preocupação consolidou-se di-

ante da evidência de que as estratégias de
desenvolvimento até então adotadas põem
m cheque o equilíbrio da própria vida no

Planeta, na medida em que contribuem para
o agravamento de fenômenos como a des-

truição da camada protetora
de ozônio. a intensificação do
'efeito estufa", a degradação
dos recursos hídricos, a amea-
ça de conflitos nucleares e, por
que não dizer, a grande
disparidade econômica entre
as nações. A parcela pobre e
subdesenvolvida se vê parali-
sada. sem condições de res-
ponder aos conflitos ligados à
miséria e à fome.

Reunindo-se esporadi-
camente para debater tais questões, os go-
vernantes das diversas nações têm sido pres-
sionados para acatar e implantar em suas
esferas de ação diretrizes., normas e progra-
mas de governo que possam mitigar os pro-
blemas sociais e ambientais. As agências
internacionais de crédito têm dado maior
respaldo a projetos "ecologicamente corre-

por SA1D PONTES DE ALBUQUERQUE
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tos".
O Brasil, nos últimos 20 anos, tem construído

gradativamente um suporte legal e institucional com capa-
cidade para assegurar uma política satisfatória de meio
ambiente.

Minas, sem grandes estardalhaços, vem incorporan-
do a preocupação com o meio ambiente, podendo-se notar
que o governo, as instituições e a sociedade em geral
encontram-se, presentemente, melhor sintonizados para
sua defesa, ensejando boas perspectivas para a política do
Estado nesse setor. Pelas características naturais do terri-
tório mineiro, propiciadoras de um de-
senvolvimento fortemente voltado para
a exploração dos recursos hfdricos e	0 Brasil
minerários, tornou-se premente o esta-	um s u p
belecimento de uma política ambiental
que, mantendo coerência com nossas
necessidades econômicas e sociais, pos-	ca
sibilite estancar a degradação dos re-
cursos ambientais.

Nesse sentido, a atuação do poder
público obtém resultados tanto melho-
res quanto maior ênfase seja dada aos
seguintes fatores:

- aperfeiçoamento da legislação;
- fortalecimento das instituições;
- desenvolvimento social;
- educação ambiental; e
- descentralização administrati-

va.

Legislação—Minas dispõe de uma legislação ambiental
reconhecidamente boa, destacando-se importantes iniciati-
vas tomadas no atual governo. Com as prerrogativas cons-
titucionais atribuídas aos estados e municípios para legislar
sobre o meio ambiente, o caminho para novos avanços está
aberto.

É de se ressaltar que a promulgação da lei ambiental
mineira (a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980)
antecedeu em um ano o surgimento da lei federal que versa
sobre a política ambiental brasileira. Dessa época até a
promulgação da nova Constituição do Estado, o crescimen-
to da demanda ambiental serviu para fortalecer órgãos
como o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam),
estimulando ainda a criação de Conselhos de Defesa
Ambiental (Codemas) em muitos municípios. Competindo
ao Copam estabelecer as diretrizes da política ambiental
mineira e em especial responder pelos aspectos ambientais
do desenvolvimento e pelo controle da poluição, estabele-
ceu-se uma efetiva política de controle ambiental. Para dar

suporte técnico ao Copam, instituiu-se em 1989 a Funda-
ção Estadual de Meio Ambiente (Feam), com atribuições
para realizar vistorias, emitir pareceres técnicos, desenvol-
ver pesquisas, estudos, padrões e normas que garantam o
controle da degradação e proteção ambiental.

No capítulo das instituições destaca-se o
refortalecimento do Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Contando com uma dinâmica diretoria de parques e reser-
vas, sua atuação é essencial para a consolidação do sistema
estadual de unidades de conservação e para reflorestamen-
tos, com o objetivo de minimizar o impacto da exploração

dos adensamentos vegetais nativos. Coadjuvando o traba-
lho dessas instituições, podemos citar o Batalhão da Polícia
Florestal, que lhes dá um apoio imprescindível na fiscaliza-
ção da lei e defesa dos mananciais. Registre-se, também, o
trabalho desenvolvido pela Promotoria e Curadoria de
Meio Ambiente.

Apoio parlamentar —A Constituição de 1989, conso-
ante as disposições inseridas na nova Carta Magna, revigo-
rou o processo de elaboração das leis. O Poder Legislativo
dedicou-se com mais afinco ao aperfeiçoamento das propo-
sições sob sua apreciação, o que incluiu importantes proje-
tos de lei enviados pelo governador. Houve, também, maior
engajamento dos deputados no uso de sua competência para
apresentar proposições. Isso teve reflexos na legislação
sobre o meio ambiente. Não foram poucos os projetos de
iniciativa parlamentar voltados para essa área.

Algumas leis ainda não foram devidamente regula-
mentadas. Como se trata de uma legislação recente, os
órgãos governamentais precisarão se instrumentalizar para
dar execução aos preceitos recém-definidos.

tem construído gradativamente
Drte legal e institucional com
lade para assegurar uma politi-

satisfatória de meio ambiente. E Mi-
nas, sem grandes estardalhaços, vem
incorporando a preocupação com o
meio ambiente, podendo-se notar que
o governo, as instituições e a sociedade
em geral encontram-se melhor sin-
tonizados para garantir a sua defesa
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A Constituição de 1989 revi
processo de elaboração das 1
Legislativo mineiro dedicou-se c
afinco ao aperfeiçoamento da
sições sob sua apreciação, cc
xos na legislação sobre o meio
te. Algumas das leis ainda nã
devidamente regulamentadas
gãos governamentais precis
instrumentalizar para dar-lhes e

O universo das novas disposições. oriundas das
iniciativas parlamentares, abrange:

- realização de auditorias ambientais periódicas por
entidades de comprovada capacitação técnica, às expensas
dos responsáveis pela poluição e/ou degradação ambiental,
em empresas ou atividades de elevado potencial poluidor (a
lei. de 1992. ainda não foi regulamentada):

- estabelecimento do conceito de rio de preservação
permanente para cursos de água ou seus trechos com

características excepcionais de beleza ou de valor ecológi-
co, histórico ou turístico. em ambientes silvestres naturais
ou pouco alterados (com a promulgação da lei. em 1992,
incluem-se nessa categoria: o Rio Cipó e seus tributários:
oRio São Francisco, no trecho entre a barragem hidrelétri-
ca de Três Marias e a cidade de Pirapora: o Rio Pandeiros
e o Rio Peruaçu, na bacia hidrográfica do Rio São Francis-
co):

- aprovação e publicação pelo Copam, a cada três
anos, da lista de espécies ameaçadas de extinção:

- proteção de mananciais destinados ao abastecimento
público no Estado. A lei (de 1992) refere-se às águas que
estejam ou venham a estar classificadas na classe especial
e na classe 1, segundo as normas em vigor. A observação
dessa lei implica o enquadramento e classificação dos
mananciais pelo poder público, o que ainda não foi feito
regularmente;

— promoção dos meios necessários à especialização de
professores em educação ambiental, de forma que cada
escola do Estado tenha coordenador de programas de
ensino e de atividades dessa disciplina (Lei n° 10.889, de
1992, sem regulamentação):

- normalização da política florestal do Estado. regu-
lando o uso sustentado dos recursos naturais e estabelecen-
do os limites de utilização da mata nativa para a produção
de carvão vegetal em índices que devem diminuir a cada ano
até a proibição total em 1999 (a lei, de dezembro de 1991.
foi regulamentada pelo Dec. 33.944192);

- efetivação das diretrizes para a política estadual de
desenvolvimento agrícola, con-substanciadas na Lei n°
11.405. de 2811194, que disciplina a interferência do Estado

nessa área. Essa foi a primeira lei
surgida no âmbito dos seminários
legislativos promovidos pela Assem-

	

orou O	hléia. Em 1992 os setores da sociedade

	

eis e o	ligados às questões agrícolas e agrári-
as foram convidados pela Assembléia

	

o rn mais	para realizar o seminário "Minas Ter-

	

s propo-	ra", cujo relatório final definiu as pri-
oridades e os instrumentos básicos da

	

m refle -	política agrícola, que vieram a funda-

	

m b 1 e -	mentar a elaboração da lei. A implan-
tação efetiva das propostas ali consoli-

	

o foram	dadas poderá eliminar as distorções

	

• Os á r -	que afetam o desempenho das funções
socioeconômicas da atividade rural.ar ao se oferecendo ao homem do campo. além

ec ução do desenvolvimento sustentável da agri-
cultura, o acesso aos serviços essenci-
ais de saúde, educação, segurança pú-

blica, transporte, eletrificação, comunicação, habitação,
saneamento, lazer e cultura.

Novas idéias - Queremos chamar a atenção para o
fato de que a iniciativa parlamentar abrangeu muitos itens
da política ambiental, que não se materializaram, porém.
em normas legais, seja por terem sido vetadas as respectivas
proposições ou por constituírem matéria ainda em
tramitação, considerando-se também que algumas dessas
propostas poderiam ser materializadas através de projetos
ou programas governamentais, sem serem introduzidas
necessariamente na legislação ordinária. Tais metas rece-
beram o apoio de muitos ambientalistas.

Assim, são da lavra dos parlamentares as seguintes
propostas:

- obrigatoriedade de construção de escadas para pei-
xes nas barragens de usinas hidrelétricas do Estado;

- estudosde viabilidade de construção deeclusas embar-
ragens erigidas ou a serem implantadas em rios navegáveis;

- definição, no âmbito das unidades de conservação
ambiental do Estado, da Área Particular de Relevante

60	RIs1s'rA Do L1G1sIxrIvo



FALTA CUMPRIR A LEI

Interesse Ecológico e Cultural (destinada à preservação
pelo proprietário). Seria a forma correspondente à Reserva
Particular do Patrimônio Natural, definida por lei federal:

- definição das lagoas marginais de nossos rios como
áreas de proteção ambiental, podendo ser alteradas somente
nos casos de estrita utilidade pública ou relevante interesse
social-,

- destinação de recursos financeiros compensatórios
aos municípios que abriguem em seus territórios unidades
deconservação ambiental. A parcela englobada refere-se à
repartição do ICMS inunicipal,ern por-
centagem a ser definida em lei (essa
proposta traria grande estímulo de efei- Com ra r
to multiplicador na esfera municipal como oem relação i preservação das áreas de
interesse ecológico).	 minei ro

• Registre-se, também, que o Le- entes irgislativo, alem de dinamizar o processo
de elaboração das leis, manteve uma tamenfc
postura inovadora e sensível frente ao	ind iscrininteresse publico, constituindo, sempre
que necessário, comissões especiais, pesado
nas quais os diversos segmentos sociais	r ic ro bkse fizeram ouvir.

Uma dessas comissões é aCipe- mais. Tu
São Francisco (Comissão Interestadu-
al Parlamentar de Estudos para o De-
senvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco), que reúne parlamentares dos estados
que compartilham as águas do rio. Entre suas diversas
ações. alertou, em tempo hábil, o governo federal sobre a
necessidade de aprofundar os estudos para a transposição
das águas do São Francisco. Esse modelo de comissão deu
origem ao Parlamento das Águas, que vem sendo
implementado com os outros estados banhados por rios
com origem em Minas Gerais.

Um paradigma— Muitas pessoas, criadas no interior,
ainda trazem na memória imagens felizes da adolescência,
em que sobressaem os folguedos nos rios, os banhos de
cachoeira, as pescarias, ou a simples contemplação das
águas que passam emolduradas pela vegetação. A geração
jovem de hoje não poderá certamente levar para o futuro
recordações semelhantes. É que nossos rios sofrem contí-
nua agressão, perdendo a qualidade e quantidade de suas
águas. A esse respeito, reportamo-nos à avaliação feita por
Gustavo Werneck em todas as bacias hidrográficas de
Minas, quando apresentou em unia série de 33 reportagens,
no jornal "Estado de Minas", um diagnóstico assustador

sobre os rios mineiros. Com raras e surpreendentes exce-
ções (a exemplo do Rio Preto, protegido e mantido limpo
pela população), o quadro geral é desolador: esgoto, lixo,
efluentes industriais, mineração, desmatamento.
assoreamento, erosão, U50 indiscriminado de agrotóxicos e
metais pesados. curtumes, contaminação microbiológica,
sumiço de peixes e animais. Tudo isso demonstra o
profundo descaso e desrespeito pelas leis ambientais.

De fato, a qualidade das águas dos rios reflete inequi-

vocamente a qualidade de vida e as condições ambientais de
suas bacias hidrográficas. A solução para a recuperação
das águas repousa no gerenciamento integrado das bacias
hidrográficas. Admite-se adotar o princípio usuário-paga-
dor/poluidor-pagador. proposta inserida no projeto de lei
que tramita no Congresso Nacional e em proposição de lei
estadual recentemente sancionada.

A lei mineira visa ao planejamento e à implementação
da política estadual de recursos hídricos, cujo sistema de
gerenciamento compreenderá as seguintes instituições:

- Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
reestruturado (incluindo em sua representação o poder
público municipal):

- Comitês de Bacia Hidrográfica (com representação
paritária do poder público estadual e municipal e dos
usuários e entidades da sociedade civil sediados na bacia):

- Agência de Bacias Hidrográficas (órgão executivo
de apoio ao comitê respectivo, respondendo pelo suporte
técnico, financeiro e pela cobrança do uso dos recursos
hídricos na correspondente bacia):

- Secretaria Executiva.
A criação de Agência de Bacia dar-se-á após a

as e surpreendentes exceções,
Rio Preto, o quadro dos rios
é desolador: esgoto, lixo, aflu-

dustriais, mineração, desma-
), assoreamento, erosão, uso
iinado de agrotóxicos e metais
s, curtumes, contaminação
)lógica, sumiço de peixes e ani-
do demonstra o profundo des-
esrespeito pelas leis ambientais
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viabilidade efetiva da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos.

Deixando de lado, porém, as propostas estabelecidas
em leis, e fixando-nos no campo das ações efetivas, vemos
com grande satisfação a implantação pelo governo de
projetos para recuperar as águas, desenvolvidos no âmbito
de três secretarias de Estado: a de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, a de Recursos Hídricos e a de Agricultura.
Embora demandem longas etapas para implantação e não

abranjam a totalidade das bacias hidrográficas do Estado,
são dignos de apoio pela comunidade:

- Projeto Rio Doce - Gerenciamento integrado para
a recuperação da bacia do Rio Doce, envolvendo órgãos
federais, estaduais (Minas e Espírito Santo) e o governo da
França. Custo estimado de implementação: US$ 2,4 bi-
lhões;

- Projeto Rio Grande - Preservação e conservação
de recursos hídricos da bacia do Alto e Médio Rio Grande
(requer recursos de US$ 122 milhões);

- Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (financiamentb da ordem de US$ 307
milhões pelo Banco Mundial);

- consórcio mineiro da bacia do Paraíba do Sul;
- Programa de Proteção e Recuperação das Matas

Ciliares das bacias mineiras, a cargo do Instituto Estadual
de Florestas;

- criação do Plano Diretor dos Recursos Hídricos do
Vale do Jequitinhonha e do Rio Pardo (elaborado pela
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Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com
recursos do Banco Mundial).

A recuperação de bacias contribui de forma inequí-
voca para a garantia da qualidade de vida.

Unidades de conservação - Conforme documentam
os primeiros registros ambientais de Minas, no início do
séc. XVIII as formações florestais da Mata Atlântica e do

Cerrado cobriam a totalidade das ter-
ras do Estado, que passaram a ser
ocupadas de forma predatória. Dados
registrados pelo [EFem 1993 indicam
que a Mata Atlântica é um dos biomas
brasileiros com as maiores taxas de
perda de biodiversidade, restando ape-
nas 3% a 5% de sua área original.
Embora não se disponha de estudos
completos sobre a situação do Cerra-
do, ficou demonstrado que a destrui-
ção dessa vegetação nativa para pro-
dução de carvão vegetal e para expan-
são da fronteira agrícola tem ritmo
acelerado nas regiões Norte, Nordeste
e Noroeste de Minas Gerais.

O Projeto de Monitoramento da
cobertura vegetal de Minas Gerais por
sensoriamento remoto, através de ima-
gens de satélite, empreendido pelo JEF
nessas regiões, apresenta uma situa-

ção alarmante, especialmente no que diz respeito às matas
ciliares (necessárias à proteção dos rios) e às veredas, das
quais restam poucas faixas preservadas.

Até o ano de 1993, as unidades de conservação de
Minas Gerais ocupavam uma área de 10.800 km 2 (1,84%
da área total do Estado), distribuídas em: parques flores-
tais, áreas de proteção ambiental, áreas de preservação
permanente, reservas biológicas, estações ecológicas ou
reservas particulares do patrimônio natural. A maior parte
dessas áreas não tem a situação fundiária equacionada,
estando em mãos de particulares. Muitas nem dispõem do
respectivo zoneamento ambiental. Ao final do governo que
se encerrou em 1994, foram declaradas novas unidades,
entre as quais o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, com
307,02 km2, no Norte de Minas. Mesmo assim, represen-
tam todas elas uma porcentagem pequena, comparada aos
índices tidos como recomendáveis para permanecer sob
domínio público, com objetivos de preservação (no mínimo
10% do território).

No inicio do século XVIII as formações
florestais da Mata Atlântica e do Cerra-
do cobriam a totalidade das terras do
Estado, que passaram a ser ocupadas
de forma predatória. Dados de 93 indi-
cam que a Mata Atlântica é dos biomas
brasileiros com as maiores taxas de per-
da de biodiversidade, restando apenas
3% a 5% de sua área original, enquanto
o Cerrado vem sendo destruido
gradativamente pela exploração de carvão



03

FALTA CUMPRIR A LEI

Prioridades— Deque foi exposto, podemos identificar
como prioritárias algumas questões aexigir soluções Sinto-
nizadas com as variadas realidades regionais. O adequado
gerenciamento dos recursos ambientais requer atenção
para os seguintes pontos:

1) continuação dos programas e projetos iniciados,
prestigiando-se os organismos encarregados do controle
ambiental do Estado;

2) investimento na recuperação das bacias hidrográ-
ficas:

3) ampliação das áreas protegidas do Estado e das
atividades de reflorestamento, com ênfase na recuperação
das matas ciliares;

4) regulamentação das leis anteriormente referidas e
cumprimento de suas normas;

5) criação de mecanismos que estimulem os municípios
a investirem na preservação ambiental:

6) realização de um amplo diagnóstico ambiental do
Estado.

Essas são, enfim, metas que suprem, em princípio, as
exigências multissetoriais do amplo panorama ambiental de
Minas Gerais. Como pano-de-fundo a todas essas ações,
sobrepõe-se a idéia de desenvolvimento sustentável. Rever-
ter o quadro atual de agressões aos bens anibientais de Minas
Gerais, adotando a tese do desenvolvimento sustentável, é
aplicar a fórmula do equilíbrio entre a natureza física, a
biológica e a socioeconômica, garantia do nosso futuro
comum, necessariamente harmônico entre o bem- estar das
comunidades humanas e os demais seres que compartilham
estas porções do espaço e do tempo no planeta Terra.



HABITAÇÃO

Os acampamentos dos sem-casa, os assentamentos irregulares e o
fenômeno da favelização nos centros urbanos refletem a ineficácia
dos programas destinados a suprir a carência de moradias e de
serviços complementares inerentes ao conceito de habitabilidadeTI ÉrI cP RSE

moradia, na sociedade moderna, deve
obedecer a requisitos mínimos de segu-
rança. conforto, bem-estar e higiene.
Pode ser concebida COmO
um abrigo sólido e segu-
ro, construído dentro de
técnicas que lhe garantam
estabilidade e durabilida-
de, e. sobretudo, ampara-
do por uma infra-estrutu-
ra de serviços.

No contexto urba-
no, a moradia deve ofere-
cerao indivíduo acesso
a benfeitorias como urbanização, abas-
tecimento de água e energia, saneamen-
to básico, drenagem das águas pluviais,
escolas e postos médicos, transporte
coletivo, lazer e segurança. No meio
rural, a casa deve possibilitar a seus
moradores o acesso aos requisitos es-

senciais de habitabilidade, dentro de ade-
quadas condições ambientais.

Quando se analisa a questão
habitacional, devem ser observados três

tipos de déticits. O primei-
ro é o déficit quantitativo.
O segundo é o déficit quali-
tativo, relacionado às con-
dições de habitabilidade, sa-
neamento e infra-estrutura
básica. O terceiro é o déficit
qualitativo ampliado, rela-
tivo ao direito às demais
benfeitorias coletivas.

Considerando-se os dois primei-
ros aspectos, o Plano Estadual de Habi-
tação, elaborado em 1992, aponta um
déficit habitacional em Minas em torno
de 900 mil moradias.

Nessa época, verificava-se adistri-
hui'ção apresentada no quadro a seguir:

por CELENO IVANOVO SILVEIRA / RUI BARBOSA JÚNIOR j
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DEFICIT PERSISTENTE

REGIÃO

1 Metalúrgica e Campos das Vertentes

11— Zona da Mata

111—Sul

IV —Triânguloe Alto Paranaíba
	

.iI
V - Alto Sio Francisco

VI— Noroeste

VII —Jequ it inhonha

VIII - Rio Doce

Favçlização - A análise de tais dados mostra que
as regiões de maior desenvolvimento apresentam os
maiores déíicits habitacionais, provavelmente decor-
rentes do fato de serem elas pólos de atração de
migrantes.

Em muitas situações, o
déficit habitacional tem le-
vado ao fenômeno da
favelização, em virtude
do baixo poder aquisiti-
vo das pessoas, que se
instalam em locais sem
qualquer infra-estrutura, em
assentamentos irregulares.

De acordo com o IBGE, o proces-
so de favel ização não tem ocorrido somente na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, mas pode ser obser-
vado em diversas cidades de porte médio do interior do
Estado, como Coronel Fabriciano, Ipatinga,
Manhumirini e Montes Claros.

As favelas, unia vez consolidadas, colocam para
a sociedade perguntas de difícil resposta. Como
estender os sistemas viários e de transporte a urna
população deslocada não só social, mas também fisi-

camente, sem conturbar os
sistemas existentes? Como
abrir espaço para erigir uma
escola, dentro de aglomera-
ções onde os abrigos amon-
toam-se uns sobre os outros?

O déficit qualitativo da
habitaçãoern Minas pode ser
comprovado quando se ana-
lisam alguns dados forneci-
dos pelo censo de 1991. Num
universo de 3 milhões de
moradias, 21% não têm
canalização interna de água
ou são servidas por formas
alternativas de abastecimen-
to, corno carros-pipa ou fon-
tes de água salobra, impró-

pria para consumo. Não há qualquer forma de escoa-
mento sanitário em 18°k dos domicílios, e, dado
assustador, 20% das casas sequer possuem um cômo-

do, mesmo que externo, que possa ser chamado
de banheiro.

O processo de constru-
çãoem regime de mutirão e

o assentamento clandes-
tino são formas que a
população carente en-
controu de minimizar o

déficit quantitativo. Cer-
cade 4% da população mora

em favela ou assemelhado, nú-
mero expressivo diante dos 5% que

habitam conjuntos residenciais populares, obras que,
quando não de iniciativa do Estado, são por ele
amparadas ou incentivadas, posto que possuem cunho
social. No jogo da construção, as soluções oficial e
informal quase empatam, mas ambas perdem na cor-
rida para erradicar a marginalização.

A problemática habitacional foi debatida no
seminário "Moradia: Alicerce da Cidadania", promo-
vido pela Assembléia Legislativa, do qual participa-

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO DÉFICIT
HABITACIONAL DE MINAS GERAIS (em %)

O processo defavelização não
tem ocorrido somente na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte e coloca para a
sociedade perguntas de difícil resposta:

como estender sistemas viários e de trans-
porte a uma população deslocada não só

social como geograficamente?
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ram representantes de todos os segmentos da socieda-
de. Do encontro resultou um documento que expressa
os anseios da população, traduzidos em propostas
como as seguintes, a serem colocadas como metas
goverflamel1taiS

—"Reconhecer, por meio de lei, a moradia como
necessidade humana básica, direito fundamental do
cidadão e condição primordial da cidadania"

—"Ampliar os instrumentos que possibilitem a
intervenção do poder público no mercado de terras
urbanas, visando à implantação de políticas
habitacionais de interesse social".

Registre-se, ainda, o fato de estar em tramitação
na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.6441
93, de iniciativa popular, que cria o Fundo Estadual de
Moradia Popular.

Recorrendo ainda ao censo de 1991. observa-se
uma mudança estrutural no pertil da sociedade que de
certa forma torna menos drástica a questão habitacio-
nal: apesar de a tendência moderna ser a redução dos
espaços da moradia, constata-se uma significativa
diminuição do tamanho das famílias. A média estadual
de moradores por domicilio está em torno de 4,3.

Desafio - A interpretação dos dados apresenta-
dos não pode ser feita, pelo que já expusemos, de
forma isolada, porém num contexto mais amplo. Sua
leitura deve dar-se em confronto com os dados do
saneamento, das demais condições urbanas, da malha
viária, da possibilidade de educação e de lazer. De-
vem-se levar em conta, ainda, os investimentos do
governo nos últimos anos, que podem ter modificado
o quadro exposto.

A observação do que ocorre no dia-a-dia,
entretanto, nos mostra estar a realidade mineira, assim
corno a nacional. distante de garantir ao indivíduo o
que postulam os documentos legais e a justiça social
por eles proposta. Fatos isolados podem servir como
evidência da situação basta olharmos o movimento de
pessoas sem teto que se organizou recentemente em
nossa Capital.

Árdua, pois, é a tarefa imposta aos administra-
dores, nas três esferas de governo, que, a despeito do
esforço das administrações anteriores, deverão dedi-
car-se, se não à erradicação, pelo menos à minoração
de um problema inserido na intrincada conjuntura
nacional, considerada cm cus aspectos políticos.
econômicos e sociais.
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CULTURA

O setor cultural em Minas Gerais ganha, com a reestruturação dos órgãos
oficiais e um diagnóstico de problemas e potencialidades, a sustentação
necessária a uma atuação mais consistente do Estado, substituindo as
ações fragmentadas e as práticas assistenciaiistcis

ENCONTRANDO
SEU ESPAÇO

setor cultural em Minas vive a expectativa
de um salto qualitativo, no que se refere à
interferência que recebe dos órgãos públicos.

Tradicional mente deixada em segundo
plano nas decisões de investimento e na dis-
tribuição orçamentária, por
não apresentar um quadro
de carências tão evidente
quanto os de outras áreas.
como saúde e educação, a
cultura ressente-se ainda da
falta de um contorno defini-
do para fundamentar a atua-
ção do Estado, dando mar-
geni a um relacionamento
marcado pela ótica
assistencial ista.

Nesse sentido, a pre-
sença do governo nos últimos quatro anos,
através dos projetos implementados pela Se-
cretaria da Cultura, teve o mérito de
reestruturaros órgãos oficiais vinculados ao
setor e iniciar um amplo diagnóstico dos
problemase das atividades culturais do Esta-
do, deixando para a administração que se
inicia as bases para uma atuação mais con-

sistentee mais sintonizadacom asdemanclas
da população.

Reestruturação - No Plano Pluria-
nual de Ação Governamental do Governo do

Estado de Minas Gerais( 1992/
1995), a área de cultura era
integrada pelo Conselho Esta-
dual de Cultura, Fundação de
Arte de Ouro Preto (Faop).
Fundação Clóvis Salgado
(FCS). Fundação Escola
Guignard (FEG). Instituto Es-
tadual do Patrimônio Históri-
coe Artístico de Minas Gerais
(lepha). Fundação Mineira de
Arte Alei jadinho(Furna), Fun-
dação TV Minas Cultural e

Educaiiva e Rádio Inconfidência, entidades
estas atuando vinculadas ou coordenadas
pela Secretaria de Estado da Cultura (SEC).

Em 14de setembro último, a Mensagem
n°5 15/94 do governador cio Estado encam i-
nha à Assembléia Legislativa o Projeto de
Lei n° 2.197/94. que dispõe sobre a
reestruturação da Secretaria de Estado da

por FRANCISCO MERCEDO MOREIRA
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Cultura e estabelece a existência de oito superintendências.
mencionando. no entanto, como órgãos a ela vinculados ou
por ela coordenados o Conselho Estadual de Cultura. a
Fundação Clóvis Salgado. a Fundação Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico, a Fundação de Arte de
Ouro Preto e a Fundação Cultural TV Minas. Três órgãos
passaram a integrar outras instâncias da administração
pública: a Fundação Mineira de Arte Aleijadinho. a Funda-
ção Escola Guignard e a
Rádio Inconfidência.

O que se depreende
dos documentos é que se
optou por uma consolida-
çio e urna ampliação da
estrutura de órgãos da
própria Secretaria da Ciii-
tura. De fato, o estudo do
projeto de lei em
tramitaÇão na Assembléia
revela a intenção do Po-
der Executivo de consti-
tuir, no âmbito da própria
Secretaria, uma rede de
órgãos que lhe propiciem
instrumentos para atuar
por si mesma. Dotadas
das Superintendências de
Planejamento e Coorde-
nação, Administrativa, de
Finanças. de Edição e
Distribuição do Suple-
rnento Literário de Minas
Gerais. de Ação Cultu-
ral, do Arquivo Público
Mineiro. de Museus e de
Bibliotecas, a atuação da
Secretariada Cultura pro-
mete renovar-se e se tor-
nar mais adequada para responder por suas tarefas no
âmbito das demandas culturais do Estado.

No documento de 1990 (Plano Plurianual), dizia-se
que processos de mudança, conseqüência da substituição
freqüente de secretários, não permitiram a elaboração de
urna proposta de trabalho consistente e duradoura. O
mesmo documento diz: "Em decorrência desse quadro. e
paralelamente a seu esvaziamento institucional, instalou-
se. no Sistema Estadual de Cultura, uma marcada crise de
identidade, consubstanciada na ausência de clarezaquanto
a seus objetivos e limites, o que levou à desarticulação das
unidades administrativas do Sistema e, principalmente,

desarticulou as fundações a ele vinculadas". Programava-
se, além disto. "profunda reformulação" da Secretaria de
Estado da Cultura, "para poder levar a bom termo suas
funções".

Ao final do governo pode-se questionar: que se fez em
face do quadro que ele mesmo descreve como tão crítico? A
presença da ação administrativa do poder público no espa-
ço da cultura. no Estado, foi capaz de modificar substanci-

almente a situação que
encontrou, nesses úl-

_I /

timos quatro anos?
Compete-nos,

inicialmente, referir,
de forma suscinta. os
órgãos e atividades
desenvolvidas sob
a coordenação da
SEC,com base em
documento produzido
pela própria Secreta-
ria.

Programa de
t/)O1() às Bandas de
Música Civis ("Pra
Ver a Banda Tocar")
- Em convênio com o
Banco do Estado de
Minas Gerais, assina-
do em 11/1 l/91,esse
programa procura
reavivar as tradições
de Minas, buscando
trazer de volta às pra-
ças e aos coretos a
música de banda, tão
tradicional entre nós.

Loucura rie - Em
parceria com a

Fhemig. a Secretaria da Cultura criou um programa que
busca a ressocialização do paciente psiquiátrico e sua
inserção na sociedade, por meio do contato corri a lingua-
gem artística e do acesso à produção cultural em geral.

Pó/os Culturais —Objetivo: descentralizar os serviços,
para melhorar o atendimento da demanda. Os pólos cons-
tituem canais de diálogo, servindo de interlocução junto à
Secretaria e intermediando apoio técnico aos municípios.

Projeto Corujinha Pretende investir na formação
cultural da criança e do adolescente. Seu objetivo é levar
alunos da rede pública estadual de ensino da Capital ao
teatro e a exposições de artes plásticas.
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Prêmio Minas de Cultura - Criado em 1974, em 1992
obteve merecido reconhecimento nacional. Seu objetivo é
estimular autores brasileiros flO campo da poesia, contos,
dramaturgia. romance, novela e textos voltados para o
público infantil.

Projeto Busca- Vida - Uma Caminhada Teatral pela
Cidadania das Crianças e dos Adolescentes - O Grupo
Teatro Andante realizou o espetáculo "Por um Triz".
levado a oito cidades mineiras, para mobilizar direta ou
indiretamente a sociedade, em relação ao "exercício da
cidadania de crianças e adolescentes".

Censo Cultural - ("Primeiro Censo Cultural de Mi-
nas") - É o primeiro esforço no sentido de definir o perfil
da cultura mineira. Pretende-se fazer urna ampla e detalha-
da radiografia cultural do Estado, com vistas à implantação
efetiva de uma administração regionalizada e descentrali-
zada.

Projetos Especiais "Liberdade e Cidadania -
Tiradenres Vivo"—Ciclo de ações culturais iniciado em lO

de abril de 1992 com a estréia mundial do oratório
"Tiradentes", de Manoel de Macedo, com libreto do ex-
presidente do Estado Augusto de Lima. Com esse primeiro
evento, inaugurava-se um ciclo cujo objetivo era comemo-
rar o bicentenário da morte de Tiradentes. Em várias
cidades a música esteve presente em praça pública, em
eventos rnultirníd ia relacionados com o tema das comemo-
rações. Oito cidades foram visitadas pela exposição "Mi-
nas Fotográfica", com imagens relacionadas ao tema "Li-
berdade e Cidadania". A arte barroca mineira, em 105
painéis assinados pelo fotógrafo Rui Cézar, visitou 28
municípios, distantes do circuito das cidades históricas. O
ciclo de comemorações do bicentenário da Inconfidência
Mineira, com trabalhostrabalhos de 26 autores mineiros sobre o
sentido de liberdade e cidadania no Brasil atual, resultou na
produção do livro "Minas de Liberdade".

Exposição "Tempo Passado, Tempo Presente" - A
SEC, juntamente com a Secretaria de Estado da Ciência.
Tecnologiae Meio Ambiente, reuniu, no Palácio das Artes,
informações, documentos e objetos expressivos da arqueo-
logia, paleontologia e espeleologia do Estado.

Projeto "Cataguases: Um olhar sobre a
Modernidade" - A SEC. aproveitando a idéia do Instituto
dos Arquitetos do Brasil - Seção MG, com a colaboração
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e
em parceria com o Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural, realizou o projeto referido, que constou de expo-
sição montada em Cataguases, procurando mostrar nas
áreas de arquitetura, mobiliário, literatura, cinema e artes
plásticas o envolvimento da cidade com o Modernismo
brasileiro.

O Plano Plurianual de 1990
detectava a impossibilida-
de de uma proposta de tra-
balho consistente e dura-
doura: "Paralelamente a
seu esvaziamento insti-
tucional, instalou-se no
Sistema Estadual da Cultu-
ra uma marcada crise de
identidade, consubstan-
ciada na ausência de cla-
reza quanto a seus objeti-
vos e limites, o que levou
à desarticulação das uni-
dades administrativas"

Suplemento Literário de Minas Gerais - Criado em
1967 como Suplemento Literário do "Minas Gerais", órgão
oficial do Estado, e tendo como seu primeiro editor Murilo
R ubião, ganhou em 1993 nova denominação e passou a ser
de responsabilidade da SEC. ór gão importante no meio
literário brasileiro, prestigiará o ensaio, a resenha, acrítica,
pretendendo inserir-se no mundo da música, do cinema, do
teatro e das artes plásticas mineiras.

Conselho Estadual de Cultura - Criado em 1967, foi
desativado em 1983. Nos fóruns de cultura realizados na
Assembléia Legislativa, com a participação dos diversos
segmentos da comunidade ligados ao setor, foi julgada
necessária a sua reativação e reestruturação. O projeto de
lei reorganizando e redefinindo funções do Conselho Esta-
dual de Cultura, interpretando corretamente as propostas
dos fóruns de cultura, foi elaborado pela SEC e enviado à
Assembléia, onde foi aprovado. O Conselho é órgão delibe-
rativo, integra a estrutura da SEC, participa da elaboração
de diretrizes globais para o setor, coordena o gerenciamento
da área. Sua composição é paritária, com representação do
setor público e da sociedade civil. Seu funcionamento se dá
por intermédio de câmaras setoriais especializadas.

RvvIsrA IX) LEGISLA11v0	69



ENCONTRANDO SEU ESPAÇO

Arquivo Público - Órgão da SEC, responde pela
preservação da memória administrativa de Minas Gerais.
Procura oferecer condições favoráveis ao atendimento de
pesquisadores e estudiosos da história de Minas. Sua
Diretoria de Apoio Cultural responde pela implantação do
processo de automação do acervo bibliográfico, pela mon-
tagem da exposição comemorativa dos 100 anos da Primei-
ra Constituição Mineira., pela publicação da Revista do
Arquivo Público Mineiro e do Catálogo da Fundação João
Pinheiro e pela atualização do Guia do Arquivo Público
Mineiro.

Superintendência de Bibliotecas Públicas - Respon-
sável pela coordenação da política e da ação cultural
desenvolvidas pelas bibliotecas públicas mineiras. Com-
põe-se de quatro diretorias: Biblioteca Pública Estadual
Luiz de Bessa, Assistência às Bibliotecas Públicas Muni-
cipais, Extensão e Processamento Técnico. A Biblioteca
Luiz de Bessa, além de atender 2 mil pessoas por dia,
desenvolve um amplo trabalho ligado à veiculação da
cultura, apresentando shows de música, peças de teatro,
palestras, exposição de arte, mesas-redondas, vídeos, etc,
em sua Sala de Multimeios.

Superintendência de Museus - Órgão responsável
pela preservação, conservação, aquisição, divulgação e
exposição de projetos e testemunhos da cultura e arte
mineiras em seus diversos aspectos e períodos históricos.
Unidades a ela vinculadas: Museu Mineiro (BH), Museu
Casa Guignard (Ouro Preto), Museu Casa Alphonsus de
Guimarães (Mariana), Museu Casa Guimarães Rosa
(Cordisburgo), Atelier de Restauração e Conservação.

Por iniciativa do Poder Executivo, o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico foi reestruturado por
lei, já sancionada e promulgada.

A SEC desenvolveu um amplo trabalho de parcerias e
apoios financeiros a entidades culturais da Capital e do
interior, participando de algum modo, como é sua obriga-
ção, do desenvolvimento da cultura mineira.

Por essa síntese pode-se ver que a SEC recuperou
espaço no âmbito da administração pública, como se pro-
punha no Plano Plurianual de 1990. Trabalhou muito. E
esse período ficará marcado como período significativo na
história da administração da cultura em Minas.

Fóruns técnicos - Mais importante do que o que se
fez de concreto em termos de ações culturais, foi a reorga-
nização que se plantou no campo dos diagnósticos, das
propostas e leis comprometidas com a administração da
cultura no Estado, com previsíveis repercussões para o
futuro.

Que se fez em face do
quadro que o próprio go-
verno descreve como crí-
tico? Mais importante do
que o que se fez em ter-
mos de ações culturais,
foi a reorganização que
se plantou no campo dos
diagnósticos, propostas e
leis comprometidas com
a administração da cultu-
ra do Estado, com previ-
síveis repercussões no fu-
turo. Da maior relevância
foram os fóruns técnicos
sobre política cultural

Assim, fato da maior relevância para a cultura mineira
foram os Fóruns Técnicos sobre Política Cultural no Esta-
do de Minas Gerais. Com base no convênio firmado entre
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a
Secretaria de Estado da Cultura, foram realizados cinco
fóruns técnicos:

1 - Documentação e Informação - Arquivos,
Bibliotecas e Museus, em agosto de 1992;

2— Patrimônio Cultural e Natural - Memória
e Esquecimento, em setembro de 1992;

3 - Patrimônio Cultural e Natural -
Espeleologia e Paleontologia, em setembro/outubro de
1992;

4—Estado e Cultura, em novembro de 1992;
5—Mecanismos de Financiamento da Cultu-

ra, em novembro/dezembro de 1992.
Todos estes fóruns foram abertos ao público interessa-

do e contaram com a presença de representantes das
comunidades especializadas nas diversas áreas da cultura.
Neles, sob a orientação de especialistas, foram amplamente
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debatidos os problemas particulares a cada área, e apresen-
tadas e votadas em plenário propostas que integraram o
documento final. Os documentos finais de cada fórum,
democraticamente produzidos, refletem com autenticidade
as idéias e expectativas da sociedade em relação à cultura
e à presença do Estado na produção cultural mineira.

Das propostas dos fóruns técnicos resultaram, entre
outros, dois documentos importantíssimos para a cultura
do Estado. Um foi a lei, já sancionada pelo governador
Hélio Garcia, que organiza e estrutura o Conselho Estadual
de Cultura, dando-lhe funções deliberativas e de
gerenciamento das atividades culturais ligadas ao poder
público, democraticamente integrado por representantes da
administração pública e da sociedade civil. O outro foi o
amplo projeto de lei que dispõe sobre a política cultural do
Estado, tramitando atualmente na Assembléia, o qual defi-
ne os objetivos e princípios da política cultural, trata do
patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológi-
co, paleontológico, espeleológico, dos arquivos, das bibli-
otecas, dos museus, do incentivo à produção cultural, do
planejamento e execução da política cultural. E instrumen-
to maduro, fruto de longas discussões e debates, e sua
aprovação na Assembléia e futura implementação trarão
avanços significativos para a área de cultura. É  primeiro
esforço sério de sistematização, num documento legal, do
vasto campo da cultura de nosso Estado, em suas diversas
e complexas áreas de produção e conservação. Esperemos
que sua aprovação ocorra com a urgência pedida pelas reais
demandas de nossa cultura.

O papel do Estado - Antes de terminar, contudo,
julgamos importante levantar uma questão que nos
parece extremamente importante. A atividade do po-
der público tem-se desenvolvido em resposta às de-
mandas culturais, por iniciativas esparsas que ten-
tam satisfazer interesses reais da sociedade. Falta-
lhe, contudo, um plano global de trabalho. Faltam-
lhe instrumentos críticos que permitam apreciar a
significação e o alcance dessas iniciativas.

Isto nos leva a uma questão de fundo. Será que a
SEC tem já definido para si o que seja a cultura com
que se compromete administrativamente? Que cultu-
ra é essa que se constitui objeto das ações administra-
tivas de uma Secretaria de Estado?

Tal conceito não nos parece suficientemente es-
clarecido. Isto faz com que a ação do Estado na área
caia, facilmente, na superficialidade de um
assistencialismo cultural que não leva a soluções
definitivas. Não seria o caso de se repensar a cultura

A atividade do poder pú-
blico tem-se desenvolvido
em resposta às demandas
culturais, por iniciativas
esparsas que tentam sa-
tisfazer interesses reais.
Falta-lhe um plano global
de trabalho. Faltam-lhe
instrumentos críticos que
permitam apreciar a sig-
nificação e o alcance des-
sas iniciativas. Será que a
Secretaria tem já definido
para si o que seja a cultu-
ra com que se comprome-
te administrativamente?

como espaço de inserção do poder público, definir-
lhe melhor os contornos, e a partir daí pensar o fazer
administrativo? Quem sabe dessas reflexões surgiri-
am luzes novas para a ação do Estado nesta área?
Quem sabe dessa reflexão surja a necessidade, para
a ação do poder público, de redirecionar suas inicia-
tivas, fazendo-as transitar do assistencialismo esparso
para a construção de instituições sólidas que favore-
çam a atividade cultural da sociedade e lhe permitam
expandir-se livre e autonomamente?

As futuras administrações comprometidas com a
cultura mineira terão muito a fazer. Já se fez muito.
Mas os novos instrumentos criados permitirão, certa-
mente, maior eficácia dos esforços a serem
despendidos. Minas precisa de idéias claras e políti-
cas coerentes que lhe permitam crescer culturamente
e guardar com cuidado os tesouros que nos legaram
nossos antepassados.
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TURISMO, ESPORTE E LAZER

O Estado ganha, com o Plano Integrado para o Desenvolvimento do
Turismo, uma plataforma para explorar suas riquezas históricas e
naturais e tem no Projeto Curumim uma experiência a ser consolida-
da e ampliada para minimizar o problema do menor carente

pL\Níç 5ITJTII
urismo, esporte e lazer têm uma caracte-
rística e ambigüidade comuns: são áreas
fundamentais para o desenvolvimento
econômico e social, mas que ainda não
receberam a devida aten-
ção das autoridades minei-
ras. Praticamente tudo ain-
da está por ser feito, visto
que apenas recentemente se
vislumbraram medidas efe-
tivas para iniciar o atendi-
mento às demandas.

No setor de turismo,
por exemplo, apenas em
1994 foram apresentados
projetos de lei,já sanciona-
dos, que procuram atender
aos dispositivos constitucionais. No setor
de esportes e lazer, como se verá a seguir,
são ainda tímidas as iniciativas, apesar de
uma delas, o Projeto Curumim, estar se
revelando uma das mais expressivas ten-
tativas de solução do problema do menor
carente.

Para possibilitar o exame das matéri-
as-alvo de apreciação neste artigo, proce-

deremos inicialmente a algumas digressões
sobre a importância dos três setores, quando
poderemos também mencionar os artigos da
Constituição mineira pertinentes.

Num segundo momento,
iremos expor a atuação gover-
namental nos últimos quatro
anos, destacando tanto os pro-
jetos e ações já consolidados
quanto os em andamento.

Projetos - A importância
do turismo como atividade ge-
radora de empregos e de renda
é por demais conhecida. Não
nos parece necessário enfatizar
esse aspecto. Antes, acredita-

mos que é fundamental relembrar que Minas
Gerais é um dos estados brasileiros com me-
lhores condições para desenvolver o turismo.
Isso porque Minas possui um patrimônio his-
tórico e natural dos mais ricos e complexos,
com dezenas de opções para quem procura
uma alternativa aos benefícios oferecidos pe-
los banhos de mar e de sol.

No entanto... as cidades remanescentes
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da época colonial, que encantar?i a quantos as visitam,
clamam por ajuda. Os prédios estão caindo; as igrejas e
museus não possuem, via de regra, pessoal especializado
para a guarda e conservação do acervo, a segurança
(quando existe) é mínima, facilitando o roubo de peças
valiosas, que são contrabandeadas para outros estados e
para o exterior. A lista das mazelas é extensa, o que nos
permite concordar com a afirmação de que, em Minas, o
passado pede socorro.

Reza a Constituição mineira que "o Estado apoiará e
incentivará o turismo como atividade econômica, reco-
nhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento,
social e cultural". Apenas em 1994, porém, foram tomadas
medidas legislativas efetivas para atender ao disposto
naquele documento.

Assim é que, para contemplar a exigência constitu-
cional de "adoção de um plano integrado e permanente,
estabelecido em lei, para o desenvolvimento do turismo no
Estado, observado o princípio da regionalização", o
Poder Executivo enviou à Assembléia Legislativa o projeto
de lei criando o Planitur (Plano Integrado para o Desenvol-
vimento do Turismo em Minas Gerais), hojejá aprovado e
sancionado.

Objetiva-se, com o Planitur, estabelecer as diretrizes
gerais para a área de turismo, definindo-se as ações a serem
desenvolvidas de forma integrada por várias entidades do
poder público. Busca-se, ainda, definir a política de apoio
e de incentivo à atividade turística.

Prevê-se, para ser implantado de forma regionalizada,
um conjunto de ações relativas ao patrimônio histórico e
natural do Estado, à realização de diversos eventos, à
preparação de recursos humanos, à implantação de pólos
turísticos, ao turismo social, entre outras.

Evidencia-se o destaque dado às cidades históricas, às
estâncias hidrominerais e à Capital.

Caberá ao governo que se inicia a efetiva implantação
do plano. E podemos afirmar que as medidas propostas, se
colocadas em prática adequadamente, poderão significar,
enfim, a dinamização dessa importante atividade, até hoje
deixada em plano secundário.

A questão dos recursos destinados ao turismo também
é importante, visto que o setor, tradicionalmente, tem
recebido apenas migalhas, que inviabilizam qualquer tenta-
tiva de ação.

Para tentar equacionar o problema e, ainda, atendendo
a exigências constitucionais, foi criado o Fastur (Fundo de
Assistência ao Turismo). Também resultado de projeto
específico encaminhado pelo Executivo à Assembléia, já
aprovado e sancionado, o Fastur procura garantir suporte

financeiro às ações e projetos enquadrados nas normas do
Planitur.

Prevê-se a concessão de empréstimos e financiamentos
a empresas privadas e entidades públicas que apresentem
projetos consentâneos com os objetivos maiores daquele
Plano.

Ao mesmo tempo, cuidou-se da reorganização do
Conselho Estadual de Turismo (CET) , para adequá-lo às
novas condições que o Plano irá propiciar. Aliás, caberá ao
Conselho papel destacado na formulação do Plano e das
respectivas ações a serem desenvolvidas.

Por último, resta assinalar que a responsabilidade
maior pela execução do Planitur caberá à Turminas, a quem
compete, ainda, a gestão do Fastur.

As perspectivas para 95 são, pois, animadoras. É,
porém, fundamental não esquecer a necessidade de uma
vontade política para implementar os projetos criados,
assim como recursos suficientes para que tais projetos
possam sair do papel e se tornar realidade.

Curumim - Preocupação recente dos textos constitu-
cionais, o setor de desportos e lazer necessita, ainda, de
maiores investimentos, até mesmo para se atender ao que
dispõem os artigos 218 a 220 da Constituição Estadual.
Tais artigos determinam obrigações específicas ao poder
público, no sentido de garantir a possibilidade da prática do
desporto e ao lazer, inclusive às pessoas deficientes.

Não se pode negar o trabalho desenvolvido nos últimos
quatro anos pela Selt (Secretaria de Estado de Esportes,
Lazer e Turismo), particularmente naquele aspecto que é
considerado prioritário pelo próprio órgão: o Projeto
Curumim.

Apesar dos minguados recursos destinados àquela
pasta, sua atuação pode ser considerada exemplar. Os
Jogos do Interior (Jimi), o Projeto Mocatu, destinado aos
portadores de deficiência, e o Projeto Curumim—reconhe-
cido, premiado e aplaudido internacionalmente - são
exemplos vivos de que se pode, com poucos recursos,
atender a carências da sociedade, levando lazer e propician-
do a prática desportiva a milhares de crianças e adolescen-
tes.

Pelo significado que hoje alcança, destacaremos o
Projeto Curumim em nossa análise do setor de desportos e
lazer.

A idéia fundamental do Curumim é de caráter preven-
tivo, ou seja, pretende-se, objetivamente, evitar que crian-
ças carentes - na faixa de 6 a 12 anos - tornem-se meninos
ou meninas de rua.

Parte-se do pressuposto de que a criança precisa de
"educação o dia inteiro, sem necessidade de escola o dia
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inteiro". Com isso, a criança permanece um turno na escola
e outro no Curumim. Ali,, ela terá, à sua disposição,
monitores para ajudá-la a fazer os "deveres de casa", para
ministrar-lhe reforço naquelas disciplinas em que esteja se
saindo mal. E, sobretudo, a criança poderá brincar, poderá
ser criança. Não uma brincadeira gratuita,
descompromissada, mas uma série de brincadeiras e jogos
que ajudarão a desenvolver, física, psíquica e emocional-
mente, crianças que dificilmente teriam isso se permaneces-
sem em casa. Ou na rua.

E importante assinalar que
a equipe de monitores está per-
manentemente acompanhada
por pedagogos ou psicólogos.
Todos os monitores são treina-
dos para desempenhar a con-
tento suas atividades.	 -

As crianças freqüentam o	 -
núcleo de segunda a sexta-fei-
ra, em turno não coincidente
com o da escola. Algo como o	-
que os Cieps e Caics tentam	-
realizar. E importante obser-	 -
var, porém, a diferença: o nú-
cleodo Curumim não está loca-
lizado no mesmo espaço físico
da escola. Essa mudança de
espaço tem-se mostrado muito
eficaz para manter o interesse das crianças. Aliás, muitas
delas preferem o espaço do Curumim ao da escola. Princi-
palmente pelo sentimento de liberdade que ali se permite.

As atividades de lazer, recreação e esporte são
entendidas não como um fim em si mesmas, devendo ser
realizadas de forma articulada e integrada, visando ao
desenvolvimento global da personalidade.

Como o público-alvo do projeto é o menino carente, a
localização dos núcleos obedece a um planejamento estra-
tégico. Os atuais núcleos (cerca de 100 instalados até o final
de 1994) situam-se em áreas periféricas das grandes cida-
des.

Existem três tipos básicos de núcleos: os estruturados,
os semi-estruturados e os integrados. Os primeiros são
aqueles construídos em áreas próprias e definitivas, dentro
de um projeto padrão, cuja construção é relativamente
barata: entre R$ 28.000,00 e R$ 70.000,00. Isso numa área
de 5.000 a 30.000 m2.

Os semi-estruturados são aqueles instalados em áreas
menores, de 500 a 5.000 m2 , e dependem de projetos
específicos.

Já os integrados constituem a alternativa mais econô-

mica, pois não dependem deedificações. Utilizam espaços
e construçõesjá existentes, cedidos por meio de convênios
que garantam seu uso sem prejuízo das atividades normal-
mente desenvolvidas no local.

A experiência, apesar de recente, já produziu bons
frutos. O Projeto Curumim tem sido visitado por autorida-
des de dezenas de países, que se encantam com a simplici-
dade e eficiência do trabalho. Recentemente, o Unicef,
órgão da ONU voltado para o atendimento à infância,

concedeu ao projeto um prêmio, reconhecendo o excelente
trabalho que através dele se desenvolve.

Queremos acreditar que o programa ainda pode ser
significativamente aperfeiçoado. Urge que haja maior
entrosamento com a Secretaria de Estado da Educação,
para um trabalho de maior envergadura na área das ações
de reforço escolar, que podem melhorar sensivelmente o
rendimento das crianças. Hoje, não há dados que possam
comprovar a validade dessa hipótese.

Os recursos também precisam ser aumentados. A
própria estrutura da Selt deixa a desejar. Percebe-se que
não existem pessoas capacitadas a um trabalho estatístico
e de registro daquilo que se tem feito. Corre-se até o risco
de o projeto perder sua memória, por falta de pessoal (as
deficiências ocorrem tanto no plano quantitativo quanto no
qualitativo).

Pelos resultados apresentados até agora, o Projeto
Curumim evidencia-se como estratégia eficaz de aborda-
gem do problema do menor carente. É, sem dúvida, um
projeto que não pode ficar ao sabor de interesses político-
partidários e que merece continuar, ampliando-se e diver-
sificando-se cada vez mais.

74 REVISTA DO LEGISLATIVO



SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia mineira obtém bons resultados com a modernização
de sua estrutura, a qualificação de seus quadros e a política
de integração com a comunidade, mas tem seu trabalho comprome-
tido pelas carências do sistema penitenciário do Estado

EM BUSCA DA
EF"11C1 N

Constituição Federal coloca a segurança pú-
blica não apenas como dever do Estado, mas
também como direito e responsabilidade de
todos.

Exatamente sob o
enfoque constitucional é que
o poder público em Minas
Gerais vem buscando a par-
ceria da sociedade civil nos
projetos relativos à seguran-
ça pública, com resultados
bastante satisfatórios.

Nessa mesma linha, o
constituinte mineiro fez pre-
ver na Carta do Estado a ins-
tituição do Conselho de Defe-
sa Social, com o objetivo de
estimular o desenvolvimento da consciência
individual e coletiva de respeito à lei e ao
direito, a valorização dos princípios éticos e
das práticas da sociabilidade, bem como a
prevenção e repressão dos ilícitos penais,
entre outros.

Vale destacar, na composição do referi-

do Conselho, a participação não apenas de
servidores ligados à segurança pública, como
também de representantes da sociedade civil,
incluindo a imprensa e a Ordem dos Advoga-

dos do Brasil.
E certo que os graves pro-

blemas sociais que afligem o
País não passam despercebi-
dos pelo Estado de Minas Ge-
rais e se refletem substancial-
mente na deterioração do teci-
do social.

Embora os estudos so-
ciológicos estejam a de-
monstrar	um	maior
distanciamento entre as di-
versas classes sociais, o que

tem como resultado extremamente nega-
tivo o crescimento da criminalidade,
observa-se, em Minas Gerais, uma ele-
vação menos drástica desses indicado-
res. Apesar do crescimento populacional
registrado nos últimos anos, o índice de
criminalidade manteve-se constante.
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O Conselho de Defesa Social, prev
na Constituição do Estado e já instituí
contando com a participação de
presentantes da sociedade civil, t
entre seus objetivos o de estimulc
desenvolvimento da consciência ir
vidual e coletiva de respeito à lei,
direito e aos princípios éti

Essa situação positiva de Minas Gerais deve-se aos
resultados da política de segurança implementada pelo
poder público estadual nos últimos anos. Dados estatísticos
têm demonstrado urna melhoria na qualidade de vida do
cidadão mineiro, o que pode ser atribuído em parte à
atuação dos organismos responsáveis pela segurança pú-
blica.

Para se inteirar acerca do tema ora tratado, é impres-
cindível conhecer um pouco as duas instituições que inte-
gram o sistema estadual de segurança pública: a Polícia
Militar e a Polícia Civil.

Atuação diversificada - A PMMG conta hoje com um
efetivo de aproximadamente 42 mil funcionários, distribu-
ído entre a Capital e sete Comandos Regionais de Policia-

mento, com sede nas cidades de Governador Valadares,
Bom Despacho, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba,
Lavras e ipatinga. A Capital absorve cerca de 40% do
efetivo da PMMG.

Para a execução operacional. a PMMG possui na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Comando de
Policiamento da Capital, que engloba seis Batalhões de
Polícia Militar: um Batalhão de Polícia de Trânsito; um
Batalhão de Polícia de Choque; um Batalhão de Missões
Especiais; um Batalhão de Polícia de Guardas: um Regi-
mento de Cavalaria; a 58 Companhia Independente, com
sede em Betim; a 68 Companhia Independente, com sede em
Vespasiano: a 73 Companhia independente, com sede em
Santa Luzia; e a i Companhia Independente de Policia-
mento de Trânsito, instalada em Contagem. Têm sede,
ainda, na Capital a 8 Companhia de Polícia Rodoviária e
a 88 Companhia de Polícia Florestal.

Já o Corpo de Bombeiros da PMMG está assim

distribuído no território estadual: dois batalhões em Belo
Horizonte; um em Contagem; um em Uberlândia; um
batalhão e urna Companhia de Bombeiro Militar Indepen-
dente em Juiz de Fora - as tiês últimas unidades em
operação a partir de 1° de janeiro de 1995.

O número de ocorrências registradas pela PMMG em
1991 atingiu o total de 829.054. Até outubro de 1994, esse
número alcançou 842.343.

Com relação aos acidentes de trânsito, em 91 foram
registradas 97.694 ocorrências, com uma previsão, para
94, de 109.329 casos, em que pese o grande aumento do
número de veículos em circulação.

A Polícia Florestal, em 91, registrou 34.645 ocorrên-
cias, sendo a previsão para 94 de 30.650, num decréscimo

que reflete um aumento do poder fiscalizador,
devido ao crescimento do número de efetivos, ao

	

isto	melhor aparelhamento da máquina administrati-
va e à reestruturação dos serviços.

	

do,	Relativamente ao Corpo de Bombeiros,
pode-se constatar pelas estatísticas um cresci-

	

re-	mento marcante de sua atuação: em 91 foram

	

em	atendidas 8.677 chamadas, sendo que até outu-
bro de 94 foram registrados 39.490 atendimen-

	

ir O	tos. Esse alto número de atendimentos deve ser
atribuído à anormalidade detectada quantos aos

' 1	baixos índices pluviométricos, o que redundou

	

CIO
	

em freqüentes intervenções para combate a in-
cêndios.

OS O trabalho de reciclagem dos quadros da
PMMG atingiu a totalidade da tropa, no período
compreendido entre 91 e 94, sendo oferecidos
cursos de treinamento, formação, aperfeiçoa-

mento e especialização.
Entre os programas da corporação em relação à

criminalidade, destaca-se o trabalho de natureza preventi-
va, desenvolvido por meio do policiamento a pé, montado
e motorizado, fazendo com que a simples presença do
policial militar intimide a prática de delitos.

No campo da assistência social, atua com a "Patrulha
de Segurança Alimentar", promove a distribuição de sopa
aos mendigos das principais cidades mineiras, bem como
participado Promam (Programa de Iniciação ao Trabalho).
Neste caso sua atribuição é recolher, assistir, treinar e
encaminhar para o trabalho menores em situação de risco
social.

Reestruturação - Em relação à Polícia Civil do
Estado, constata-se nos últimos anos uma evolução quali-
tativa e quantitativa do trabalho desenvolvido por aquela
entidade.
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Enfatizou-se o aprimoramento tecnológico mediante
interligação de sistemas operacionais, com troca de infor-
mações instantâneas entre as diversas delegacias, o que
facilitou a dinâmica do serviço e a solução dos problemas
atinentes à segurança pública.

A facilidade que a população encontra hoje na retirada
de documentos emitidos pelos órgãos da segurança, tais
como carteiras de habilitação, alvarás e carteiras de iden-
tidade, mostra a evolução desses serviços em relação ao
ano de 91.

A realização de grande número de concursos públicos
pela Academia de Polícia Civil, destinados ao preenchi-

as instalações físicas de muitos órgãos, reequipada a frota
de veículos, informatizados vários serviços e adquiridos
equipamentos modernos.

Apesar da melhoria qualitativa e quantitativa do traba-
lho prestado pela Polícia Civil, os resultados dessas
mudanças ainda não correspondem plenamente aos anseios
da população. Há muito o que fazer, principalmente quanto
às constantes denúncias de que servidores da entidade
tenham praticado indisciplina, corrupção e outros atos
dessa natureza, que não se coadunam com o exercício da
atividade policial.

Mesmo diante da indisponibilidade de recursos fi-

mento de cargos nas diversas carreiras policiais, marca a
atuação daquele órgão de treinamento.

Além das promoções realizadas pela administração
direta do Estado, a Academia, nos últimos quatro anos,
preparou 4.200 servidores policiais, nos mais diversos
cursos ministrados.

Ocorreu no último quadriênio uma reestruturação de
vários órgãos ligados à Polícia Civil. Foram reorganizados
com o propósito de se criarem as condições necessárias ao
atendimento da população. Nesse passo foram ampliadas

nariceiros, foram buscadas alternativas que viabilizassem
as metas estabelecidas pela instituição. Em que pese a
relevante carência, as estatísticas demonstram que o
reequipamento dos órgãos da Polícia Civil e o treinamento
dos seus quadros trouxeram resultados positivos no que
tange à segurança pública. Entretanto, há muito que se
fazer, principalmente no que se refere à melhoria das
condições de trabalho dos seus servidores. Entre os princi-
pais problemas que os afligem, está a baixa remuneração.

Apesar dessa situação, tem sido marcante a eficiência
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do aparelho policial naquilo que diz respeito à apuração de
delitos em geral, uma vez de 90% a 95% dos inquéritos
instaurados elucidam os delitos praticados. É oportuno
salientar que o índice de apuração dos crimes ligados a
seqüestros no território mineiro se aproxima de 100%,
trabalho este reconhecido e destacado nacionalmente.

Conclui-se, em vista das providências adotadas nos
últimos anos, que o resultado não poderia ser outro senão
a melhoria das relações entre a população e os servidores
ligados aos órgãos de segurança. Essa parceria tem gerado
um maior grau de confiabilidade e maior eficiência nos
serviços prestados pelo Estado.

Carências - Outro elo importante do setor de seguran-
ça pública diz respeito ao sistema carcerário, cujo trabalho
reflete diretamente na qualidade do serviço como
um todo. Em Minas Gerais, pelas precárias condi-
ções de seus estabelecimentos penais, o resultado
final dos serviços de segurança pública acaba
ficando prejudicado.

O sistema penitenciário mineiro, assim como
o quadro carcerário do País, encontra-se em colap-
so: mais de 70% dos presos condenados, cerca de	SE
6.980, cumprem penas nas cadeias públicas do	cc
interior e nas carceragens da Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Apenas 2.500, aproximada-	51

mente, estavam abrigados, pelo censo realizado em
maio de 94, nos 11 estabelecimentos prisionais sob
a administração da Secretaria do Interior e Justiça,	O!
como determina a Lei de Execução Penal.	lo

Para atender à demanda, Minas Gerais carece
da construção de mais nove presídios, além daque-
les que entraram em funcionamento recentemente
(Unaí e Governador Valadares). Esses nove presídios abri-
gariam os sentenciados que cumprem penas em pequenas
cadeias do interior ou superlotam delegacias policiais,
principalmente das grandes cidades, onde vivem em condi-
ções subumanas.

O sistema carcerário do Estado é formado hoje
por 13 unidades: Centro de Reeducação de Conta-
gem, Centro de Reeducação de Neves, Penitenciária
de Unaí, Penitenciária de Ipaba, Penitenciária de
Governador Valadares, Hospital Psiquiátrico e Judi-
ciário Jorge Vaz, em Barbacena, Centro de Reeduca-
ção de Teófilo Otoni, Centro de Reeducação de Juiz
de Fora, Centro de Reeducação do Jovem Adulto,
Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Cos-
ta, de Juiz de Fora, Penitenciária Industrial Estêvão
Pinto, Casa do Albergado Presidente João Pessoa e
Casa do Albergado de Juiz de Fora. Essas unidades
têm capacidade para abrigar 3.261 presos, porém sua
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ocupação média tem sido da ordem de 70%, uma vez
que grande parte está em reforma ou carece de mão-
de-obra especializada, materiais e equipamentos.

Outro fator que agrava ainda mais a situação dos
estabelecimentos penais é a falta generalizada de
defensores públicos. Em Minas Gerais existem ape-
nas 200 profissionais atuando, enquanto que o míni-
mo necessário seria da ordem de 700. Os baixos
salários pagos à categoria têm desestimulado os pro-
fissionais da área a participar dos muitos concursos
realizados para preenchimento de vagas. Conse-
qüentemente, há um grande número de processos
paralisados envolvendo a liberação de presidiários
que já cumpriram pena.

Este quadro caótico tem gerado uma

inquestionável fragilidade dos presídios do Estado,
principalmente daqueles considerados de segurança
máxima, como é o caso do de Contagem. Para
exemplificar, recentemente 35 presos de alta
periculosidade fugiram daquela penitenciária, sem
maiores resistências. Episódios dessa natureza vêm
ocorrendo com freqüência, deixando a população
cada vez mais exposta à prática de delitos. A polícia
novamente é acionada para encontrar os fugitivos; ou
seja, exerce duas vezes o mesmo papel: prender e
recapturar.

Assim, apesar dos resultados alcançados pelo
Estado no campo da segurança pública, a ineficiência
de seu sistema penitenciário, além de impedir a
recuperação do sentenciado para devolvê-lo ao con-
vívio social, acaba por ofuscar o esforço pela
melhoria dos serviços prestados nessa área.

s resultados satisfatórios alcan-
dos pelo Estado no campo da
gurança pública acabam ofus-
dos pela ineficiência de seu

stema penitenciário, inca-
z até mesmo de recuperar

; sentenciados para devolvê-
s ao convívio da sociedade



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
A incorporação no orçamento estadual de 57% das propostas
priorizadas nas Audiências Públicas demonstra o acerto da
parceria com a sociedade como fórmula de identificar e encami-
nharao Poder Executivo as soluções para os problemas regionais

ORÇAMENTO
PARTICI1PATI[VO

s Audiências Públicas Regionais, promovi-
das pela Assembléia Legislativa, proporcio-
naram uma nova concepção na tarefa de
planejar o orçamento. A democracia é tanto
mais real quanto mais os
cidadãos participam das de-
cisões do poder público. A
representação política, à qual
está afeta a direção dos ne-
gócios do Estado, será tanto
mais legítima quanto mais
se vincular a seus destinatá-
rios, assegurando, politica-
mente. a participação cada
vez maior dos cidadãos no
plano decisório.

Nesse intuito, a Se-
cretaria de Estado do Planejamento e Coor-
denação Geral (Seplan) examinou
criteriosarnente cada uma das 168 propostas
priorizadas nas Audiências Públicas de 1994,
nas dez regiões de planejamento do Estado,
resultantes da nova divisão regional preconi-
zada no projeto de lei ori g inário do Executi-
voe em tramitação na Assembléia Legislati-
va.

São as seguintes as rnacrorregiõcs de
planejamento no Estado, segundo o Projeto
de Lei n° 1.590/93:

- Central, com 152 municípios e
Belo Horizonte como pólo
macrorregional:

or
II - Mata, com129 muni-

cípios e Juiz de Fora corno
 pólo macrorregional:

III Sul de Minas, com
153 municípios e Varginha
como pólo macrorregional:

IV - Triângulo, com 33
municípios e Uberlândia como
pólo macrorregional:

V Alto Paranaíba. com
31 municípios e Patos de Mi-

nas como pólo macrorregional:
VI - Centro-Oeste, com 55 municí-

pios e Divinópolis como pólo
macrorregional:

VII - Noroeste, com 13 municípios
e Paracatu corno pólo macrorregional:

VIII - Norte, com 53 municípios e
Montes Claros corno pólo
macrorregional:

por LEONARDO BOECHAT
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

IX - Jequitinhonha/Mucuri. com 53 municípios e
Teófilo Otoni corno pólo macrorregionaL

X - Rio Doce, corri 84 municípios e Governador
Valadares como pólo macrorregional.

As rnacrorregiões de planejamento servirão corno refe-
rência para:

a) o processo de planejamento. incluindo-se a regiona-
lização dos investimentos previstos no Plano Plurianual de
Ação Governamental e no orçamento, e a elaboração de
planos e programas de desenvolvimento regional:

h) a apresentação de dados estatísticos:
c) a implantação de estruturas orgânicas

desconcentradas da administração pública estadual, tais
como delegacias regionais das Secretarias da Educação e
Saúde e regimentos da Polícia Militar.

Critérios— Nessas rnacrorregiões de planejamento, as
propostas das Audiências Públicas foram analisadas sob

VfiOS aspectos, observados os seguintes critérios: se eram
ou não de natureza orçamentária, se seu cumprimento
dependeria de regulamentação específica e, ainda, se a
matéria seria de iniciativa do Estado, do Município øu da
União.

Como o orçamento faz parte de um programa mais
amplo, suas metase prioridades devem ser condizentes com
o Plano Plurianual de Ação Governamental vigente, de
modo a conferir a inclusão definitiva do planejamento na
administração pública do Estado. Dessa maneira. a Seplan
atentou para a necessidade de compatibilização das propos-
tas com o Plano Plurianual. No quadro a seguir, demonstra-
mos o núrnerode propostas contempladas por macrorregião.

Conforme demonstrado, o Projeto de Lei do Orçamen-
topara o exercício de 1995 contempla 57% das propostas
priorizadas nas Audiências Públicas Regionais de 1994.
Porém. se somarmos a esse número as propostas classifica-
das como não-orçamentárias e que se relacionam à assistên-

PROPOSTAS NÃO-
MUNICÍPIO	ORÇAM ENTÁRIAS	PROPOSTAS	PROPOSTAS

REGIÃO	 SEDE DA	 CONTEMPLADASOU INCOMPATÍVEIS COM CONTEMPLADAS
AUDIjÊNCIA	O PLANO PLURIANUAL	 (%)

Central

Central

Mata

Sul
Triângulo
Alto Paranaíba

Centro-Oeste

Noroeste
Norte

Jequitinhonha/Mucuri

Rio Doce
Total

Barbacena
Diamantina

Muriaé

Caxambu

Uberaba
Patrocínio

Formiga

Paracatu
Januária
AI men ara
Caratinga
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

cia social prestada por entidades particulares -que podem
receber repasse de recursos do Tesouro, por meio de
subvenções sociais ou auxílios para despesa de capital,
previstos nas dotações de diversos órgãos do Estado -,
chegaremos àpossibilidade de atendimento de aproximada-
mente 66% das solicitações. A esse resultado, podemos
ainda acrescentar a possibilidade de serem concretizadas
outras demandas, as quais dependeriam de convênios com
o Estado na área da educação,
de regulamentação do Fundo
de Desenvolvimento Rural ou
mesmo de transferências de
recursos a municípios.

Prioridades - Entre as
propostas apresentadas, des-
tacamos que 24 se relacionam
com a construção e pavimen-
tação asfáltica, tendo sido to-
das elas contempladas na pro-
posta orçamentária, ficando a
responsabilidade pela direção
e execução dos serviços a car-
go do DER/MG.

Nota-se também grande
demanda pela instalação de
unidades da Universidade do
Estado de Minas Gerais
(Uemg), pleiteada e priorizada
em todas as Audiências Pú-
blicas.,com exceção da reali-
zada em Januária, cuja região
é atendida pela Universidade
Estadual de Montes Claros
(Unimontes). As condições
para absorção quadrimestral
das unidades optantes estão
estabelecidas na Lei n° 11.539.
Ae 199 ,1 . que dispõe sobre a
criação da Uemg, e completam-se com a aprovação do
estatuto a ser aprovado pelo governador e coma política a
ser adotada por essa Universidade. A área da educação
esteve presente em 25 reivindicações, representando, apro-
ximadamente, 14% do total de solicitações. Em sua maio-
ria, dizem respeito à construção, ampliação e reforma de
escolas, à criação de segundo grau e escolas
profissionalizantes, implantação de cursos superiores e
incorporação de faculdades pela Uemg, e à capacitação e
aperfeiçoamento dos servidores públicos.

Igual percentual, 14%, refere-se às áreas de saúde e

saneamento. A maior parte diz respeito à construção de
hospitais e postos de saúde, atendimento médico-hospita-
lar, aquisição de equipamentos, tratamento de água e
esgotos, construção de redes de esgoto e canalização de
córregos. Duas propostas pretendem destinar um percentual
míni modo orçamento para o setor de saúde, porémjá existe
dispositivo constitucional a esse respeito. estabelecendo
que os recursos para os programas de saúde não serão

inferiores aos destinados aos
investimentos em transporte e
sistema viário. A preocupa-
ção demonstrada em relação
ao saneamento é de grande
importância, pois sabemos
que ele representa o meio mais
eficaz eeconôniico de preven-
ção de doenças.

Com relação às
propostas não contempladas,
em sua maioria, dizem respei-
to à política salarial dos servi-
dores - isonomia e recompo-
sição de vencimentos—, à im-
plantação de políticas de estí-
mulo à agricultura ou a maté-
rias que carecem de regula-
mentação específica.

Como o orça-
mento não é peça estática,
mas dinâmica, e como as pro-
postas contempladas nem
sempre estão especificamente
detalhadas, podem ser
viabilizadas por meio de ati-
vidades e projetos dos diver-
sos órgãos do Estado. Dessa
forma, sentimos a grande im-
portância das comissões de
representação, eleitas em cada

audiência, para acompanhar a execução das reivindica-
ções.

O trabalho da Assembléia Legislativa, realizado
por meio das Audiências Públicas, juntamente com a
Secretaria de Estado do Planejamento, veio trazer dados
vivos e atuais ao Poder Executivo, subsídio legítimo às suas
funções de planejamento, ao retratar os desejos da popula-
ção. O papel das audiências é de inquestionável importân-
cia para se conhecer a realidade mineira e nela intervir.
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