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I do Narcotráfico vai a Montes Claros
Aiair Vera

r presideflt do
)jAemg e do
Cãmora Municipal

.Øe BH ossinam
hoie convêniO
Iora veiculacôo

prografllaS no
Assemblela.

6

A CPI do Narcotrãfico da
Assembléia aprovOU, na ult1-
ma sexta-feira (18), requeri-
mento do relator, deputado
Rogério Correia (PT), para
que a Comissào Parlamentar
de Inquérito vá a Montes Cia-
ros, no Norte de Minas, na
próxima quinta-feira (24),
para visitar a CPI do
Narcotráfico da Cãmara Mu-
nicipal. Os deputados ouv i-
ram, na üitima reuniáo, o de-
poimento do ex-chefe de Po-
lIcia do Rio de Janeiro, e atu-
almente deputado estadual,
Hélio Luz (PT), que fez du-
ras crIticas as instituiçOcs e a
corrupcäo no Brasil. Segundo
ele, que também foi secretá-

0 presideote do CPI do Norcotrdhco, deputodo Marcelo Gonçolves (PDT) e o
ex-chele do Po!Icio Civil do Rio do Janeiro, delogodo Hélio Luz

rio de Seguranca Pühlica, 0 condidos ernbaixo do tapete".
trabalho das CPIs é importan- Luz disse que as Comissöes
te porque está tomando pii- est'io fazendo o trahalho que
blicos fatos quc "estavam es- a policia nao faz. Página 4

Dois Relatórios finais serão
apreciados nesta semana
A agenda dos Comissôes do Assembléia
parc esta semana prevê a real zaçOo de
27 reuniôes, deritre elas as de
apresentoçao dos relafórios finals de
duos Comissôes Especiais: a do Fundo
Somma, no terça-feiro; e a dos
Construtoros, no quarto-feiro. A CPI dos
Barrogens ouve, amanhã, o depoimento do
ex-diretor do Copaso, Pedro Paulo dos
Santos. Também amanhã, a CPI do IPSM
tome as depoimentos de José Geraldo de
Carvalho e de Marconi Augusta de Castro
Braga, funciondrios do Tribunal de
Contos. No quinta-feiro, reiJnem-se as
CPIs do Norcotráfico - que deveró ir a
Mantes Cloros - e do Sistema
Finonceiro, sendo que esta voi ouvir o
ex-presidente do Banco do Estodo de
Mines Gerais (Bemge). Páginas 2 e 3

Quatro oudiências pUblicas
de Comissóes estão previstas
As Comissôes Permonentes do Assembléio
vão realizer quatro oudiêncios piblicas: a de
Defesa do Consumidor reirie-se amanhd 6
torde paro debater a etiquetagem de
produtos formocéuticos, de artigos de
vestuário e colçodos e de moferiois de
consfrução; o de Politico Agropecuária e
Agroindustrial discute, no quarto-feira, as
exigencies do Feam quanta aos custos
relatives a implantoçoo de projetos,
especiolmente no suinocultura; as de Meio
Ambiente e as de Meio Ambiente e Recursos
Naturals, também no quarto, debotem o
anteprojeto de conversöo do Medido
Provisório n° 1.956-44, que altero
dispositivos do Codigo Florestal; e a de
Sode, no quinto-feiro, analisa o projeto de
otençôo domicilior desenvolvido pelo
Fhemig. P69incJ5 2 e 3

Aediçao de hoje do Bo4etim do Seaetario lraz informaçoes sobre cursos oferecidos pela Escola do
Legislativo dentro do Programa de Copacitacao de Servid ores de Gabinetes Parlamentares. Prozos de
iflscncão, duraçao dos cursos e conteCido programOtico estão explicodos no publicacOo. 0 Programa
de Capacitaçao seró abordado, ainda, em palestro do Sebroe, hoje e amanhO, as 10 horas, no Teatro.
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PROGRAMAcAO SEMANAL DA AREA DE APOLO AS COMISSOES
PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2000
TERçA	 QUARTA	 QUINTA

2212	 23/2	 24/2

-- -
DIREITOS HUM ANOS	 S ALOE (6)

0930	 ________	 Auditdrio	 Pleniirinhc' II
-

TRABALHO, PREVIDENCIA E EDUcAcA0, CU LTLRA, CIENCIA
AcAO SOCIAL	 E TECNOLOGIA	 -

10100	 Audit&ia	 Plcnarinho I	 CONSTITUIA0 E JIJS'I'IçA
•	 Plcnannho IN

ASSUNTOS MUN1CAIS E	 POLITICA AGROPECUARIA E 	 -

	

REGIONALI/AcAO	 AGROINDUSTRIAL (4)	 COMISSAO ESPECIAL DA
Plasarinho II	 Plenarinho IV	 MERCEDES BENZ

Plenarinho [V
FIscALIzAcAo FINANCEIRA E 	 ADMINISTRAçA0 PUBLICA

	

ORçAMENTARIA	 Plenarinho III
Ptrerinho III

COMISSAO ESPECIAL
1015	 INDICAcA0 DIRICENTE

IPEM/MG
PIcfl;Iflfltli) II

10:30 	
COMISSAO ESPECIAL

I!a)ICAcA0 DIRECENTE FAOP
Plcnannho II

14•00	 DEFESA DO CONSUMIDOR (1)
 Plasarinho [II

PROPOSTA DE EMENDA A
coNsTrrulcAo N 29/99

Plasarinho LI
COMISSAO ESPECIAL DAS

14:30	 CPI DAS BARRAGENS (2)	 CONSTRUTORAS	 Cr1 - SISTEMA FINANCEIRO
AuditOrio	 RclatOrio Final	 (7)

Plerianxihn I	 PlenarirLho III
COMLssAO ESPECIAL Do

FUNDO SOMMA
Rclaldrjo Final

- Plalarjnho 1

TVRISMO, INDUSTREA E 	 REDAçAO
COMERCIO	 TRANSPORTE, coMuNlcAcAo E	 Plcnatiho I
Plaiaririlso I	 OBRAS PUBLICAS

Plenarinho II	 CPI 1)0 NARCOTRAFICO
15:00	 CPI DO IPSMG (3) 	 Plenarinho IV

Plenarmho [V	 MEW AMBEENTE E RECURSOS
NArukAls 15t	 PROPOSTA DE EMENDA A

	

VETO PARCIAL A	 Auditório	 C0NSTIT11,IcAO N " 301w

	

PROPocAo DE I.EI	 Plenarirtho]
COMPLEME'AR N-.%/99

----------- Plasarinholl

15:15	 VETO PAJ(CEALA
PROP()EcAo DE LEI

COMPLyç	 N° 58199
-	 P[cnarbthc II

- ATENcAO. ESTA PROGRAMAçAO PODERA SOPRFR ALTERACOES NO DECORRER DA SEMANA
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Terça-feira (22)
10 horns
• CornissOo do Trabolha, Previdèncuo e Acao Social (Au-

ditório) - discutir e votor proposicoes
• ComissOo do Assuntos Municipais e Regionalizacôo

(Plonorinho II) - discutir e votar proposicôes
• Cornissôo de Fiscolizoçdo Financeira e Orçarnentôrio

Plenarinho Ill) - discutir e valor proposiçôes
14 horns

Reuniôo OrdinOrio (Plendrio)
• Cornissdo de Defeso do Consurnidor (Plenarinho Ill) -

debater a etiquetogem de prod utos formacèuhcos, de
artigos de vestudrio a colcados e de materiois de cons-
trucao vendidos a vorejo 00 consurnidor. Convidados:
presidente do Cômaro dos Dirigentes Logistos de Bob
Horizonte (CDL), Manuel Berriardos; presidente do As-
sociaçôo do Comércio de Moteriols do Construcão do
Minas Gerais (Acornac), Julio Games Ferreira; e o pre-
sidente do Rede Forma, Liberoldino Cunha Alfenas

14h30
• Comissdo especial (Plenarinho II) - emitir parecer Sa-

bre a Proposta de Emendo o Constituiçôo (PEC) 29/
99, do deputodo Joao Paulo e outros, que responsabi-
li'a a onto p0blico que efetuar o tombamento de quol-
quer bern polo respecirvo conservacdo e restouracdo;
preve isencoo de tributes pora a potnmônio tombado a
exige que o tombarnento seja efetucido mediante lei
estadual (altero a coput" do art. 209 do Constituiçôo
Estodual, acrescento o paragrafo 10 e transforma o
poragrofo Onico em porogrofo segundo)

• CPI dos Barragens (Auditório) - ouvir 0 ex-diretor do
Recursos Hidricos e Mela Ambiente do Coposa/MG,
Pedro Paulo dos Santos

• Comissôo Especial do Fundo Somma - (Plenarinho I)
opresentocão do robotôrio final

15 horns
• Comissdo de Turismo, lndUstrio e Camercio (Plenarinho

- discutir a votar proposiçoes
• CPI do IPSM (Plenarinho IV) - ouvir as funcionarios do

Tribunal deContcis do Esiodode Minos Gerais Jose Geral-
do de Carvaiho e Marconi Augusta de Castro Braga

• ComissOo Especial (Pbenarinho II) - ernitir parecer so-
bra Veto Porcial a Proposicôo do Lei Complemeritar
56/99 (es-PLC 18/991, do Mesa, quo oxtingue o Fun-
do de Providéncia Complementar do Servidor do Se-
cretoria do Assembléio (Prelegis)

15h15
• ComissOo Especial )Plenorinho II) - ornitir parecer so-

bre Veto Parcial a Proposicão de Lei Complementor
55/99 (es-PLC 19/99), do governador, que dispoe
sabre a organizaçôo bdsica do Corpo de Bambeiros
Militor de Minas Gerais

20 horns
• Reunião Especial em comemorOcdo oa Dio Internacia-

nob do Moçonono (Pbendrio) —a roquerimento do presi-
dente do Assembléia , deputado Anderson Adauto

Quarta-feirci (23)

9h30
• Cornissäo do Direitos Humanas )Auditório) - discutir e

votar proposices
10 horns
• Comissão do Educacdo, Cultural, Ciéncia a Tecnologio

(Plenorinho I) - discutir e votar proposicOes
• Comissôo de Politico Agropecudria a Agroindustriol

)Plenarinho IV) - debater as exigéncios do Foam quon-
to aos custos relatives o irnpbantacao de projetas, as-
pecialmente no suinocultura, no implantacao
ambientol, bern como procuror solucoes 00 controle

do tra'fogo de animois e comes suinas provenient
outros Estados. Entre as corividodos estão as SeCretO
de Estado do Agricultura, Pecudria e AbastecjrseN
(Seapo), Rout Belem; do Meio Ambiente e Deen
merito Sustentôvel e presidente do Conselho Estocluol d,
Politico Ambiental (Coporn), Tilden Santiago; 0 dirot
gorol do Instituto Mineiro do Agropecuária )IMA,) CI
Gomos Floriani; entre outros

• Cornissão Administracão Publica (Plenarinho Ill) - di.
tire votor proposicOes

101,15
• Comissöo Especial lndicacao Dirigente IPEM/MG

(Plenorinho II)
• Comissda Especial lndicaçao Dirigente FAOP (Plenavinh
14 horns
• Reuniôo Ordindna (Plenario)
14h30
• Comissdo Especial dos Construtoros (Plenarinho I)

sentocöo do rebatono final
15 horns
• ComissOa Trorisporto, Comunicacdo e Obras I

(Pberiorinho II) - discutir e votor proposicóes
• Comissdo Meio Ambiente e Recursos Noturais I

rio) - debater a onteprojeto de conversOo do
Provisôrio n0 1956-44, de 09/12/99, quo ateri
sitivos do codigo Flarestal (Lei 4771/65), especifI
as conceitos e aplicoçóes do resorvo legal (RL) e
Prosorvocoo Pemianente (APP)

20 horas
• ReuniOo Especial comemorativo dos 20 ones de

do PT a requenmento do deputado Durvol Angi

Quinta-feira (24)

9h30
• Comissôo de SaUde (Plenorinho II) - debater api

atoncOo dornicibior descnvolvida polo Fhemi
presença do superintendento, JoOo Batista Mog

10 horns
• Coriiissôo do Constituiçoo e Justico )Plenarinho

cutir 0 votar proposlcoes
Comissão Especial do Mercedes-Benz Flenorin

14 horns
RouniOa Ordinório )Plenário)

14h30
• CPI do Sistemo Financeiro (Plenorinho Ill) - 01

presidente do Banco do Estado do Minas Germs
José Luiz Rocha

15 horns
• Comissôo do RedacOo (Plenorinho I) - discut

proposicôes
• CPI do Nborcotrófica (Plenarinho IV)
• Comisso Especial (Plonarinho I - omitir pore

Propasto de Emenda ô Cansfituicôo (PEC) 3
deputada MOrcia Cunha, quo altero a camp
Corrselho do Defeso Social

Sexta-feira (25/02/2000)

9 horns
• Reunião do Debates )Plenório)
9 ôs 17 horns

-	 tori• VisitaTecnico do Comissao Intorostaduol porlanlen
Estudos pora o Desenvolvimento Sustentclvo l dci
Hidrogroflco do Rio Doce )Cipo - Rio Dace) a Go'
dar Vobadares
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I Dia Internacioflal da Maçonaria será
[embrado em Reuniao Especial Homenagem fol

iniciativo do
presidente

Anderson Adauto

CPI CIO

Norcofrãfico
A Corn issão foi

criada, a partir de
requerimento do

deputodo Agostinho
do Silveira (PL) e

outros, para apurar
a trOfico de drogas

em Minas Gerais,
depois de denUncias
feitas pela imprensa

de Juiz de Fora. As
causas do fuga do
traticante Fernando

Beira-Mar, que
estava no Deoesp, a
crescente dependèn-

cia de jovens em
relacao as drogas,
especialmente nos

escolas do rede
pUblica, e o aumento

do criminalidade
determinada pela

dependencia de
tóxicos também

motivaram a criacao
do CPI. 0 prazo de

120 dias para os
trabalhoscomecou a
ser contado a partir
de 18 de novembro

de 1999.

o ex-chefe da Poilcia Ci-
vil do Rio de Janeiro e atual-
mente deputado estadual
Hélio Luz disse a CPI do
Narcotrãfico da Assemhléia
L.egislativa que as investiga-
çOes quc estao sendo feitas
pelas ComissOes Parlamenta-
res de Inquérito são obriga-
ção policiaL As CPIs solici-
tam quebras de sigilos ban-
cários, fiscais e telefônicos e
cruzam os dados, urna inves-
tigacâo básica que a polida não
faz. Sc começa a fazer, inter-
rompe por interesses escusos
ou politicos", afirrnou. Hélio
Luz, que foi ouvido na ültima
sexta-feira (18), ressaltou, en-
tretanto, a importância dos tra-
bathos das CPIs, por estarem
tornando püblicos fatos que
"estavam escondidos embaixo
do tapete". Para ele, 0 prohie-
ma do narcotráfico näo Se Ii-
mita as corisequêricias da po-
breza, concentra-se nos pode-
res da Rcpüblica.

De acordo corn Hélio Luz,
quc também foi secrctário de

C) deputado José 1-lenrique
(PMDB) perguntou o que po-
deria ser feito Para methorar a
seguranca püblica no Brasil.
l-lélio Luz acredita que somen-
te a verdadeira distribuição de
renda poderia resolver o pro-
blema e também que urna p0-

licia corn qualidade sO existirá
quando não houver mais
corrupcão. "Eles nAo tern inte-
resse em fazer mvestigacOes,
a impunidade sempre sera' ga-
rantida pelas instituiçOcs.
Quando se forma policia, te-
rnos que dar urn salário corn-
pativel", defendeu. Mas, se-
gundo rcssaltou, o maior pro-
blema do Pals 6 a corrupcão,

Estado de Seguranca Püblica
do Rio de Janeiro, a major
parte do trafico de drogas no
Pals se concentra nas frontei-
ras do centro-oeste, conheci-
das como "fronteira seca" "Se
estancassem estes 400 Km de
fronteira seca, sentiriamos o
efeito a médio prazo", ressal-
tou. Segundo ele, o tráfico
nao é urn problema de fax, ela
- onde so estão os gerentes -
ao contrário, OS grandes tra-

ficantes movimentam açOes na
bolsa, praticam lavagens de
dinheiro e financiam as armas
das favelas. "E inadmissIvel a

Alair V'ieira

0 ex-chele de Po/icio Civil do Rio
de Janeiro, e otuol deputodo

HElio Luz (PT/Ri)

circulaçao e a fabricação de
armas neste Pals", criticou.

A Assernbleia Legislativa
Ic Minas Gerais vai prestar
ima homenagem a ordem
rtaçoniCa de Minas Gerais,
1ue comemora amanhã o Dia
nternacional da Maçonaria,
om uma Reunião Especial no
'lenáriO. A homenagem foi
ima iruciativa do presidente
Ia Assembléla, deputado
thderson Adauto (PMDB).
a sua justificativa, o presi-

lente afirma que a Maçona-
Ia, presente no Brasil desde
i século XVIII, trouxe para o
'aIs os ideais de liberdade,
ualdade e fraternidade, e foi

responsável pela construçao
dos scnhmentos de afirrnaçao
nacional c de solidariedade
que acabarani por influenciar
a democratizaçäo do Estado.

Anderson Adauto vai fa-
zer a abertura do evento que
seguiri corn intervencOes dc
reprcscntantes de cada urna
das Trés Grandes Poténcias
do Estado. São des: Eminen-
te Grão-Mcstrc CustOdio
Dias de Oliveira, da Grande
Oriente do Estado de Minas
Gerais federado ao Grande
Oriente do Brasil; Sere-
nissirno Gräo-Mestre Tornaz

ceira e Orçarnentiiria.
0 Ciclo dc Debates sera

realizado no Plcniirio, a par-
tir das 14h3Omin, cahendo a
abertura ao presidente
Anderson Adauto (PMDB). 0
expositor serã o senador
Jefferson Péres (PDT/AM),
sendo dehatedores as seguin-
tes autoridadcs: o deputado
federal Sérgio Miranda
(PcdoB/MG), rnembro da
Comissão Mista de Orçamcn-
to do Congresso Nacional; o
conselheiro Svlo Costa, pre-
sidente do Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Ge-
rais; o deputado estadual
Miguel Martini (PSN), presi-
dente da União Nacional dos
Legislativos	 Estaduais

Luiz Naves, da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais e
o Soherano Grão- Mestre El-
ton Barroso Drey, da Grande
Oriente de Minas Gerais.

Os temas que serão apre-
sentados tern como base as
ideais da Maçonaria e sua ii-
gacao corn o Iluminismo, Re-
voluçao Francesa, Dircitos
Humanos, lndependCncia do
Brasil, Abolicao c Repblica.
As exposicOes vao enfatizar a
importância da Maçonaria no
processo histórico brasileiro,
aproveitando a comcmoraçáo
dos 500 anos do Brasil.

(LJnale) ; o prefeito de Juiz de
Fora, Tarclsio Delgado, pre-
sidente da Associação Mmci-
ra dos Municipios (AMM); o
prefeito Pühlio Chaves, pre-
sidente da Eederaçào Mmci-
ra de AssociacOcs Microrre-
gionais de MunicIpios
(Fernarn); a verca dora Arlete
Nogueira, presidente da
União dos Vereadores do
Estado de Minas Gerais
(Uvernig); e o coordenador da
Frente contra a Destruiçao do
Serviço Piiblico de Minas Ge-
rais, Renato Barros.

A entrada é franca. Mais
inforrnaçOcs podern ser obti-
das na Area de Projetos
Institucionais (API), pelos ra-
mais 7686 ou 7687.

He" ho Luz diz que CPIs fazem
CPI do Norcotrôflco trabaiho que polIcia deveria fazer

Questionado pelo relator do CPI. deputodo Rogerlo Correia (PT),
'rhrp n I inifirnrñri dos PnlIricis Civile Militar, o ex-chefe do

PoRoo Civil di;sequeelas nOo foram preporadas para defender 	 A Assembléia Legislativa

o sociedade, so garontem a seguronca dos grondes instituiçOes,	 ai debater, na proxima Se-

que sustentam a impunidade. Para ele, a unificacão rtão vol 	 unda-feira (28), a "Lei de
resolver o probiema do seguranca pUblica, caso ela continue a 	 tesponsabilidade Fiscal",
ocupar o segundo piano. 0 ex-secretOrlo lenibrou que a instiful-	 tijo projeto está tramitando
ção policlol fol cnoda em 1808 pora controlar os escravos no 	 to Congresso Naciona 1. 0
Pals. Segundo ele, depois de 200 anos, elo nao tern felfo oufra	 bjetivo do Ciclo de Deba-
coisa seno o mesrno controle social. 	 es é discutir as pontos da lei

(Ue ferem a autonomia dos
stados e municIpios e im-

Maior problema do Pais e corrupçao n,resicoesfinancciras

'."I L.C,11dL1Vt). ..i pre-

flat) a PolIcia Civil.	 está voltado para o Estado ou idente da Assembléia, de-
Para o ex-secretário, a Po- para a sociedade?" , questio- lutado Anderson Adauto

Ilcia tern que ser transparente flOU. Para dc, o Estado se cons- PMDB), disse que o projeto

e fiscalEzada. "Quern tern uma tituiu em urn "clube", corn 0 preocupante, porque "abre
aria na dntura tern que ter a comprometimento de tcxios os aminho para a legalizaçao
'ida transparente", disse. Ele poderes. "Urn finge que gover- 

lo Estado uriitirio, oposto a

criticou, ainda, o Ministério na, o outro finge que investiga e Iescentralizaçao democráti-
Pühlico, responsável pelas in- ninguérn toca em ninguem" a". Par outro lado, observa,
vestigacOes destes Orgaos, que exempliflcou. Para acabar corn a reduçao dos orçarnentos
estaria "deixando a descjar". prática do crime, segundo ele, e 

lOs Parlamentos e das câma-

"A integraçao corn o poder ba- preciso que as investigacoes 	 as de vereadores ao pata-
lança. 0 Ministério l'üblico jam permanentes. 	

MI' que 0 projeto determina
esultará na virtual ff10-
Ierância do Legislativo nos
stados e municipios 0 co-

Partidporom tambem do reuniôo Os deputodos Marcelo Goncn	 -	 rdenador do evento sera opreden; Rogéno Correia P11-relator; Paulo Piou PFU-vke-presIdente; José
HenriqueFMD6IeMarcoRegS;ooMdordePolinodOESt1dodeMiflOS 	 leputado Márcio Cunha

PMDB), presidente da Co-
Neila Batista, e  pmcurudordoMriistéfioPWtco,André ubdti .	 m.ssao de Fiscalizacao Finan-

ALssembléia promove Ciclo de Debates
;obre Lei de Responsabilidade Fiscal

Lei de Responsabilidade Fiscal
A Lei de Responsabilidade Fiscal, id aprovada pelo Cãmara dos
Deputados, deverã ser apreciada amanhô, em reunião exlraor-

din6ria do ComissOo de Conslituicao, Justica e Cidadania do
Senado Federal A Lei proibe as estados e municipios de gasta-

rem mais do que arrecadam, estabelece limites para o
end ividamento pUblico e pora as concessães de notureza fiscal,

coma subsidios e isenç6es.

Pontos do Lei que
ferem a

autonomia dos
Estados e

municipios serdo
discutidos
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16 horos
Assincturo do convênio entre a Assernbléio Legislativue
COmora Municipal de Belo Horizonte (SolOo Nobre) -
objetivo: veiculocoo de programos do Comoro no r
Assembleio. Presenços: presidentes do Assemble
deputodo Anderson Adouto, e do COmara Municipal,
vereodor Cesar Masci

20 horos
ReuniOo do Debates (Plenorio)

I 10 horas
• Progroma de Copacitocoo de Servidores de Gobino-

tes Porlamentores (Teatro) - polestra do Sebroe so-
bre a proposto de continuidode dos trabolhos

14h30
• Reunióo em defesa dos boncos oficiais (Auditorlo)

- cessôo de espoco a Associoçôo dos Funcionari-
os Aposentados do Banespa, par solicitacao do
deputado Alencar do Silveiro

Unifi
0 deputado federal Cabo

Julio (PL) e us deputados es-
taduais Sargento Rodrigues
(PL) e Cabo Morais (PL) apre-
sentararn, em entrevista cole-
tiva, na Sala de Imprensa, uma
Proposta de Ernenda a Cons-
tituição para unit icar Os coman-
dos das Policias Civil e Miii-
tar. Fies informaram que, ate
a sexta-feira (18), tinham 17 as-
sinaturas de apoio a PEC. 0
Regirnento Interno da Assem-
hléia exige o minirno de 26 as-
sinaturas. 0 objetivo da pro-
posta é integrar o trabatho das
duas polIcias que, segundo o
deputado Cabo Julio, agern
corno urn "monstro de duas
caheças", ou seja, duas entida-
des que tern a mesma finali-
dade - coibir a violCncia - mas
atuam scm articulação. 0 de-
putado Sargento Rodrigues
Iembrou que a uniflcaca() ja foi

das polIcias
implernentada corn SUCCSSO em
outros Fstados, como Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Rio Grande do
Sul e Distrito Federal. 0 depu-
tado Cabo Julio lembrou, ainda,
que está tramitando uma Pro-
posta de Emenda a Constitui-

I
ção Federal que cria urn
tarnento de PolIcia lntegr
Esse projeto já foi aprovado
Cornissão de Constituicão eJ
tiça da Câmara dos Deputa
e em breve seni discutidoe
quatTo audiências publicas.

RDdriqo Ds

cação

1I

\	 4

Os deputodos Coo Moros, Cabo Julio e Sorgerifo Rodrigues no

Solo de Imprenso

NA TV

%I
7h30 - Reporter Assembléia Especial (reprise) 	 entrevistos sabre questoes do Direito do Consumidor e

8h30 -Assembléio Debate (reprise)- Deputodos	 aindo a pesquisa de precos do Procori Assembleio

e sociedade civil debotem sabre a possibilidade de 	 119h30  - RepOrter A5sernbl6io (1. * edicoo) - NoticiO'

umo legisboçoo porn a Internet	
do que ocontece no Assembleia e as principals fates

9h40 - ComissOes (compocto) - Em destaque,	 politicos doEstado

Os trobaihos do CPI do NarcotrOfico, do dia	 20h - Solo de Imprenso (AO VIVO) - Jomolistos

18/02/2000, corn depoirnento do Deputodo	 conversom corn Raul Bebern, secretário de Estodo do

Estoduob do Rio de Janeiro hello Luz 	 Agricubturo,PecuOriO e Abosteci mento

1 2h30 - RepOrter Assen,bléia (reprise) 	 21 hl 0 -  Comissöes (compoCtOS) (reprise) - ReuniOo

13h - Assembléla Debate (reprise) - Deputodos	 do CPI do NorcotrOfico do dia 17/02/2000

debotem sabre a volta dos trobobhoslegislativos 22h - RepOrter Assembléia (reprise)

1 4h - Curso de Fornioçoo Politico, Cornunicoção, 	 22h30 - Porecer dos ConiissOes - Apresenta 0
trababho de uma dos comlssOes permonerites ou

Podere Etico 
1 5h20 - Comissôes (compacto) - Em destoque, as	 especioiS.

trababhos do CPI do NorcotrOfico, do dia	 23h - Assernbléia Debate (reprise)

18/02/2000, corn depoirnento do Deputado Estodual 	 Oh - RepOrter Assembléio (reprise)

do Rio de Janeiro HélioLuz 	
0h30 - Curso de Formoção Politico - 'A constt'

1 8h30 - Midia e Poder (reprise) - Entrevisto corn	 coo do cidodonia"

a professoro do Deportomento de Letros do PUC,	 2h - Encerrornento

Môrcio Marques de Morois
1 8h50 - Procon Assembléia (reprise) - Notos e	 Progromaçáo sueito a olteraçOes
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