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Saúde oferece novo plano odontológico 
A Área de Saúde e 

Assistência firmou con-
trato com o Programa de 
Odontologia Integrado 
(Proi), que vai dar aos 
servidores a possibilida-
de de optar por um aten-
dimento odontológico de 
menor custo e sem limite 
de dependentes. 

O servidor poderá 
optar por ficar no plano 
da Assembléia, que cobra 
uma taxa mensal de aten-
dimento médico-odon-
tológico e 30% do valor 
dos serviços utilizados, 
com direito apenas aos 
dependentes legais: côn-
juge, filhos menores de 21 
anos ou até 24, desde que 
universitário, pai inválido 
ou maior de 70 anos e mãe 
-desde que com renda me-
nor que dez salários míni-
mos. 

Se optar pelo Proi, ele 
paga uma mensalidade, 
sem despesa quando de 
algum tratamento, e fica 
?i~pensado das perícias 
IIUciais e finais, além de 
não ter limite de depen-
dentes. A Assembléia 
está negociando também 
com a Unimed a extensão 
do atual convênio para 
cobertura odontológica. 

Informações sobre o 
Valor da mensalidade e 
os serviços prestados es-
t~rão disponíveis, a par-
tir da próxima quarta-fei-
ra, no posto de atendi-
mento do 1° andar do Ed. 
Tiradentes. 
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Críticas e sugestões aos setores 
da Casa já podem ser registradas 

Os livros de críticas e 
suges tõesim plemen ta do 
pela Deliberação 1.465/97 
serão colocados nas recep-
ções de cada setor. Neles, 
os servidores poderão ano-
tar sua opinião sobre os ser-
viços prestados, seguida de 
matrícula e assinatura. Em-
bora dirigido aos servido-
res, o livro poderá ser aber-
to à população. 

O instrumento vai per-
mitir a avaliação dos seto-
res, para identificar o nível 
de desempenho da unida-
de administrativa; fornecer 
subsídio à gestão adminis-
trativa da Casa; aprimorar 
os resultados; estimular a 
integração; e assegurar o ali-
nhamento da unidade ad-
ministrativa com a missão 
institucional. 

A Diretoria-Geral pode-
rá requisitar o livro a qual-
quer momento, para avaliar 
as providências tomadas 
com relação às sugestões e 
reclamações. Os gerentes-
gerais deverão, a cada três 

meses, informar ao Conselho 
de Administração de Pessoal 

Alunos do 
Colégio 
Municipal 
Marcani 
estiveram na 
Assembléia, 
na última 
sexta-feira, 
participando 

· · do Proieto 
'Caminhos da 
Democracia" 

as medidas implementadas e 
um balanço da situação. 
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Passos vai sediar primeira rodada do Projeto 
Nova Gestão Pública Regionalizada 

Começa este mês, em 
Passos (dias 28 e 29), na 
macrorregião Sul, e vai até 
novembro, o segundo 
módulo do Projeto "Nova 
Gestão Pública Regio-
nalizada", promovido pela 
Escola do Legislativo em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Casa Civil, com 
a UNA/Ciências Gerenciais 
e com a Uemg. Destinados 
a prefeitos, vereadores e 
corpo técnico de Câmaras, 
Prefeituras e associações 
microrregionais, os cursos 
abordam aspectos da admi-
nistração pública, da lei de 
licitações e contratos e do 
processo legislativo. 

O projeto está sendo 
promovido novamente a 
pedidos dos diversos mu-
nicípios do Estado, dentro 
da política de interiorização 
das ações da Assembléia 
conduzida pela atual Mesa 
diretora, presidida pelo de-
putado Romeu Queiroz. A 
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primeira versão foi realiza-
da entre fevereiro e abril e 
a etapa atual ocorrerá tam-

bém em Divinópolis (25 e 
26/9), Diamantina (23 e 24/ 
10) e Ituiutaba (27 e 28/11). 

Segunda versão traz novidades 
Uma das novidades da se-

gunda etapa é a dedicação de 
um tempo maior, nas pales-
tras, aos temas "atuação do 
agente político e controle da 
administração pública", "lici-
tação", "processo e técnica 
legislativos". Os estudantes 
também poderão participar , 
graças ao convênio firmado 
com a Uemg para a realização 
do segundo módulo. Apóiam 
o evento a Federação Mineira 
de Associações Microrregio-

nais (Femam), as administra-
ções regionais, associações 
microrregionais e a Associa-
ção Mineira de Municípios. 

Outra inovação fica por 
conta do Projeto Cidadão Mi-
rim, que será apresentado às 
escolas da rede estadual das 
regiões, durante os dois dias 
de atividades do "Nova Ges-
tão". O projeto já foi apresen-
tado durante as Audiências 
Públicas Regionais, realiza-
das no primeiro semestre. 

Veja como se inscrever nos cursos 
Osinteressadosernpartici- dar- CEP: 30190-100- Belo 

par do "Nova Gestão" podem Horizonte-Fax: (031)290-7698 
remeter cópia da ficha de ins- e tel: 290-7910). A taxa de ins-
crição via fax ou carta com AR. crição, que pode ser feita até no 
para a Escola do Legislativo diadoevento,édeR$30,00.Es-
(Rua Dias Adomo,367 /1° an- . tudantes pagam R$ 10,00. 

• Projeto Cidadão Mirim (Teatro) - Visita de 30 
alunos do Instituto Educacional Manoel Pinheiro 

as chefias da área parlamentar e da área admi· 
nistrativa 

18 horas 
11 horas 
• Reunião do Setram (Teatro)- Reunião com os traba-

lhadores mirins, promovida pelo Setor de Controle 
e Distribuição dos Trabalhadores Mirins 

13 horas 
• Reunião da Informática (Teatro) - Reunião com 

CAPITAL E EMISSORAS GLOBO NO INTERIOR 
RESENHA 
Resumo: Os trabalhos dos parlamentares 
foram reabertos no dia 1 ° com cerca de 240 
projetos na pauta para este segundo semestre; 
foi sancionado pelo Governador do Estado o 
projeto, aprovado pelo Plenário, que reformula 
toda a política de uso, manejo e conservação 
do solo. Esses são alguns dos assuntos 
tratados na resenha de 1 ° a 7 de agosto. 

• Inscrição em Cursos (Escola do legislativo)-Termina 
hoje o prazo para inscrição nos cursos da Escola do 
legislativo para o 2° semestre 

20h 
• Reunião Ordinária de Debates (Plenário) 

OUTRAS EMISSORAS NO INTERIOR 
FLÚOR NA ÁGUA 
Resumo: Campanha do Ministério da Saúde 
alerta os Conselhos Municipais de Saúde sobre 
a importância de fiscalizar o cumprimento da lei 
federal que obriga a adição de flúor na água. 
Os deputados mineiros apóiam a iniciativa_. 
Entrevistas: Deputada Maria José Hauersen 
(PT); deputado José Militõo (PSDB); deputada 
Elbe Brandão (PSDB); deputado Marcelo , . 
Gonçalves (PDT), 3°-secretário da Assemblera; 
Antônio Barbosa da Silveira, presidente do 
CRO-MG. 




