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Fórum Mundial
"Minas por um Outro
Mundo

O entendimento sobre
como se desenvolveu o pro-
cesso de globalização no mun-
do contemporâneo e o deba-
te sobre os modelos que po-
derão se contrapor a esse fe-
nômeno, possibilitando o
surgimento de um novo ca-
minho para o desenvolvimen-
to das nações foram os temas
principais, abordados pelos
expositores, durante o painel
"Globalização, Neolibe-
ralismo e Financeirização do
Capital". O painel , realizado
no Plenário da Assembléia
Legislativa, na manhã de on-
tem, faz parte da programa-
ção do Fórum Mundial "Mi-
nas por um Outro Mundo",
promovido pelo Comitê Mi-
neiro do Fórum Social Mun-
dial, com o apoio da Assem-
bléia de Minas e da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

O embaixador brasileiro
Samuel Pinheiro, que abriu os
trabalhos, fez uma breve sín-
tese sobre a evolução do pro-
cesso de globalização da eco-
nomia mundial, conduzido
hegemonicamente, a partir da
década de 80, pelos Estados
Unidos e fortemente inspira-
do na ideologia neoliberal. A
versão contemporânea do li-
beralismo, por sua vez, ain-
da se inspira na liberdade do
mercado e, por isso prega a
menor intervenção do Esta-
do, seja como empreendedor,
como regulador das ativida-
des econômicas ou como pro-
tetor das classes trabalhado-
ras, deixando que, livres, as
forças deste mercado organi-
zem a sociedade.

Fórum aponta globalização
contra os movimentos coletivos

Coordenação - Os trabalhos
foram coordenados pelo de-
putado Luiz Tadeu Leite
(PMDB) e Maria José
Haueisen (PT). O Fórum Mi-
nas por um Outro Mundo"
continua nesta sexta-feira, às
8h30, com o painel "As dívi-
das e os orçamentos públi-
cos", que terá como exposi-
tores Marcos Arruda,
Misabel Derzi, Reina ldo Gon-
çalves, Fernando Pimentel e

Dalmo Dalari. Às 11h30 está
prevista a Plenária do Comi-
tê Mineiro do Fórum, para
debater a ampliação e orga-
nização dos comitês no inte-
rior de Minas Gerais e, às
17h30, a Marcha Cívica con-
tra a Corrupção, que seguirá
até as escadarias da Igreja São
José, onde ocorrerá o Tribu-
nal das Dívidas.

Leia mais sobre o Fórum
nas páginas 9 a 14

CPI do Preço do Leite define depoimentos
A CPI do Preço de Leite realiza sua próxima reunião na

quarta-feira, dia 5/9, às 14h30, para ouvir representantes da
Faemg, Fetaemg, Ocemg e do Movimento das Donas de
Casa. A Comissão irá se reunir toda terça-feira, às 14h30.

Serão realizadas, também, audiências públicas no interior do
Estado, em cidades ainda a serem definidas. Na primeira
reunião da Comissão, ontem, foi formalizada a eleição do

deputado João Batista de Oliveira (PDT) para a presidência da
CPI e do deputado Paulo Piou (PFL) para a vice-presidência. O

deputado Luiz Fernando Faria (PPB) foi designado relator,
tendo como co-relator o deputado Márcio Kangussu (PPS).

Leia mais à página 5
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comisSõES Comissão Especial do BNDES
Comissão Especial do aprova relatório final
BNDES
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Executivo explicou atraso
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BNDES vai solicitar ao
BDMG que prorrogue o pra-
zo previsto para os municí-
pios da área de influência
da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) se enquadra-
rem nos critérios para ob-
tenção da verba decorrente
da privatização da compa-
nhia. O prazo vence rio dia
21 de setembro e, para se
enquadrarem, os municípi-
os devem apresentar docu-
mentação e cumprir exigên-
cias específicas. A solicita-
ção ao BDMG para reavaliar
o cronograma é uma das
recomendações do relatório
final da Comissão Especial
do BNDES, aprovado em
reunião realizada ontem. A
Comissão foi criada para, no
prazo de 60 dias, desenvol-
ver ações junto ao Banco
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES), no sentido de que
seja liberada a verba decor-
rente da privatização da
Vale do Rio Doce destinada
aos municípios sob influên-
cia daquela empresa.

Os recursos a que 185
municípios têm direito pro-
vêm do Fundo para o De-
senvolvimento Regional
com Recursos da
Desestatização (FRD), cria-
do por meio da Resolução
918/97, com a finalidade de
prestar colaboração finan-
ceira aos municípios situa-
dos nas áreas geográficas de
influência da Vale do Rio
Doce em projetos de desen-
volvimento regional e soci-
al. Os recursos provenientes
do fundo serão destinados,
prioritariamente, a investi-
mentos nas áreas de sanea-
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saúde e educação. Os pro-
jetos de saneamento podem
envolver ações voltadas para
abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, trata-
mento de resíduos sólidos
urbanos e meio ambiente,
que são os priorizados no

Até agora, no entanto,
apenas 10°/o (21 municípi-
os) deram entrada com a
documentação. O relatório
final ressalta que os prefei-
tos vêm informando à Co-
missão que o processo é
excessivamente burocráti-
co e que têm encontrado
muitas dificuldades para
atender a todas as exigên-
cias, apesar das
reformulações já efetuadas
pelo BDMG. Caso o muni-
cípio não consiga se en-
quadrar no programa até
21 de setembro, perderá o
direito de receber recursos
a que faz juz, cujo valor
será destinado aos demais
municípios beneficiários, a
serem indicados pela Co-
missão de Estudos da
Zona do Rio Doce
(Cezord). Essa Comissão
foi criada pelo Decreto Es-
tadual 40.418/99, com o
objetivo de estabelecer as
diretrizes e aprovar o pla-
no de investimentos da
aplicação dos recursos

fjL I.JL 011 1(1. J LJLtLV1J é o en-
carregado da gestão da ver-
ba no Estado, bem como
pela execução dos procedi-
mentos operacionais. Cabe
a ele, entre outras ações, ori-
entar os municípios, firmar
convênios e verificar as pres-
tações de contas.

para encaminhamento ao
BNDES.

Outra recomendação
do relatório final é para
que seja agilizado o proces-
so necessário à
formalização do adita-
mento do contrato de fi-
nanciamento, a fim de in-
cluir os municípios de
Franciscópolis, Luizburgo,
Oratórios, São Domingos
das Dores, São João do
Manteninha, São Sebasti-
ão do Anta, Setubinha e
Vargem Alegre no rol dos
beneficiários. Para essa in-
clusão, é necessária a ma-
nifestação favorável da
Cezord. Consideram-se
também beneficiárias as
entidades direta ou indire-
tamente controladas por
esses municípios e as enti-
dades privadas sem fins lu-
crativos, que deverão atu-
ar, preferencialmente, ar-
ticuladas e em consonân-
cia com as demais entida-
des que operem no mesmo
segmento.

O relatório final informa
que a Comissão concluiu,
após ouvir representantes
do BDMG e da Secretaria de
Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, que so-
mente os municípios de Mi-
nas Gerais ainda não havi-
am recebido os recursos do
FRD. "As justificativas para
esse atraso fundam-se no
fato de que as liberações
ocorreriam em ano eleitoral,
o que, do ponto de vista do
Executivo estadual, poderia
tumultuar muito o proces-
so", explica o relatório. As-
sim, em abril de 2001, foi

O relator da Comissão
Especial, deputado José
Henrique (PMDB), fez um
apelo para que o assunto
relacionado com a libera-
ção da verba da Vale do
Rio Doce não se esgote,
com o fim da Comissão
Especial. Ele solicitou, no
relatório, que o tema volte
ao debate nas Comissões
de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e de As-
suntos Municipais e
Regionalização. O depu-
tado fez referência, ainda,
a todo o entrave burocrá-
tico para que fosse fecha-
da a negociação entre o
BNDES e o BDMG,
enfatizando	que	o

encaminhada, acrescenta o
documento, a minuta do
contrato de cooperação fi-
nanceira a ser firmado en-
tre o BNDES e o BDMG. Os
representantes legais do
BDMG, tendo aprovado as
cláusulas do contrato, enca-
minharam-no à sede do
BNDES, no Rio de Janeiro,
para assinatura. Encerrada
essa etapa, o BDMG convo-
cou todos os 185 municípi-
os beneficiados para parti-
ciparem de um encontro
com a sua equipe técnica a
fim de que fossem informa-
dos sobre os procedimentos

enquadramento dos muni-
cípios poderia ter ocorrido
antes do período eleitoral
de 2000.
Saneamento - "São pe-
quenos municípios ansio-
sos para receber os recur-
sos, que serão utilizados
em áreas como saneamen-
to e meio ambiente", infor-
mou o relator, citando como
beneficiadas cidades da ba-
cia do Rio Doce, marcada
pela poluição. A construção
de usinas de lixo e de trata-
mento de esgoto é uma das
ações que podem ser
implementadas com recur-
sos provenientes da
privatização da Vale do Rio
Doce.

a serem adotados pelas pre-
feituras para solicitar o seu
enquadramento no progra-
ma, bem como para o rece-
bimento e a aplicação dos
recursos.
Comissão criada em 1999 -
A Comissão de Estudos da
Zona do Rio Doce (Cezord)
foi criada pelo Decreto Es-
tadual 40.418/99, com o ob-
jetivo de estabelecer as dire-
trizes e aprovar o plano de
investimentos da aplicação
dos recursos para encami-
nhamento ao BNDES. Inte-
gram a Cezord representan-
tes das Secretarias de Esta-
do do Planejamento e Coor-
denação Geral, da Saúde,
da Educação, da Casa Civil,
além do BDMG, da Procu-
radoria-Geral do Estado e da
Alemg. Essa Comissão apre-
sentou uma proposta ao go-
verno do Estado que abran-
gia todos os aspectos
atinentes ao financiamento,
tendo sido aprovada em 6 de
novembro de 1999.

Os indicadores adotados
para nortear os valores a se-
rem distribuídos foram a po-
pulação total e o índice de
Condições de Vida (ICV),
ambos publicados no estu-
do "Condições de Vida nos
Municípios de Minas Ge-
rais" 1970-1980-1991, da
Fundação João Pinheiro e
do Instituto de Pesquisa
Aplicada (Ipea). Esse índi-
ce, que envolve componen-
tes relacionados com as con-
dições de saúde, educação,
criança e renda, revelou-se
mais adequado para as
comparações entre municí-
pios e regiões do Estado, de
forma a se detectar com
mais facilidade a existência
e o grau dos problemas na
área social.
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Deputados cobram agilidade

Comissão Especial do
BNDES (continuação)



Comissão especial do
BNDES (continuação)................

Errata
Por um erro na
edição de ontem,
não foi publicada a
relação completa
dos deputados que
participaram da
reunião da
Comissão de
Turismo, Indústria
e Comércio. Foram
os seguintes
deputados: Gil
Pereira (PPB), Fábio
Avelar (PPS),
Márcio Cunha
(PMDB) e deputado
Elbe Brandão
(PSDB).

A arr Vieira

Deputados Márcio Kongussu, João Batista Oliveira e Paulo Piou
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Liberação dos recursos demorou CPI do Preço do Leite define
nomes de primeiros depoentes

COMISSÕES
O presidente da Comis-

são, deputado Mauro Lobo
(PSDB), ressaltou a importân-
cia do trabalho realizado pela
Comissão. "O processo de li-
beração dos recursos foi re-
tardado em Minas Gerais, ao
contrário de outros Estados,
que já receberam a verba",
comentou, ressaltando que é
preciso agilizar o processo,
"pois não é possível que mu-
nicípios merecedores dos re-
cursos tenham que esperar
mais para recebê-los". O pre-
sidente agradeceu aos técni-
cos do BDMG a colaboração
com os trabalhos da Comis-
são Especial, dizendo que não
teria dependido deles a pro-
telação da liberação da ver-
ba. Segundo o parlamentar,

A Comissão foi instalada
em 10 de novembro de 2000,
sendo os trabalhos suspensos
durante o recesso parlamen-
tar. Reiniciadas as atividades,
foi o prazo prorrogado por 30
dias, em 6 de abril deste ano,
a requerimento de seus mem-
bros, e, em seguida, por Acor-
do de Líderes, pelo prazo de
60 dias, expirando-se, assim,
seu prazo de funcionamento
em 5 de junho. Em virtude do
retardamento na assinatura
do contrato de financiamen-
to entre o BNDES e o BDMG,
o prazo foi novamente pror-
rogado e se encerraria hoje,
sexta-feira (31/8).

Os depoimentos presta-
dos à Comissão Especial fo-
ram os seguintes: do gerente
de Infra-estrutura do BDMG,
Robson Napier Borchio; do
secretário adjunto de Plane-
jamento, Carlos Aníbal; do di-
retor da empresa de
consultoria BMA-Consegue,
Soelson Barbosa Araújo, além
de uma visita à diretora da

seriam R$ 70 milhões os re-
cursos para distribuição.

Já o deputado Luiz
Menezes (PPS) fez críticas aos
valores destinados aos muni-
cípios sob a área de influên-
cia da Companhia Vale do Rio
Doce. Segundo ele, Itabira -

Área de Planejamento do
BNDES, Beatriz Azeredo da
Silva. O relatório final traz o
resumo dos depoimentos
prestados; a minuta do con-
trato de cooperação financei-
ra celebrado entre o BNDES
e o BDMG; orientação aos
municípios extraída da pági-
na eletrônica do BDMG; e
cronologia dos procedimen-
tos relativos à liberação dos
recursos do FRD.

A atual composição da
Comissão Especial é a seguin-
te: deputados José Henrique
(PMDB), Durval Angelo (P1),
Luiz Menezes (PPS), Mauro
Lobo (PSDB) e Sebastião Cos-
ta (PFL) - membros efetivos;
e Dimas Rodrigues (PMDB),

Deputado José Henrique,
relator da Comissão

onde nasceu a companhia - foi
prejudicada nesse processo.
"Os recursos destinados à ci-
dade são uma esmola", pro-
testou, queixando-se, ainda,
das exigências que os muni-
cípios têm de cumprir para ter
acesso aos recursos.

Ermano Batista (PSDB), Fábio
Avelar (PPS), Rogério Correia
(PT) e Sebastião Navarro
Vieira (PFL). O presidente da
Comissão era o deputado
Mauri Torres (PSDB), que foi
eleito 1-secretário da Assem-
bléia para o biênio 2001/2002.
Por fazer parte da Mesa, o
deputado estava impedido de
participar de comissões e foi
substituído, em março deste
ano, pelo deputado Mauro
Lobo (PSDB), que assumiu a
presidência da Comissão, sen-
do eleito como vice-presiden-
te o deputado Sebastião Cos-
ta (PFL), em substituição ao
deputado Ivo José, também
eleito para a Mesa, como 2°-
vice-presidente.

A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Preço
do Leite realiza sua próxima
reunião na quarta-feira, dia
5/9, às 14h30, para ouvir re-
presentantes da Faemg,
Fetaemg, Ocemg e do Movi-
mento das Donas de Casa. A
Comissão irá se reunir toda
terça-feira, às 14h30. Serão
realizadas, também, audiên-
cias públicas no interior do
Estado, em cidades ainda a
serem definidas. A CPI do
Preço do Leite foi instalada
na quarta-feira (29/8) e cria-
da para, no prazo de 120 dias,
apurar os mecanismos de for-
mação do preço do leite na
indústria e no comércio e in-
vestigar indícios de
cartelização no setor.

Na primeira reunião da
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Preço do
Leite, ontem, , foi formaliza-
da a eleição do deputado
João Batista de Oliveira
(PDT) para a presidência da
CPI e do deputado Paulo Piau
(PFL) para a vice-presidência.
O deputado Luiz Fernando
Faria (PPB) foi designado
relator, tendo como co-relator
o deputado Márcio Kangussu
(PPS).

Foi adiada a votação do
parecer da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
n°15/99, do deputado Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB),
que acrescenta parágrafo ao
artigo 36 da Constituição, as-
segurando a renúncia à apo-
sentadoria do servidor públi-
co civil, garantindo-se-lhe o
direito à contagem de tempo
de serviço que tenha dado
origem ao benefício.

Em seguida, a Comissão
aprovou requerimento apre-
sentado pelo deputado
Márcio Kangussu, que requer
sejam convocados a prestar
depoimento à CPI o reitor da
Universidade Federal de Vi-
çosa, Evaldo Ferreira Vilela;
o presidente da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa),
Alberto Duque Portugal; o
presidente da Federação da
Agricultura do Estado de

Diante da complexidade e
importância do assunto, o
deputado Fábio Avelar (PPS)
pediu vista do parecer, de
autoria do deputado Márcio

Minas Gerais (Faemg),
Gilman Viana Rodrigues; o
presidente da Organização
das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais (Ocemg),
Antônio Scucato de Salvo; da
Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), Antônio
Ernesto; a presidente da As-
sociação Mineira de Donas-
de-Casa, Maria do Céu Pai-
xão, e representantes do
IMA, da Fetaemg, da Emater
e da Epamig.

Kangussu (PPS), que chegou
a ser lido durante a reunião
da Comissão Especial, reali-
zada nesta quinta-feira (30/
08/01).

Dados da Comissão Especial

Presenças

Participaram da reunião os deputados Mauro Lobo
(PSDB), presidente; José Henrique (PMDB), relator;
e Luiz Menezes (PPS).

Participaram da reunião os deputados João Batista de
Oliveira (PDT), presidente da Comissão; Paulo Piau (PFL),
Luiz Fernando Faria (PPB), Márcio Kongussu (PPS),
Cristiano Canêdo (PTB) e o ex-secretário da Agricultura
do Estado de Minas Gerais, João Batista Lima Soares,

Adiada votação de parecer sobre
a PEC n015/99

Estiveram presentes à reunião os deputados Dalmo
Ribeiro (PSD), presidente da Comissão; Márcio Kangussu
(PPS), relator do parecer; Antônio Carlos Andrada (PSDB),

...øufor da PEC 15/99 e Cristiano Canêdo (PTB).



Deputados Adelmo Carneiro Leão, Jose Braga, Marco Regis, Cor/os Pimento,
Cristiano Canêdo

Santa Casa enfrenta dificuldades
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Deputados criticam situaçãoCOMISSõES Comissão debate situação de
imóvel doado à Santa Casa....................

Saúde (continuação)

A Comissão de Saúde ou-
viu esclarecimentos, ontem,
sobre a destinação dada ao
imóvel do Cardiominas, do-
ado à Santa Casa de Miseri-
córdia de Belo Horizonte,
pelo Poder Executivo Estadu-
al, por meio da Lei 12.688, de
15 de dezembro de 1997. O
deputado Marco Régis (PPS),
presidente da Comissão, clas-
sificou a obra do
Cardiominas de "faraônica".
"Houve malversação do di-
nheiro público, com equipa-
mentos caros largados ao
apodrecimento", comentou.

Nos termos da lei, sob pena
de revogação da doação, a San-
ta Casa está obrigada a con-
cluir a construção do novo hos-
pital, bem como colocá-lo em
funcionamento, em um perío-
do de cinco anos, a contar da
data de lavratura da escritura
de doação do imóvel. Deve,
ainda, instalar equipamentos
de alto padrão técnico, desti-
nar 60° de sua capacidade de
atendimento a pacientes do Sis-
tema único de Saúde (SUS), e
estabelecer convênio com o
Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Mi-
nas gerais (Ipsemg), para des-
tinar 15% de sua capacidade
de atendimento a servidores
públicos estaduais.

O diretor-geral da Santa
Casa, Antônio Abrahão
Caran Filho, deu início à sua
exposição apresentando da-
dos relativos aos resultados
operacionais da instituição,
quanto ao volume de atendi-
mento. No ano 2000, houve
trezentas e quatro mil
internações, sendo que des-
sas, cerca de 82% foram de
pacientes do SUS; foram pres-
tados cerca de duzentos e cin-
qüenta mil atendimentos, por
dia, a pacientes do SUS. Fo-
ram contratadas duas empre-
sas de consultoria técnica hos-
pitalar para verificar a viabi-

lidade técnica e financeira do
novo hospital. O custo da ins-
talação é de R$ 80 a 90 mi-
lhões. O diretor informou que
o hospital será de atendimen-

Abrahão Caran Filho in-
formou que a Santa Casa pas-
sa por dificuldades financei-
ras. Segundo ele, a instituição
teve um prejuízo em 1999,
relativo ao atendimento de
pacientes do SUS, de R$16
milhões, número que atingiu
R$30 milhões em 2000. "A
Santa Casa presta um serviço
superior ao que ela recebe da
Prefeitura Municipal, gestora
do SUS. Não podemos repas-
sar aos pacientes as limitações
impostas pelo SUS", afirmou.
A Santa Casa suspendeu par-
te dos atendimentos a paci-
entes do SUS, em julho deste
ano. O diretor falou que, ape-
sar das dificuldades, a Santa
Casa espera concluir o hospi-
tal, dentro do prazo regula-
mentado.

De acordo com o diretor,
dos R$84 milhões relativos ao
financiamento da obra, pelo
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), nenhum centavo foi
para o caixa da Santa Casa. "A
Caixa Econômica Federal
(CEF), responsável pela admi-

to geral e de alta complexi-
dade, e que sua área total é
de 49.273 m2. Disse, também,
que não há necessidade de
realização de obras civis.

Alair Vieira

Antônio Abrohão Coram Filho

nistração de R$53 milhões do
total do financiamento, efe-
tuou o pagamento diretamen-
te aos fornecedores, e vem
descontando juros e amortiza-
ções, calculados sobre o valor
total e não sobre o valor libe-
rado, no pagamento do repas-
se do SUS", informou. Disse,
ainda, que a liberação das ver-
bas, prevista para março des-
te ano, aconteceu apenas em
agosto. Abrahão disse que a
CEF vem desrespeitando de-
cisões judiciais, e que já foi
esgotada qualquer possibilida-
de de diálogo com a direção
do Banco. "E um quadro ab-
surdo de injustiça e
intransigência", concluiu.

O deputado Marco Régis
disse que a tabela de proce-
dimentos do SUS contém
preços irrisórios. "Parado-
xalmente à sua proposta ini-
cial, o SUS, por meio da má
remuneração, está gerando
embaraço aos hospitais e
comprometendo seu funci-
onamento", comentou.

O deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) disse que
foi contra a doação do imó-
vel à Santa Casa. "A respon-
sabilidade de gerir a saúde
é do Estado", disse. Segun-
do o deputado, a forma de
doação do imóvel foi incor-
reta. "A lei permite diversas
interpretações. E se as ver-
bas não forem repassadas à
Santa Casa, vocês atende-
rão os 60% de pacientes do
SUS?", questionou. Adelmo
Carneiro Leão falou, ainda,
que não se resolverá o pro-
blema da Santa Casa sem

A Comissão Especial que
analisa o Veto Total do Go-
vernador à Proposição de
Lei 14.827, (ex-PL 901/200,
dos deputados João Batista
de Oliveira PDT e Paulo
Piau), que dispõe sobre os
custos de análise de pedidos
de licenciamento ambiental
da atividade de suino-cultu-
ra no Estado, aprovou, na
reunião de ontem, o pare-
cer, que opina pela rejeição
do veto. Segundo a propo-
sição, os valores de indeni-
zações dos custos de análi-
se de pedidos de licencia-
mento ambiental da ativida-
de de suinocultura no Esta-

uma discussão geral do pro-
blema da saúde no Estado.

Para o deputado Cris-
tiano Canêdo (PTB), a mu-
dança trazida pela introdu-
ção do SUS trouxe dificul-
dades. "A tabela do SUS é
defasada. Os casos de baixa
complexidade geram preju-
ízo, enquanto os de média

do corresponderão a 5000
do valor estabelecido para
as demais atividades
agropecuárias.

Em seu parecer o relator
da matéria, deputado Ke-
mil Kumaira (PSDB), infor-
ma que das 1.400 granjas
suínas existentes no Estado,
apenas 100/o se encontram

e alta complexidade, tra-
zem lucro", comentou. Ele
informou que o Car-
diominas tinha cerca de
quarenta empregados, mes-
mo estando parado; e que
foi necessário desfazer essa
estrutura para que o Esta-
do não fosse ainda mais
onerado.

regularizados e que a im-
plantação da lei irá obrigar
os 90°c restantes a se en-
quadrarem à nova realida-
de, diminuindo considera-
velmente os danos e agres-
sões causados ao meio am-
biente. A matéria volta
a Plenário para aprovação
em turno único de votação.

Presenças

Participaram da reunião os deputados Marco
Régis (PPS), presidente da Comissão, José
Braga (PMDB), vice-presidente, Adelmo
Carneiro Leão (PT), Carlos Pimenta (PSDB),
Cristiano Canêdo (PTB) e Luiz Tadeu Leite
(PMDB). Compuseram a mesa os integrantes
da diretoria da Santa Casa: Carlos Eloy
Guimarães Júnior, diretor financeiro; Benhur
Albergaria, diretor administrativo; Homero
Godoy, diretor de mercado; e Gonçalo de abreu
Barbosa, assistente do provedor.

Veto sobre taxas para suinocultura
tem parecer pela rejeição

Presenças

Fábio Avelar (PPS), vice-presidente; Antônio Carlos
Andrada (PSDB), Paulo Piau (PFL); Dalmo Ribeiro
Silva (P50); Márcio Cangussu (PPS).

Veto Total á
Proposição de

Lei 14.827
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Reunião Ordinária

Comissão Especial da Lei Robin
Hood prorroga trabalhos

O Plenário aprovou, na
reunião ordinária de ontem,
requerimento da Comissão
Especial da Lei Robin Hood,
solicitando a prorrogação do
funcionamento da comissão
por mais 30 dias. A Comis-
são foi criada para proceder,
no prazo de 60 dias, a estu-
dos sobre a legislação relati-
va ao rateio da parcela da
arrecadação do ICMS per-
tencente aos municípios. As
atividades começaram no
dia 24 de maio.

O deputado Ivair No-
gueira, líder do PMDB, co-
municou ao Plenário que
será substituído pelo depu-
tado Dimas Rodrigues
(PMDB) como membro su-
plente na CPI do Preço do

Leite. A Comissão Parla-
mentar de Inquérito foi cri-
ada para apurar os mecanis-
mos de formação do preço
do leite na indústria e no
comércio e investigar indíci-
os de cartelização.

Na reunião, foi deferido
requerimento do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei
(PL) 1.664/2001, de sua au-
toria, que dá a denominação
de Professor João Alberto da
Silva Castro ao Centro Esta-
dual de Estudos Continua-
dos (Cesec) de Pouso Alegre.

Também foi encerrada a
discussão, em 20 turno, do
PL 601/99, do deputado Ivo
José (PT), que autoriza o

Poder Executivo a permutar
imóvel de sua propriedade.
O Plenário aprovou reque-
rimento do deputado Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB)
para que fosse adiada a dis-
cussão, em 10 turno, do PL
1.160/2000, do deputado
Edson Rezende (sem parti-
do), que estabelece requisi-
tos para a criação, a autori-
zação de funcionamento, o
acompanhamento, a avali-
ação e o reconhecimento dos
cursos de nível médio, pós-
médio e superior na área da
saúde das instituições de
educação integrantes do Sis-
tema Estadual de Educação,
e adota outras providências.
Não houve quórum para
votação.

Governo estadual
O deputado Amilcar Marfins
(PSDB) iniciou o seu

pronunciamento
desejando o
"melhor
desfecho
possível" para o
seqüestro do
empresário e

apresentador de televisão
Sílvio Santos, libertado ontem.
O deputado saudou a
população de Contagem pelos
90 anos de emancipação
política do município e elogiou
o prefeito Ademir Lucas
(PSDB) por sua administração.
Amilcar falou também sobre a
função fiscalizadora dos
parlamentares e destacou as
"limitações constitucionais
que impedem iniciativas dos
deputados da Assembléia",
citando projetos de lei que
teriam grande alcance social,
mas não são sancionados por
implicarem despesas
financeiras. Ele falou sobre o
PI- 252/99, de sua autoria,
pronto para a ordem do dia,
em 2" turno e que prevê a
obrigação da devolução, em até
30 dias, pela Secretaria de
Estado da Fazenda, de valores
pagos por multas de trânsito
que tiverem recursos na Jari.

De acordo com o deputado, o
governador Itamar Franco
(PMDB) não efetuou nenhuma
devolução, sendo que mais de
40 mil recursos foram
deferidos pela Jari. Ele criticou
o governo estadual também
por não responder a mais de
28 requerimentos numerados e
publicados no Diário Oficial
solicitando informações sobre
atos administrativos. Para
Amilcar Martins, Itamar
Franco desistiu de governar o
Estado. O orador solicitou ao
prefeito de Esmeraldas a
continuidade das obras para
restauração do casarão Santo
Antônio, alegando que os
recursos para essa finalidade
já estão à disposição da
prefeitura. Em aparte, o
deputado Miguel Martini
(PSDB) apoiou o orador no que
diz respeito ao reconhecimento
do trabalho desenvolvido pelo
prefeito de Contagem.

Governo federal
O deputado Dalmo Ribeiro

Silva falou sobre
.	a audiência

pública da
Comissão de
Educação,
Cultura, Ciência
e Tecnologia, a

ser realizada no dia 28/9, para
discutir a situação do Centro
de Estudo Continuado (Cesec).
De acordo com o deputado, o
Centro abriga mais de 100 mil
estudantes em cerca de 50
unidades no Estado e o
objetivo da reunião será
favorecer a criação de uma
legislação específica para o
Cesec. Dalmo Ribeiro Silva
falou, também, sobre a ação
direta de
inconstitucionalidade (Adin),
impetrada pela Procuradoria~
Geral da República a pedido
do Ministério da Educação,
que considerou ilegal a
criação, por meio da
Constituição Estadual, das
universidades Uemg e
Unimontes. Para o orador, "as
instituições jamais poderão ser
atacadas pelo seu
funcionamento".
Ele criticou o governo federal
por não repassar verba ao
transporte escolar público do
Estado. Em aparte, o deputado
Sargento Rodrigues (PSB)
apoiou o orador, criticando o
governo federal pela falta de
professores na UFMG, que, de
acordo com o parlamentar, é a
causa do fechamento de vários
cursos, e pelo decreto que dá às
forças armadas poder de polícia.

Reunião Ordinária de Criação de Comissão Especial
40 feira. 29/8

sobre o BDMG é aprovada

r

Capital especulativo gera crise
O Plenário aprovou, na

reunião de quarta-feira (29/
8), requerimento do deputa-
do Rêmolo Aloise (PFL) so-
licitando a criação de uma
Comissão Especial para, em
60 dias, proceder a estudos
sobre o processo histórico de
capitalização e a situação fi-
nanceira e orçamentária do
Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG),
bem como a adequação de
suas políticas de atuação e
linhas de financiamento às
necessidades de crédito dos
municípios, das empresas e
da população mineira, no
novo contexto instaurado

pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF).

Foi, ainda, encerrada a
discussão, em turno único,
de dois vetos. São eles:

• Veto parcial à Proposi-
ção de Lei 14.838, que altera
dispositivos da Lei 10.366/
90, que dispõe sobre o Insti-
tuto de Previdência dos Ser-
vidores Militares do Estado
de Minas Gerais (IPSM). A
proposição determina que, na
hipótese de reintegração de
militar excluído do serviço
público, será recolhida a con-
tribuição social relativa ao pe-
ríodo em que ficou afastado,
contando-se esse tempo para

todos os efeitos legais. A Co-
missão Especial opinou pela
manutenção do veto;

• Veto parcial à Proposi-
ção de Lei 14.840, que dispõe
sobre a reorganização da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção. Determina que será as-
segurado ao servidor desig-
nado para o exercício de fun-
ção pública, nos contratos ad-
ministrativos celebrados pelo
Estado para esse fim, o direi-
to de recebimento das parce-
las remuneratórias correspon-
dentes às férias anuais e ao
décimo terceiro salário. A
Comissão Especial opinou
pela rejeição do veto.

A segunda etapa desse
processo é caracterizada
pelo fortalecimento e acele-
rada e acentuada inte-
gração do mercado financei-
ro, que movimenta um vo-
lume de recursos muito su-
perior ao montante de capi-
tal real disponível no mun-
do. Esse movimento é reali-
zado através de operações
especulativas, geradoras das
crises que atingem, princi-
palmente, os países periféri-
cos, mais dependentes do
capital internacional. De-
pois dessa análise, o embai-

xador Samuel Pinheiro bus-
cou identificar como esse fe-
nômeno atinge o Brasil.

"Nós somos um país mar-
cado por disparidades soci-
ais e grande vulnerabilidade
externa, condições que re-
querem, para sua solução,
uma atuação consistente dos
movimentos sociais e a inter-
venção do Estado, na defi-
nição de políticas sociais de
longo alcance" - afirmou o
embaixador. O fenômeno da
globalização, inspirado na
ideologia neoliberal, força,
no entanto, o encolhimento

do Estado e valoriza o com-
portamento individualista,
atingindo exatamente o sen-
tido de "coletividade" que
poderia inspirar uma rea-
ção dos países periféricos,
prejudicando, dessa forma,
a sociedade brasileira.

Fórum

Fórum Mundial
"Minas por um Outro
Mundo (continuação

da Capa)



João Pedro Stédile

Marcelo Metzker
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Modelo submete economias
Fórum Mundial	emergentes ao capital financeiroMinas por um Outro
Mundo" (continuacão}	 Marcelo Metzker

Professor defende um conjunto de referências
simbólicas para os movimentos sociais Fórum Mundial

"Minas por um Outro
Mundo" (continuação)coor enador IldClOflaI

do Fórum Social Mundial,
João Pedro Stédile, coordena-
dor também do Movimento
dos Trabalhadores sem Ter-
ra (MST), fez um relato sobre
a evolução das formas de acu-
mulação do capital ao longo
da história moderna da hu-
manidade. Até o final do sé-
culo XIX, o processo de acu-
mulação do capital estava ba-
seado na apropriação de ma-
térias-primas e da produção
agrícola e, para isso, os capi-
talistas precisavam ter contro-
le sobre o território dos paí-
ses fornecedores desses bens
e, por isso, a forma de domi-
nação desse período foi o
colonialismo.

A partir de 1900 até a dé-
cada de 30, depois de intensa
mobilização nos países domi-
nados, em torno das lutas de
libertação nacional, o mundo
assistiu ao surgimento das
chamadas nações indepen-
dentes, e de uma nova forma
de acumulação de capital. "Os

capitalistas passaram a finan-
ciar a implantação de infra-
estrutura básica, como estra-
das, usinas hidrelétricas e
portos, nesses novos países,
levando seus governos ao
endividamento" - resumiu
João Pedro Stédile.

Em 1930, o capitalismo
mundial entra em crise, for-
çando a mais uma mudança
da forma de dominação do
capitalismo. No cenário de 30,
a classe trabalhadora consegue
consolidar uma série de direi-
tos e garantir uma melhor re-
muneração para os trabalha-

dores do mundo industriali-
zado e essa condição altera
também os mecanismo de es-
poliação dos mais fracos. O
capital é redirecionado para o
Terceiro Mundo em busca de
mão-de-obra barata. Nesse
processo e a partir do final da
Segunda Grande Guerra, os
Estados Unidos impõem às
nações derrotadas o predomí-
nio da sua moeda como base
das operações comerciais e
conseguem, durante várias
décadas, dividir o comando da
economia com os principais
países industrializados do
mundo.

As dimensões cultural e
simbólica dos movimentos
que se contrapõem ao dis-
curso neoliberal, imposto
aos países periféricos pelas
nações desenvolvidas, foi o
eixo principal da exposição
do professor da Faculdade
de Economia da UFMG,
João Antônio de Paula, du-
rante a segunda etapa da
programação do "Fórum
Minas por um Outro Mun-
do", na manhã desta quin-
ta-feira (30/8/2001).

O professor argumentou
que, em primeiro lugar, é fun-
damental que os participan-
tes dos movimentos sociais
entendam que não existe uma
solução solitária, mas solidá-
ria. "Não vamos fazer nada
sozinhos, temos de ter capa-
cidade para construirmos
uma solução coletiva e a cons-
ciência de que essa, como di-
zem as lideranças zapatistas
(Movimento de Libertação da
Província do Chiapas, no

México), é uma luta da civili-
zação contra a barbárie"- ad-
vertiu o professor.

Para a construção dessa
consciência e
internacionalização dos movi-
mentos locais, tornando-os
sólidos e consistentes, João
Antônio de Paula propõe a
construção de um conjunto de
referências culturais e simbó-
licas que deverão iluminar
essa caminhada. "E essas re-
ferências - disse ele - nascem
da luta secular de libertação
do continente latino-america-

João Antônio de Paulo

no, que agora deve ter sua
história resgatada para
referenciar os movimentos
sociais".

O professor citou vários
nomes da história dos países
latino-americanos que deve-
riam ser revisitados, como o
peruano Tupakamaro, o
venezuelano Bolívar e o cu-
bano José Marti, além dos
brasileiros, Zumbi, Tira-den-
tes, Antônio Conselheiro e
Chico Mendes, líderes de im-
portantes movimentos sociais
no continente.

Novas tecnologias Capitalismo dribla nova criseNa década de 80, o capi-
talismo sofre uma nova revi-
ravolta, agravada por vários
fatores, como a crise do pe-
tróleo do início dos anos 80.
Aliada à revolução tecno-ló-
gica, que permitiu um aumen-
to estupendo da produtivi-
dade industrial, sem equiva-
lente crescimento da deman-
da da mão-de-obra contrata-
da, a crise do capital do final
dos anos 80 fez surgir um
novo modelo de acumulação,
agora baseado no capital fi-
nanceiro. "São US$30 trilhões
de capital circulante, em for-
ma monetária, que se movi-
menta pelo mundo em ondas
especulativas e arrasadoras
das economias que dele de-
pendem" - afirmou Stédile.

Segundo o coordenador
do Fórum Social Mundial,
essa dependência se realiza
tanto através dos processos
de endividamento externo e
interno dos países periféri-
cos, onde vigoram taxas de
juros aviltantes, como dos
programas de desnaciona-
lização das empresas locais.
Stédile lembrou que, no final
do governo militar do gene-
ral Ernesto Geisel ele trans-
feriu para o novo presiden-
te, general João Baptista Fi-
gueiredo, uma dívida exter-
na, na época considerada
exorbitante, de US$ 5 bi-
lhões. "Agora, em cinco anos
de governo, Fernando
Henrique Cardoso vai trans-
ferir para o novo presidente

do Brasil uma dívida exter-
na de US$ 280 bilhões".

Ele citou ainda cálculos ela-
borados pelo economista e
pensador brasileiro, Celso
Furtado, para reforçar o acen-
tuado processo de finan-
ceirização da economia mun-
dial. Durante os 250 anos que
os portugueses dominaram o
Brasil e daqui extraíram ouro
e prata, foram transferidos
para o mercado financeiro
mundial um total de US$ 1,4
bilhão, em valores monetári-
os atualizados aos dias de
hoje. "O governo Fernando
Henrique Cardoso transfere
anualmente para esse merca-
do US$ 50 bilhões, ou seja,
US$ 1 bilhão por semana" -
frisou João Pedro Stédile.

Mesmo que os números
que dão dimensão à exclusão
social no mundo globalizado
não sejam indicadores de uma
nova crise do capitalismo, que
é determinada, sim, pela inter-
rupção do processo de acumu-
lação de capital, existem ou-
tros elementos estruturais que
apontam para uma crise imi-
nente do sistema. O economis-
ta César Benjamim, da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), fez uma síntese
sobre essas condições, a par-
tir de uma análise da própria
dinâmica de funcionamento
do sistema capitalista.

"Existem três grandes
anomalias dentro deste siste-

ma que nos ajudam a compre-
ender qual a força que hoje
impede que essa crise iminen-
te se transforme numa crise
real" - observou o professor.
A primeira anomalia está re-
lacionada com a "perfor-
mance" da economia norte-
americana, que funciona de
uma forma extremamente de-
ficitária. Para se ter uma idéia,
no período de 1998 a 1999, o
Brasil, que está entre as 10
primeiras economias do mun-
do, registrou um déficit co-
mercial em torno de US$ 8
bilhões. Os Estados Unidos
vem contabilizando, nos últi-
mos anos, um déficit anual de
US$ 300 bilhões e, no ano pas-

sado, ele chegou a US$ 400 bi-
lhões.

"Se houvesse uma lógica
dentro desse sistema, o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI), criado para intervir
nos países em momentos de
desequilíbrio, deveria estar
desembarcando em Washing-
ton e não em Brasflia. Então,
esse é um enigma da
modernidade. O que susten-
ta essa condição? Para enten-
dermos esse quadro, temos
de partir para a compreensão
da segunda grande anomalia
que caracteriza o sistema ca-
pitalista no mundo contempo-
râneo" - afirmou César Ben-
jamin.



Carlos Calazans, João Antônio Paulo, C!oúdio Gontijo, deputado Luiz Tadeu
Leite, Embaixador Samuel Pinheiro e João Pedro Stédile
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EUA controlam economia mundial
	

Oficina debate reforma agrária e neoliberalismo
Fórum Mundial
"Minas por um Outro
Mundo" (continuação)

No final da Segunda
Grande Guerra, durante as
negociações para reorganiza-
ção do sistema capitalista in-
ternacional - o chamado
Acordo de Breton Woods -,
os Estados Unidos impuse-
ram o dólar como moeda
base para as transações co-
merciais internacionais, pas-
sando, assim, a deter o direi-
to de emissão de uma moeda
extremamente forte. Nessas
negociações, o governo ame-
ricano concordou em manter
uma paridade entre o volu-
me de moeda em circulação e
suas reservas de ouro. Mas,
em 1972, o então presidente
dos Estados Unidos, Richard
Nixon, rompeu esse acordo e
desvalorizou a moeda, pas-
sando a deter o direito abso-
luto de emissão do dólar, que
é um padrão monetário de
referência para todos os de-
mais países.

"E essa é uma anomalia
inaceitável, mas que se pre-
serva, garantindo aos Esta-
dos Unidos uma hegemonia
absoluta no mundo contem-
porâneo" - afirmou o econo-
mista César Benjamin. E, se-
gundo o professor, essa con-
dição se prolonga exatamen-
te porque é difícil transitar de
um padrão monetário para
outro e, por outro lado, o
novo polo ascendente de pro-
dução industrial, os países
asiáticos, são supreen-
dentemente superavitários no
mercado norte-americano e,
portanto, altamente depen-
dentes dessa economia.

Existe, então, um quadro
de conflito, que é a "per-
formance" da economia nor-
te-americana e seu esforço
para manter-se no centro do
poder mundial, e um cenário
de cooperação, que é essa
dependência dos países da
economia e da moeda dos

Estados Unidos, impedindo
um desenlace mais rápido
dessa crise e de uma transi-
ção para um novo modelo de
desenvolvimento, multipo-
larizado e, não, centrado
numa única nação, como é
hoje. César Benjamin chama
atenção para o fato de que,

Para manter esse domínio,
os Estados Unidos têm se uti-
lizado de quatro principais
instrumentos de controle: a
dolarização das economias
dos países que compõem es-
sas duas áreas; a desnacio-
nalização de suas empresas;
a implantação da Alca como
órgão centralizador das eco-
nomias do continente ameri-
cano e, uma nova forma de
intervenção, direta e física, na
região da Amazônia. "O des-
tino do Brasil, portanto - fri-

Fórum

Marcelo Metzker

nesse processo, os Estados
Unidos não abrem mão de
duas áreas territoriais estra-
tégicas para a sua liderança:
a América Latina e o Oriente
Médio. A primeira pela sua
posição geográfica e, a segun-
da, pela suas reservas
energéticas.

sou César Benjamin - está for-
temente ligado ao destino do
continente. Temos, no entan-
to, de estar cientes de que,
apesar de sermos um país pe-
riférico, detemos uma gran-
de massa demográfica, uma
capacidade técnica avançada
e uma base física bem monta-
da que nos tornam capazes
de liderar um movimento
que, mesmo sendo o elo fra-
co dessa corrente, poderá dar
uma nova condução ao desen-
volvimento das nações".

Fórum

POR UM OUTRO

A oficina "Questão agrá-
ria e a política neoliberal do
Governo FHC - um retrato
de luta, resistência e conquis-
ta" aconteceu ontem, no Tea-
tro, reunindo aproximada-
mente 60 pessoas. Marcos
Rezende, representante do
Centro de Documentação Po-
pular Elov Ferreira da Silva
(Cedefes) presidiu a mesa de
debates, que teve a presença
da diretora da Fetaemg para
as questões de Política e Re-
forma Agrária, Maria
Antônia Costa Nogueira;
Eduardo Nascimento, sócio
da Cedefes; Wanderley
Martins, representante do
Movimento dos Sem Terra
(MST); Frei Rodrigo da APR
e Lucimere da Silva Leão, da
Comissão Pastoral da Terra,
além do índio José Sátiro, da
etnia Xucuru Cariri, da cida-
de de Caldas.

Os participantes falaram
sobre a questão da reforma

"Desigualdade social, po-
breza, preconceito como ge-
radores de vulnerabilidade
para a Aids no cenário da
globalização" foi o tema de
outra oficina. A reunião con-
tou com a presença de alguns
convidados, entre eles, o pre-
sidente do Grupo de Apoio e
Prevenção à Aids (Capa),
Luiz Morando Queiroz. Ele
falou sobre as formas habitu-
ais de contaminação e salien-

agrária no País frente às polí-
ticas neoliberais do atual go-
verno. Eduardo Nascimento,
Frei Rodrigo e o índio José
Sátiro ressaltaram a importân-
cia da unidade na luta pela
terra. "Deveríamos ter um
campo de ação unitária para
não prejudicar os movimen-
tos. São ações que devem ter
ONGs na luta pela terra e que
fortaleceriam Fóruns", disse
Eduardo. A reforma agrária
divulgada em campanhas pu-
blicitárias do Governo, cha-
mada de "virtual" pela maio-
ria dos palestrantes, nada tem
a ver, segundo Maria
Antônia, com a reforma de
que o povo realmente preci-
sa. "No Brasil não existe re-
forma agrária, existe luta de
posseiros", afirmou.

Wanderley Martins dis-
correu, entre outros temas,
sobre as estratégias de des-
truição dos movimentos so-
ciais e falou da necessidade

tou que é preciso mudar a
forma com que são divulga-
dos os programas de preven-
ção à Aids. "Os programas
tem que ser contínuos e den-
tro da realidade de cada gru-
po social, com uma lingua-
gem e material apropriados"
afirma.

A convidada Liliane
Corrêa fez exposição sobre
visita à África do Sul, relatan-
do os problemas que enfren-

de articulação entre trabalha-
dores rurais e urbanos. "O
povo não pode se deixar iso-
lar", concluiu. A campanha
para acabar com os 500 anos
de latifúndio, "Repartir a ter-
ra para multiplicar o pão",
criada pela CPT, foi assunto
referido por Lucimere da Sil-
va Leão. Ela falou também
sobre a "Pseudo-reforma"
que está se impondo através
de propagandas.

A oficina seguiu com uma
fase de debates entre pales-
trantes e o público presente.

Após essa etapa, foi exi-
bido o filme "Terra de Deus
(A enxada), que trata da
questão dos excluídos e da
luta pela terra. Antes da apre-
sentação da obra, o diretor
do filme lberê Cavalcanti, o
ator Marcelo Moraes e o ce-
nógrafo Sebastião Fonseca
falaram um pouco sobre a
produção do filme e sobre sua
história.

ta com o alastramento da do-
ença, e o desinteresse dos
detentores do poder em in-
formar a população sobre os
riscos da doença. Ela refor-
çou ainda a necessidade de
preocupação com a questão
da Aids na África, "pois se a
situação não melhorar lá, com
certeza, seremos prejudica-
dos aqui" afirma. Em segui-
da, foi realizado um debate
com os presentes à oficina.

Instrumentos de controle

Oficina aborda questão da desigualdade e Aids

Participe hoje do debate sobre o tema
"As dívidas e os orçamentos públicos",
no Plenário, a partir de 8h30

Fórum Mundial
"Minas por um Outro

Mundo" (Oficinas)
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Estatuto da Cidade é tema de debate
Fórum Mundial
"Minas por um Outro
Mundo" (Oficinas)

"O Brasil acaba de ganhar
um instrumento para regula-
rizar o planejamento nas ci-
dades", afirmou a vereadora
Neila Batista (PT), de Belo
Horizonte, durante discussão
sobre o Estatuto da Cidade,
nova lei aprovada pelo Con-
gresso Nacional depois de 11
anos de tramitação. Além de
Neila Batista, a representan-
te do Instituto dos Arquite-
tos do Brasil, Jurema Rugani
e a representante do Grupo
Gerencial de Saneamento,
Sônia Knauer, coordenaram
oficina intitulada "A questão
urbana e o estatuto da cida-
de", ontem, Auditório da
Assembléia.

O Estatuto das Cidades
fixa novas regras de política
urbana e de uso do solo nos

municípios, visando planejar
e ordenar o espaço urbano,
dar sustentabiljdade ambien-
tal, social e econômica, e prin-
cipalmente possibilitar mora-
dia a pessoas de baixa renda.
A lei delega aos municípios e
aos seus planos diretores, a
tarefa de definir as condições
de cumprimento da função
social da propriedade e da
própria cidadania.

Segundo a arquiteta
Jurema Rugani, a lei não é
capaz de mudar toda a situa-
ção, sendo necessária uma
ação popular e vontade polí-
tica para serem realizados
projetos de reestruturação
urbana e crescimento plane-
jado. "A solução dos proble-
mas sociais depende de diá-
logo franco e objetivo entre

todos os setores da popula-
ção", afirmou. Os participan-
tes da oficina, entre eles,
agentes da administração pú-
blica e sociedade civil, rela-
taram a realidade urbana atu-
al e discutiram encaminha-
mentos para melhor utilização
do Estatuto das Cidades,
enfatizando a necessidade de
saneamento básico e direito
à propriedade para todas as
classes sociais.

FCru"

Fórum

8h30
• "Fórum Minas por um outro mundo - Produção e

reprodução social" - (Plenário). Preparação para o
Fórum Social Mundial 2002. Tema: "As dividas e
os Orçamentos Públicos". Conferencistas: Marcos
Arruda, Misabel Derzi, Reinaldo Gonçalves,
Fernando Pimentel e Dalmo Dalari. As 11h30,
Plenária do Comitê Mineiro do Forúm "Ampliação

e organização dos comitês no interior de Minas Gerais";
às horas, oficinas; às 17h30, marcha cívica contra a
corrupção (saída da Assembléia); às 18 horas, "Tribunal
das Dívidas", local: Escadaria da Igreja São José; e as 21
horas, festa de encerramento.

12 horas
Projeto Zás (Teatro) - apresentação do espetáculo de hu-
mor com Bruno MoCa: "De Pé". Entrada gratuita

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h - Plenário (ao vivo) - Fórum Minas por um outro
mundo - Produção de riqueza e reprodução social
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) -Em
discussão a saúde no Estado
14h15 - Comissão do Trabalho (reprise) -
Discute o cooperativismo no trabalho
18h - Assembléia Entrevista (inédito) - A médica
Marta Alice Venãncjo Romanini fala sobre aleitamento
materno
18h30 - Horário reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) -
Noticiário do que acontece na assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos do Estado
20h - Sala de Imprensa (reprise) - O Secretário

de Estado do Turismo, Manoel Costa, conversa com jornalis-
tas sobre o turismo em Minas
21h - Plenarinho (inédito)— Em destaque a CPI do Leite.
Participação dos deputados Edson Rezende, João Batista de
Oliveira e Paulo Piau
21h30 - Agência Procon (inédito) - Em destaque a
maquiagem dos produtos de supermercados
22h - Resenha (inédito) - Resumo do noticiário da
semana
22h45 - Em Pauta (inédito) - Participação dos deputados
Mordo Cunha e Adelmo Carneiro Leão
23h20 - Teatro Assembléia (inédito) - Apresentação da
peço "Dona Olympia" com a atriz Angelo Mourão
Oh - Pinga-Fogo (reprise) - Pronunciamentos dos
deputados da Tribuna do Plenário
1h20 - Resenha (reprise)
2h - Encerramento

* Essa grade está sujeita a alterações*


