
Deputados reúnem-se com assessores da Assembleia, represeritorues ao
Ministério Publico, Policias Federal e Militar para

denuncor ameaças e pedir mais segurança

Medidas urgentes
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Deputados recebem ameaça e
pedem proteção reforçada

Os deputados que inte-
graram a CPI do Narcotrá-
fico vão ter a segurança pes-
soal reforçada. O pedido foi
feito à Polícia Militar, on-
tem, depois que o deputa-
do Rogério Correia (PT) re-
cebeu telefonema de uma
fonte da Polícia Civil. Se-
gundo essa fonte, os oito
presos que fugiram do
Deoesp na noite de terça-fei-
ra (4) pretenderiam "acertar
contas" com os deputados e
promotores que atuaram na
investigação do tráfico de
drogas no Estado.

Entre os fugitivos, dois
são considerados de alta
periculosidade. Agnaldo
Dias participou do seqüestro
do estudante Lucas Pereira
Loureiro, em Três Corações,
em fevereiro deste ano.
Wagner Pinto Rodrigues
cumpre pena pela participa-
ção no seqüestro do empre-
sário José Ferreira da Silva,
em Paraisópolis, em novem-
bro de 2000. Os demais pre-
sos foram condenados por
tráfico de drogas, roubo de
carga, extorsão e homicídio.

"Não acredito que eles
tenham fugido por acaso. Só
pode ter sido por meio de
pagamento de propina, por
negligência dos policiais ou
para acerto de contas. O su-
perintendente-geral da Polí-
cia Civil, delegado Jacy de
Abreu, já disse que houve
negligência", afirmou o de-
putado Rogério Correia.

A fuga aconteceu urna se-
mana depois que os 14 envol-
vidos na facilitação da fuga de
Fernandinho Beira-Mar, en-
tre eles oito policiais civis e
um delegado, foram denun-
ciados à Justiça. Na próxima
quarta-feira (12/6/02), os de-
putados ameaçados, junta-
mente com o presidente da
Assembléia, deputado Antô-
nio Júlio (PMDB), vão reunir-
se com o governador Itamar
Franco para cobrar a investi-
gação da fuga ocorrida nesta
semana e o afastamento ime-
diato dos integrantes da Po-
lícia Civil envolvidos na fuga
de Beira-Mar. "Isso já devia
ter sido feito há muito tem-
po. Agora vamos cobrar me-

didas urgentes do governa-
dor", disse o deputado Rogé-
rio Correia.

A decisão foi tomada em
uma reunião dos integrantes
da CPI com o presidente da
Assembléia, deputado Antô-
nio Júlio (PMDB); o procura-
dor do Ministério Público
Estadual, André Ubaldino; o
delegado da Polícia Federal,
Cláudio Dornelas, e o repre-
sentante do Comando Geral
da Polícia Militar, Coronel
Gontijo. Outra medida acer-
tada é o acionamento da for-
ça-tarefa composta pelas po-
lícias Federal, Civil e Militar
e pelo Ministério Público es-
tadual para agilizar as buscas
aos fugitivos do Deoesp.

Emendas à LDO
Termina na próxima
segunda-feira, dia 10,
o prazo para
apresentação de
emendas ao PL
2.176/2002, que
dispõe sobre as
diretrizes para
elaboração da lei
orçamentária para o
exercício de 2003 e
dá outras providências
(Projeto da LDO).

Novos servidores
A Escola da Legislativo
promove ho j e, às 14
horas, um encontro
para recepcionar os
40 novos servidores,
nomeados no último
dia 18. Na reunião,
que será na sala 4 da
Escola, os novos
servidores receberão
Orientações e
informações sobre o
CFAL e a "Prática
Monitoroda"

Missa
O Grupo de Oração
"Encontra com Jesus"
convida deputados e
funcionários para a
missa em Ação de
Graças, que será
celebrada pelo Padre
Henrique, hoje, às 13
horas, na Capela da
Assembléia.

Ciclo de Debates sobre divisão do setor
energético reúne especialistas e lança

Carta de Minas contra privatização de Furnas



bre Planos de Carreiras
recebe emendas Reunião

Extarordinária

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Projeto
Ambien

inclui Educação
tal na grade curi icular
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Saúde
Comissão quer debater reprovação
das contas da Saúde

Projeto so
do Estado
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A Comissão de Saúde
aprovou, ontem, dois reque-
rimentos do deputado Adel-
mo Carneiro Leão (PT), soli-
citando informações dos ór-
gãos responsáveis pela Saúde
em Minas Gerais. Um deles
solicita audiência pública para
discutir os motivos da não
aprovação, pelo Conselho Es-
tadual de Saúde, das contas
de 2001 da Secretaria de Es-
tado da Saúde. Serão convi-
dados representantes do
Conselho, da Comissão In-
tergestores Bipartite Esta-
dual (Cibe) e da Associação
Mineira de Municípios. Tam-
bém serão convidados os se-
cretários estaduais José
Augusto Trópia Reis, da Fa-
zenda, o general Carlos Patrício
de Freitas Pereira, da Saúde, e a
presidente do Colegiado dos Se -
cretários Municipais de Saúde
(Cosemes), Minam Tibúrcio.

A Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnolo-
gia aprovou, ontem, parecer
de 1' turno favorável ao PL
2.049/2002, do deputado
Miguel Martini (PSB), que
inclui a disciplina Educação
Ambiental na grade cur-
ricular dos ensinos médio e
fundamental. O relator, de-
putado Antônio Carlos An-
drada (PSDB), opinou pela
aprovação da matéria na
forma do substitutivo n' 1
que apresentou.

O projeto altera o artigo
1" da Lei n" 10.889, de 8 de

O outro req u cri men to
solicita informa ções ao secre-
tário Carlos Patrício sobre a
realização dos "restos a pa-
gar" do orçamento de 2001
para a Saúde. São recursos
da ordem de R5315 milhões,
referentes à diferença entre
o total destinado para a

outubro de 1992, que regu-
lamenta o artigo 214, § 1', da
Constituição Estadual. Se-
gundo o dispositivo, incum-
be ao Estado a promoção da
educação ambiental em to-
dos os níveis de ensino e a

arca - RS-11'; milhões - e o
efetivamente aplicado, de
R$400 milhões. Os deputa-
dos da Comissão vão pedir
informações mais detalha-
das sobre a destinação e o
objeto da verba, com a dis-
criminação de todos os con-
vênios envolvidos.

disseminação das informa-
ções necessárias à cons-
cientização pública para a
preservação do meio ambi-
ente. O substitutivo n'l visa
à adequação do projeto à le-
gislação federal.

O Plenário discutiu, na
Reunião Extraordinária da
manhã de ontem, em 1' tur-
no, o PL 1.774/2001, do de-
putado Sávio Souza Cruz
(PMDB), que estrutura os
Quadros Especiais de Pes-
soal da Administração Públi-
ca Estadual Autárquica e
Fundacional das seguintes
instituições: Fundação de
Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Minas Gerais
(Fapemig), Fundação Cen-
tro Tecnológico de Minas
Gerais (Cetec), Fundação
Estadual do Meio Ambiente
(Feam), Fundação Ezequiel
Dias (Funed), Fundação
João Pinheiro (FJP) e Insti-
tuto de Geociências Aplica-
das (IGA). A deputada Elbe
Brandão (PSDB) e o deputa-
do Paulo Piau (PFL) defen-
deram também planos de
carreira para os servidores
da Universidade Estadual
de Montes Claros (Unimon-
tes) e da Empresa de Pes-
quisas Agropecuárias de
Minas Gerais (Epamig), res-
pectivamente.

O membro da Congrega-
ção da Faculdade de Medici-
na da UFMG, professor
Alcino Lázaro da Silva foi
homenageado com urna Reu-
nião Especial, na noite de
quarta-feira, pela sua atuação
na Academia Nacional de
Medicina e também pelos re-
levantes serviços prestados à
área médica. O requerimento
da homenagem foi feito pelo
deputado Helv Tarqüínio
(PSDB), que entregou placa ao
professor, marcando a data.

Lii

Na mesma reunião, o Ple-
nário aprovou, em 2' turno,
o PL 1.969/2002, do governa-
dor do Estado, que dispõe
sobre a reorganização da
Fundação Clóvis Salgado
(FCS). O projeto foi aprova-
do na forma do vencido em
1' turno e será, agora, vota-
do em redação final.

Segundo o deputado, o
professor Alcino "vem atuan-
do com brilhantismo no ma-
gistério, na pesquisa, na prá-
tica de cirurgias e na autoria
de livros e trabalhos cientí-
ficos, além do trabalho de
mais de três décadas no Hos-
pital das Clínicas". O home-
nageado agradeceu a pre-
sença dos convidados e res-
saltou a importância de se
promover a humanização
tanto do exercício como do
ensino da medicina.

Também foi aprovado, em 1
turno, o PL 1.755/2001, do de-
putado Paulo Piau (PFL), que
autoriza o Poder Executivo a doar
à Apae de Sete Lagoas o imóvel
que especifica. O projeto será,
agora, encaminhado à Comissão
de Fiscalização Financeira para
receber parecer de 2" turno an-
tes de retomar ao Plenário.

O professor Alcino Lázaro da Silva recebe a p laca do homenagem dos
deputadas HeI> Tarqüínia e ,Agostinho Patrús

Durante a discussão, fo- ção Publica para recebei-em
ram apresentados ao proje- parecer em 1' turno.
to um substitutivo, do depu- Medalha - O Plenário também
tado Paulo Piau, que recebeu encerrou a fase de discussão, em
o n' 1, e quatro emendas, turno úrico, do PL 1296/2000,
sendo duas da deputada de autoria do deputado Fábio
Elhe Brandão, que recebe- Avelar (PTB), que altera a Lei 11"

ram os n"s 14 e 15; uma do 1.988, que institui a Medalha do
deputado Arlen Santiago Mérito Ambiental do Estado de
(PTB), que recebeu o n 16; e Minas Gerais. O projeto, que pro-
uma do deputado Márcio põe a criação do Conselho da
Kangussu (PPS), que recebeu Medalha, recebeu a emenda n
o n" 17. O substitutivo e as 2, de seu autor. A Presidência en-
emendas, juntamente com o caminhou a emenda com o pro-
projeto, foram encaminhados jeto à Comissão de Meio Ambi-
à Comissão de Administra- ente para receber parecer.

Projeto da FCS é aprovado

Tratamento da obesidade
Foram analisados e apro- deputado Calos Pimenta

vados pareceres sobre os se- (PDT), em 2' turno;
guintes projetos:	 • PI- 1528/01, do deputa-

PL 1229/00, do deputa- do Helv Tarquínio (PSDB,),
do Agostinho Silveira (PL), dispõe sobre o tratamento
que autoriza o Poder Execu- dos casos de hipotíreoidisrno
tivo a implantar, na rede pú- congênito e de fenilcetonúria,
hlica hospitalar, programa de diagnosticados precocemen-
prevenção e tratamento da te. Relatado pelo deputado
obesidade e das doenças dela Adelmo Carneiro Leão (PT),
decorrentes. Relatado pelo em 1' turno.

• 411i1I

Participaram da reunião os deputados Cristiano Canêdo
(PTB), presidente; Adelmo Carneiro leão (PT); Carlos
Pimenta (PDT); e José Braga (PMDB).

Participaram da reunião os deputados Antônio Carlos
Andrada (PSDB), que presidiu a reunião; Sebastião Costa
(PFL) e José Henrique (PMDB)

Você já abriu seu correio eletrônico hoje]

Professor Alcino Lázaro da Silva é homenageado	Reunião Especial
Rodrigo Dias



Cel Rubio Pouii o Coelho presidente Antonio Júlio,
deputado Antonio Andrade e cel. Alvaro Antonio Nico/au

Djalma Moroes, presidente da Cemig; Maurício Todeschini, José Saraiva,
deputado Anderson Adouto, Agenor de Oliveira, Alexandre Dupeyrot

António Lazaro
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COMISSõES PMMG recebe homenagem da	Participantes de Ciclo de Debates
Reunião Especial	Assembléia pelos seus 227 anos	rejeitam privatização de Furnas	Ciclo de Debates

gue o ideal de liberdade ori-
ginado na época de atuação
do Regimento Regular de

O comandante-geral da
Polícia Militar de Minas Ge-
rais, coronel Alvaro Antônio
Nicolau, recebeu placa alusi-
va à homenagem das mãos do
presidente Antônio Júlio. Em
seu discurso de agradecimen-
to, o coronel afirmou que os
227 anos da PMMG consoli-
dam a história da instituição
na garantia da segurança pú-
blica. Ele lembrou o trabalho
que a PMMG vem realizando
há dois anos em busca de

A Assembléia realizou,
ontem, reunião especial em
homenagem aos 227 anos da
Polícia Militar de Minas Ge-
rais, a requerimento do de-
putado António Andrade
(PMDB). Em seu discurso, o
deputado afirmou que a Po-
lícia Militar mineira é um
exemplo de instituição para
todo o País e que sua boa atu-
ação vem sendo reconheci-
da por todos os estados bra-
sileiros. Antônio Andrade
parabenizou a PMMG pelo
desempenho prestado, com
"honestidade e dignidade",
nas ações de combate à
criminalidade e de proteção
ao cidadão mineiro.

O parlamentar também
lembrou o esforço da institui-
ção em aprimorar a qualida-
de dos seus profissionais e
dos serviços prestados,
como maneira de garantir a
segurança, os direitos hu-
manos e a liberdade de ex-
pressão. De acordo com An-
tônio Andrade, a homena-
gem da Assembléia Le-
gislativa à Polícia Militar de
Minas Gerais "demonstra a
gratidão do Estado àqueles
que nos servem com dedi-
cação e eficiência".

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Antônio Júlio (PMDB), ressal-
tou a "eficiência e a compe-
tência" da Polícia Militar de
Minas Gerais na promoção da
segurança pública no Estado,
além de citar a sua capacida-
de em se adaptar às novas de-
mandas sociais. O presidente
lembrou que a instituição foi
agraciada, no último dia 27,
com o "Prêmio Expressão",
pela qualidade dos seus ser-
viços. Antônio Júlio declarou
ainda que a PMMG ainda se-

Cavalaria de Minas, que teve
como patrono o alferes
Tiradentes.

aprimorar o seu serviço. Se-
gundo o coronel Nicolau, só
no final do ano passado, mil
soldados passaram por um
processo de qualificação pro-
fissional. Ele agradeceu tam-
bém a parceria da instituição
com a Assembléia Legislativa
no combate à criminalidade
e enfatizou o repúdio à vio-
lência policial, destacando o
rigor do cumprimento das
normas que regem as ativi-
dades militares.

A Assembléia Legislativa
faz um alerta à sociedade: não
podemos calar diante da ten-
tativa de privatizar Furnas.
Essa é a mensagem da "Cai--
ta de Minas", subscrita por
parlamentares prefeitos d
região de Furnas, autorida-
des, representantes de enti-
dades de classe e ONGs en-
volvidas com a questão
energética. O documento foi
lançado nesta quinta-feira
(06/06/2002), na Assembléia
Legislativa, durante o Ciclo
de Debates "Divisão do setor
elétrico: crise energética, au-
mento de tarifas e perda de
eficiência das empresas".

O documento mostra a
importância estratégica de
Furnas para o país, através da
geração de energia, impostos
e lucros e repudia a decisão
do Governo Federal de
privatizar a empresa. Tendo
à frente o representante da
Assembléia, deputado An-
derson Adauto (PL), os
palestrantes foram unânimes
em condenar o projeto fede-
ral de divisão do setor elétri-
co, em seus aspectos técnicos
e jurídicos. O presidente da
Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica), José Mário
Abdo, convidado para ex-
plicitar a posição do Gover-
no Federal, não compareceu.

De acordo com os espe-
cialistas, a chamada desverti-
calização de Furnas não se
Justifica tecnicamente. O co-
ordenador de pós-graduação
da UFRJ, Maurício Tolmas-
quim, afirmou que se houver
a cisão, ocorrerá um dese-
quilíbrio com uma empresa
de geração rentável (mais de
lD% de remuneração do in-
vestimento ao ano) e uma de
transmissão deficitária (no
máximo 2% ao ano). Hoje,
Corri as duas atividades em

Aprimoramento dos serviços
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Fizeram parte da Mesa, o presidente da Assembléia,
deputado Antônio Júlio (PMDB), e o deputado Antônio
Andrade (PMDB); o chefe de gabinete militar do governador
de Minas Gerais, coronel Rúbio Paulino Coelho; o
comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais,
coronel Álvaro Antônio Nicolau; o coronel Carlos Augusto; o
comandante do Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica, aviador Márcio João Zanetti; o comandante-
geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel
Osmar Duarte Marcelino, a superintendente-administrativa
da Segurança Pública, delegada-geral Ivete Meio; e o
coronel José Aníbal Fonseca.

conjunto, obtém-se uma re-
muneração de 8,5% ao ano.
Para o diretor do Instituto
Ilumina, Agenor Oliveira, o
governo comete uma série de
erros e ilegalidades, como o

de considerar a energia elé-
trica uma mercadoria. "En-
quanto os países unificam seu
sistema elétrico, o Brasil, na
contramão do mundo, tenta
dividi-lo", criticou.

Briga deve ser no campo jurídico
O advogado Marcelo tida e até mesmo revertida

Cerqueira falou da estratégia no caso de mudança para um
jurídica para evitar a divisão governo não privatista.
de Furnas, através do que ele A discordância dessa vi-
chamou de "guerra de guer- são partiu de Alexandre
rilhas" de ações. Segundo ele, Dupevrat, assessor do gover-
é possível impetrar várias nador Itamar Franco: "a re-
ações populares e civis públi- sistência à privatização deve
cas, distribuindo-as por todo se dar no âmbito político. No
o Brasil, em diferentes datas, campo jurídico, infelizmente,
visando impedir a priva- depois de estudar exaustiva-
tização. Já o professor Antô- mente a legislação, não en-
nio Lázaro, representante da contrei brechas que nos per-
Procuradoria-Geral do Esta- mitam barrar esse projeto".
do, defende a via constitu- Sobre a questão tributária,
cional para barrar a estraté- Dupeyrat declarou que certa-
gia governamental. De acor- mente as tarifas subirão, pois
do com Lázaro, vários arti- os impostos incidirão não
gos da Constituição de 88 ofe- mais sobre uma, mas sobre
recem embasamento para duas empresas, uma gerado-
que a privatização seja contes-	ra e outra distribuidora.

Pesquise informações sobre a legislação do Estado de Minas
Gerais, desde 1947, na homepageda Assembléia Legislativa.

O endereço é www.almg.gov.br,
em Legislação/Legislação Mineira.
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Empresa demitiu após privatização
Ciclo de Debates "Precisamos dar um has-

ta!" Com esse desabafo, o
presidente da Federação Na-
cional dos Urbanitários, José
Saraiva Drumond, fez um
paralelo do caso de Furnas
com a privatização de outra
empresa de energia, a Ge-
rasul. Seu processo de de-
sestatização foi "eivado de
irregularidades legais", se-
gundo Drumond. O edital de
desverticalização, por exem-
plo, foi publicado no dia 23
de dezembro e somente no
Diário Oficial, sendo que de-
veria ter ampla divulgação
em pelo menos um jornal de
circulação nacional. Além dis-

so, Saraiva, que era um dos
acionistas minoritários da em-
presa, foi impedido de parti-
cipar da assembléia de acio-
nistas. Depois de comprada
por um grupo belga, a empre-
sa demitiu 50% de seus fun-
cionários. Por tudo isso, ele
alerta para o perigo de se re-
petir em Furnas o que acon-
teceu na Gerasul.

Ao final do debate, os par-
ticipantes aprovaram o texto
de uma carta-denúncia
intitulada "Carta de Minas".
O deputado Anderson
Adauto está programando
uma série de eventos de re-
sistência à cisão do setor elé-

trico em cidades estratégicas,
a começar por Passos.

8h30
• Projeto Caminhos da Democracia - visita à Assem-

bléia de alunos da Escola Municipal Machado de Assis
9 horas
• Reunião Regional do Seminário Aguas de Minas II

(Hotel Canoeiros, em Pirapora)
10 horas
• Comissão de Direitos Humanos - visita o sede do

Incra em Brasilia, para discutir o situação dasfami-
lias assentadas no Município de Buritis

12 horas
• Projeto Zàs (Teatro) - apresentação do cantor, violonista e

compositor Tau Brasil
14 horas
• Projeto Caminhos da Democracia - visita a Assembléia de

alunos do Colégio Santana
15 horas
• Reunião Especial em homenagem ao Instituto Mineiro de

Agropecuária (IMÃ) (Plenário)

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horario reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h - Comissão de Defesa do Consumidor
(reprise) - Discute clonagem de cartões
10h50 - Comissão de Saúde (reprise) - Discute
cumprimento da Lei que obriga os hospitais a terem
alojamento conjunto para mães e crianças
12h - Assembléia Debate (reprise) - Imunidade
Parlamentar
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15—CPI da Mineração Morro Velho
(reprise) - Relatorio Final
1 5h - Plenário (ao vivo) - Reunião Especial em
homenagem ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA
18h30— Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O
que acontece na Assembléia e repercussão dos
principais fatos políticos no Estado

20h - Mídia no Espelho (reprise) - A midia e a Copa do
Mundo
20h40 - CPI do Sistema Prisional (reprise) —Apura
denuncias de facilitação de fuga de presos em Ribeirão das
Neves
21h30 - Segunda Musical (reprise) - Concerto de
Piano
22h - Resenha (inédito) - Resumo do noticiário da
semana
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comenta-
rios e notas sobre a movimentação política no país
23h —Via Legal (inédito)— Entrevistas, informações e
debates sobre questões ligadas ao Direito e ao Judiciário
23h40 - Teatro Assembléia (reprise) - Palestra do
terapeuta de comportamento, Antônio Roberto
0h10 - Pinga Fogo (reprise) - Pronunciamentos dos
deputados da Tribuno do Plenário
1h20 - Resenha (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a alterações


