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"0 governo deu urna demons- parlamentares e dos represen-
traço inequivoca de transpa- tantes dos servidores. "Espe-
rCncia dos atos publicos, urn rarnos que possarnos ter urna
retrato fie] da realidade do discussao clara e transparen-
Estado", declarou. Ele disse te corn os partidos da situa-
ainda que as projetos do fun- çao e da oposiço e Corn os
cionalisrno vao conduzir o Es- representantes dos servido-
tado a modernidade e torna- res, pam que possan)os votar
lo rnais competitivo. 0 presi- essa rnatcria o ma is brevernen-
dente Mauri Torres defendeu te possivel, porque isso 6 ml- -
ampla ciiscussao na Assern- portante para Minas Gerais",
hki ia, corn participaçao dos finalizou. (Páginas 2 e 10)

Presidente assegura ampla
discussão corn servidores
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Assemble"ia recebe projetos da
LDO e da reforma administrativa

A Assernbkia Jegis1itiva
recebeti ontern mensagern do
governìdor Aécio Neves en-
caniinlia ndo o projeto de lei
das di retrizes orça rnentirias
para 0 ano de 2004 (LDO). A
proposta foi entregue ao pre-
sidente Mauri Torres (PSDI3)
pelo secretâ rio de Fstado de
(;('rm), Danilo de Castro,
que tambm entregou as trts
propostas de emenda i
Const tu içao, OS tres projetos
de lei complernentar e Os
sete projt.'tos de lei hue t ra-
tarn de rnudanças iias legis-
IacOe', sobre beneficios, pre-
vidência e assisttncia i sat.i-
de do ILl flciona ismo pi.bI i-
Cl). As p roposiçoes foram
protocoladas e o inicio da
tranii taçao Sc di corn o re-
cebirnento ern urna reuniao
ordinaria de PlenIrio.

Corn relaçao i LDO, o se-
cretario Danilo de Castro res-
saltou a inovaçao do gover-
no, que eflviou i Assemhkia
Urn projeto "extrernarnente
realista", iue preve urn deli-
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Ao receher rep resenta II-
tes de virias entidades de
servidores pi.Ih]icos estadu-
diS, na tarde de ontern, o pre-
sidente da AssemblCia Ie-
gislativa, deputado Mauri
I orres (PSDB), assegu rou
que os projetos que tratam da
reforma adrninistrativa, en-
viados pelo governador do
Estado, ser,o anlplarnente
ci iscutidos Con) todos OS in-
ti'ressados. "A i\ssernhlCia C
para isso. Ela C plural e esti
aherta a todo tipo de debate

C discussao. Quando voce
discute Coni Ufl universo
major de pessoas, \-Cm idCi-
as que natu ralmente irao
rnelhorar a rnatCria", afir-
rnou. 0 presidente lemhrou,
ainda, que as propostas veni
no sentido de fortalecer 0
funcionalisnio, ja que pro-
poeni a rnanutenção de hjuin-
quenios, hiCnios e trintenari()
para os atuais servidores,
corn a garantia do direito ad-
1uirido e da expectativa de
direito. (Página 10)
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CCJ conclui pela aprovação do
PL que cria Dia da Mae Social Constituiçao e Justiça

Alair Vieira
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Os deputocios do cornissao emitirom porecer sobre s,r,,
pro1efos que Orion, dotos conernoret,vos

Trarnitação dos demais projetos
enviados pelo governador
Proposta de Emenda a (onstituçäo (PE( )

• a analise (emissäo de parecer) é fei-
ta por unia Comiss°io Especial

• os prazos regimentais sao conta-
dos em dobro (40 dias para a anãlise
d a comisso; 20 d iaS pa ra o relator
emitir o parecer; 4$ horas para pedido
de vista do parecer na comissao)

• discusso e votaçao pelo Plena-
rio, em dois turnos. Seri aprovada
se ohtiver o voto favoravel de 4$ dos
77 deputados (tr's quintos)

• é indispensivel a ernissao de pa -

recer sobre emenda de 2' turno
• en tre urn turno e OWN) havera

intersticio de tres dias
• a emenda apresen tada deveri

ser subscrita pot- urn terço dos depu-
tados (26)

• aprovada em redaco final, a emeii-
da a Constituiço sera promulgada pela
Mesa da Assemhléia no prazo de cinco
Was i.iteis, enviada a publicação e anexa-
da, corn o respectivo numero de ordem,
ao texto da Constituição dl) Estado

Proj eo de Lei Complem ell tar (P1 ( )

• será aprovado se obtiver 0 Voto) fa-
voravel de 39 dos 77 deputados (maioria)

• d istribuição para a ComissZio de
Constituiç(o e Justica e comissoes

de mo'rito
norrnas de tran)itaçao do projeto

de lei ordinaria, corn os prazos regi-
n)entais contados en dobro.

Quer consultor o Regimento Inferno? Acesse
www.almg.gov.br e faça sua pesquisa, por artigo ou por

assunlo, no titulo Legis/açâo/Regimento Interno.L4.A
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LDO é votada em turno ünico
Tramitacão de
pro jetos
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Segundo o Regimento
In terrto (artigo 20), 0 proje-
to de diretrizes orçamentari-
as sera distribuido, em avul-
so, aos deputados e as comis-
sñes a que estivereni afetos e
encaminhad() ci Comiss5o de
liscalizaçao Finariccira e Or-
çanentaria para, em 60 dias,
receher parecer. Da discus-
sao e votaçao do parecer na
I isca Iizaço Firianceira, p0-
der3o participar, coin diret-
to a vot C \'OtO, dois mem-
bros de cada uma das comis-
Ses permanen tes as quals
tenha sido distribuido 0 pro-

jeto, observado, tanto quan-
to possIvel, o principlo da
proporcionalidade das re-
presentaçoes partidârias ou
do bloco parlamentar.

Nos 20 primciros dias
do prazo de 60, podero
ser apresentadas emendas
ao projeto. \'encido 0 pra-
zo, o presidente da Comis-
Sal) de Fiscalizaçâo Finan-
cei ra proferiri, em dots
dias, despacho de recebi-
mento das emendas, q11 Sc-

râo numeradas e publica-das,
e dara publiddade, em separa-
do, is que, poi- serem consi-

deradas inconstitucionaiS,
ilegais ou anti-regimentaiS,
deixar de receher. Do des-
pacho de nâo-recehimento
de emendas cahera recur-
so, cm 24 horas, ao presi-
dente da Alemg, que terá
dois dias para decidir. Es-
gotados todos Os prazos, o
pro)eto sera encaminhado
ao relator, para receber
parecer. Enviado ci Mesa
da Asscmhléia, o parecer
serii publicado, incluindo
0 projo.'t() na ordem do dia,
para d iscussao e votaça()
CI)) turno unico.

Dois proletos de ii)centi-
vo a iniciativas sociais tiveram
parecer lie turno unico pela
aprovaçio, nìa reuniao de on-
tell) da Comisso de Consti-
to içao e Justiça. 0 Projeto de
Lei (PT.) 319/2003, do depu-
tado Leonardo Qwnto
(I'MDB), institoti 0 Dia da Mae
Social, COfl)o forma de incen-
tivar as adoçoes temporarias
e a assist'ncia \'Olufltiria em
creches. 0 PL 327/03, do mes-
fllo autol; institui a Semana do
,Aleitarnento NIaterno, pa ra
estimula r a amanl(-ntaç,o e a
doaçao para hancos do' leite.

Nlais Chico projl'tos insti-
ti.iindo datas comemorativas
tiveran) parecer de legalida-
dl' aprovados. Sao os PLs 115/
03, do deputado Dalmo Rihei-
ro Silva (P5D13), que cria a So'-
m(ma do 1 urismo, entrc' 0 se-
gundo e o tercetro sabado d1'
seten)bro; El. 139/03, do depu-
tado (a rlos Pimenta (EDT), que
nsttt ut a Nieda Iha do I\1ri to

J ornalistico Desportivo Osval-
do Faria, a ser concedia a qua-
tro personal idades estad ua is
11 01' 51' destaqotem nos espor-
toS e jornalismo; Fl. 383/03, do
depu lado Fabio Avelar (PUB),
que cria 0 Medalha do Merito
Barbara Heliodot-a, a set , Con-
cedida a muiheres qole Se to'-
flhafl) destacado eli) ,'iti'id,id1's
de relevtncia no Estado; IT
441 /(.)3, da deputada Jo Moral's
(PCdoI3, hue instil Lu o Dia Es-
tadual da Nlem6ria das \"iti-
mas dos .'\cidentes tie Traba-
Iho I' Doeni.-as Profissionais, i'm
2$ dl' ats ril; P1 422/0', do) dl'-
putado Pifldoica Ferreira (IT),
1]ue institui o Dia da Solidarie-
dade, no primeiro s,ibado an-
terior ao d a 9 dl' agosto.

0 pa recer d esse 61 ti ml)
projeto, do relator Ermano
Batista (P5DB), foi aprova-
do Corn d uas emendas. A
enienda n' I torna o) ixecuti-
Vo responsa vel pela regu Ia -
mentaçao da lei, C nao a So'-
cretari,i do Trabalho, que, lit)
re forl)ia ad fliinistrat j va do

Estado, foi transforniada em Sc-
cretaria do' Desenvolvimento
Social o' Esportes. Ji a emenda

Os 44 projo'tos dc lo'i ole
a1it0rlzaç0 de doaçâo 00 re-
versao dl' imoveis constantes
da pauta tivi'ram pedidos de
di Ii gncia a p ro y ad Os. Corn
isso, Os projetos serào enca-
iii I nhados a secreta rias OIl
orgaos estaduais, aos quais
estivereni a fetos, 11 01' terao
de enviar a CC1 inforrnaçOes
sobre condicao, estado lurid i-
co e destinacao olesses imó-
veis. So des os ELs: 1 0 ;, do
deputado Djalrna Dinii
I'SDB); 313, do deputado

Leonardo Moreira (P1.); 335,
495, 498 e 501, do oleputaolo
Wanderley Avila (ITS); 340 e
341, do deputado Alberto
Beja ni (IT); 350, 110 oleputa-
do Alberto Pinto Coelho (11P);
355, do deputado Arlen San-
tiago (PUB); 359, 360, 362 e
307, do oleputado Bi lac l'into
(PT.); 417 e 419, do deputado
Olinto God mho (P5DB); 425,
428, 430 e 431, do deputado
Sehastiao Navarro \iei ra
(FF1 .); 43$ e 439, do deputa-
do Lui7 Humberto (drfle]rO
(PSDB); 461, 462 1' 463, do)
deputaolo Antonio Andrade
(PMDJ3); 481 e 542, do olepu-

n' 2 suprirne o artigo 4", elimi-
narido o prazo de 90 dias para
regulamentaçâo da lei.

tado Antonio J6lio (J'N'IDB);
492, 494 1' 632, do oleputado
Niaurilorres (P5DB); 516,
517, 518, 521 e 523, do depu-
tado 1.017 Fernando Faria
(P5DB); 52'-), da oleputaola
Maria Olivia (l'SDB); 540 e
607, do deputado AntOnio
Carlos Andra-da (PSDB); 544,
do deputado Chico Rafael
(PMDB); 552, do) deputado
Dilzon Melo (PTB); 566, do ole-
putado Fahim Savan (1'-)DB);
568, 110 deputado Gil Pereira
(PP); 583 e 584, do deputado
Neider Moreira (ITS).
Utilidade püblica - Dos 51
projetos ole utiliolade p6bli-
Ca, ro'lataolos pelo oleputado
Frniano Batista, 13 recebe-
ra ni pa recer pela apro\-aç10
COfll eniendas de redaçao e
38 tiveram parecer pela apro-
vacao do texto) original. Dos
22 relatados pelo) oleputado
Sehastiao Navarro \'ieira, 21
I ivera m parecer pela aprova -
çao corn o texto original e urn
corn emend a de redaçao.
Dois projetos relatados pelo
deputado Pa l.110 I'iau (scm
partido) tiveram pa recer d1'
aprovaçao scm ernendas.

Requerimento
Foi oprovodo
requerimento do
deputodo Antonio
JOho, clue pede
discussao omplo sabre
uma reformo em
ortigo do Regimento
(nterno que (rota dos
proletos de dooçao de
imOveis. 0 deputado
sugere alteroçoes,
para cl ue lois pro jetos
venharn 0 Assernb(éia
corn onuêncio dos
órgãos estaduais a clue
pertencem as irnóveis.
o depuado Bonifdcio
MourOo (PSDB)
comunicou seu
desligomento do
comissão, em vista do
indicoçoo do nova
represeitante do
PMDB no CO. Ao
mudar de partido, do
PMDB pora a PSDB,
ele cedeu lugar 00
deputodo Gilberto
Abromo (PMDB),
iridicodo pelo (ider do
portido, (vair
N og u e ira.

Participaram do
reunião Os
deputados
Sebastião Navarro
Vieira (PFL),
presidente; Durval
Angelo (P1), Vice;
Bonifãcio Mourão
(P5DB); Ermano
Batista (PSDB);
Paulo Piau (sem
partido); Antonio
JUlio (PMDB); e
Zé Maio (P5DB).

Projetos de doaçao de irnóveis



SaUde

Ricardo Barbosa

o presidente do Fhemig.
Carlos Mosconi, exp(cou as
d,hculdades odm,n,strot,vos

do ins?ituçdo
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Procurador de Justiça defende nomeação
Ricardo Barbosa

da na Constituiçfio".
0 procurador lemhrou

que, hi cinco anos, ainda
como proniotor, instaurou
procedin-tento administrati-
vo sohre irregularidades na
contratação de cerca de seis
niil funcionários. "0 M intis-
terio Publico nao acionou o
Judiciário para anular os
contratos porquc nao seria
viavel paralisar relevarites
atividades hospitalares.
Além disso, a ad ministraçto
da Fhemig assinou termo de
ajustarnento de conduta
para resolver a situacao, que
no foi cumprido", relatou.
!\ adrninistraçao seguinte
fez novarnente o acordo, que
rcsultou flci realii.açao do
CoflcurS(i de 2002. 0 procu-
rador foi indagado por di-

A Cwniss'to (ic Saudc pro-
moveu ontem audiência pu-
blica corn a participacaO do
presidente da FundaçZio Hos-
pitalar de Minas Gerais
Ehernig), Carlos Eduardo

N4osconi, e de dezenas de Cdn-
didatos aprovadoS no ülti mo
conCurso publico realizado
polo Orgo, em 2002, ainda
scm norneaçao. Segundo
Mosconi, o governo preten-
de autonzar a nomeacao, mas
sera neceSsariO, antes, sanar os
vicios administrativos quc
atingern a rede. Deputados de
d iversos pa rtidos presentcs na
,dieflCid disscran que o go-
'ernador intormou que as no-

meaçOes comecarao Cfl juiho.
Dc acordo corn OS padarnen-
tares, o anüncio foi feito no
tirno Wa 14, quando Atcio
Neves Ihes apresentou proje-
tos de niudanças adniinistrati-
'as enviados a Assernbléia.

Como resultado da audi-
ência püblica, a Comiss'io de
Saüde vai intermediar, junto
coni o Nlinisterio Pt.ibl ico, rcu-
niio en tre os representa fl tes
dos concursados - a rnaioria,
tuflCiOfldriOS conttatados L 
1-hemig - c a direçao da rede.
C) objetivo, segundo 0 prcsi-
dente da comissao, deputado
Ricardo Duarte (PT), ampli-
ar a discussao sobre a
reestrutu raçao do orgao para
0 tl.lflClOfl,iltSflt() A reuniao,

o c d U rot t rs horas, foi
acompanhada por aplausos e
ca rta Zes de manifestacc'to.

Carlos \losconi a Iirmou
que, ao assumir a Fhernig, no
iflICiO do governo Aécio Ne-
yeS, encontrou unia cornp1e.'a

tusiacao adrninistrativa, corn
dificuldades de toda ordern.
Os prohiernas corneçariam pe-
los recursos neCeSSarios ao fun-
cionamento da instituicdo, que
passani pela quantia de R5 330
rnillu)eS por ano. A rede sO

recehe do SUS RS 52 rnilhOcs;
0 restante veni e\clusivanien-
Ic do lesouro do Estado", e\-
plicou. Segundo dc, a situa-
çâo se agrava quando se cons-
tata que a verha, correspon-
dente a 10° do orçaniento do
SUS para todo o Estado, e 0

"Fill a Iguns hospita is da
Fhernig, a rclacao do
faturamento do SUS corn a
despesa de I por 19, 0 que
flat) 6 aceitavel , prosseguiu
Niosconi. Para dc, gastos Corn
0 It.inCi0flihSlTiO nao podeni
ser considerados causas da
situaçao, que na verdade re-
flete vIcios adniinistrativos
de longo tempo. Eli.' ci too
exemplos de unidades que
nao Sc reportavani a direçao
da rcde; prohssionais que
chegaram a realizar apenas
dois atendirnentos cm urn
ano e receberam adicional de
prod (ltividade e processos
de licitacao corn irregulari-
dades. A nova direcâo esta
fazendo urna auditoria para
detectar c corrigir essas fa-

suficiente Para atender a ape-
nas :;"o da populacâo minei-
ra. "0 SLS distrihui no Esta-
do cerca de RS 550 rnilhOes.
.'\ Fhemig presta excelcntc
serviço, nias 0 custo da insti-
tuiçao c e\ageradarnente dc-
vado, ponderou.

ilia,.. (.1) prcsidentc do orgao
disse clue algumas providên-
cias ji foram tomadas, corno
corte dc horas-extras e de
prod utiv idade.

"(.) concurso toi homolo-
gado e cxtrernamcnte vali-
do, mas o governo reconien-
dou as suas tnstituiçocs cor-
tcs no orçaniento, para
viahihzar o Estado financei-
ra e economicarnente , afir-
niou . Criada em 1977 ' a
Fhemig manttm 23 unida-
des ni'dicas e hospitalarcs
no Estado, por mcio do Sis-
terna Unico de SaOde (SUS).
Se-undo N'loscon i, dos gas-
tos da rede corn (is 14 liii!
funcionários, 33" corres-
pondeni a efetivos c 25",
a contratados.

Para Carlos Eduardo
N'losconi, a reivindicaçao
dos concursados é justa,
mas é preciso ressaltar o tra-
halho dos contratados que
est2io Iiii atios na instituiç'to.
Ele acrescentou que podeni
ocorrer dciii issOes em a Igu -
mas unidades, corno no
Pronto Socorro d e Venda
Nova - hospital "plenarnen-
te equipado" e quo nao fun-
cionaria hem; e que Os apro-
vados no concurso estao sell-
do chamados na medida em
que surgem vagas .NIas,
para 0 procurador de Justi-
ça Tomaz de Aquino Re-
sende, "é preciso rover essa
heresia juridica de nâo ad-
mitir concursados devido i
existencia (IC contratados.
Essa ql.lestao ji esta resolvi-

0 representante dos
concursados, Carlos Au-
gusto dos Passos, lembrou
que a necessidade de
rcforniu lar a Fhemig e pre-
encher as vagas 6 tida conio
unanimidade hi rnais de

uma decada. Fie criticou as
cond içOes de traha ho dos
Contra ta dos, clue teria iii Sd -
lários ha i\os,Carga horaria
major que a dos efetivos c
nenhuma garantia, confi-
gurando urn sistema "lie-
gal, irregular e nao fu ncio-
nal". ,.\ si(uaco causaria
prej u izo Li ni btni na area
gerencial, ja que nao corn-
pensa iivesti r em pessoa I
não efeti o. Segundo dc, a
dem j ssa() dos contratados
teria pequena dimensâo, já
que a maioria prestou oOl-
tinio concu rso, en-i busca
de garantia de direitos, e
foram aproados.

0 deputado Doutor
Viana (PEL) a firmou que
0 essencial apurar corn
detalhes as faihas da ins-
tituiçao e Iemhrou clue (is
contratos adrninistrativos
d e vent se r fi ri-ti a dos em
situacoes de emergéncia,
durante seis III esCS,
renoa vei s por out ros
seis, se necessário. 0 de-
putado Fahim Sawari
(I'SDB) destacou a impor-
tancia do concu rso pihl i -
co para qualificar 0 setor
hospitalar, que precisa de
rflais mveStifliento. Ja o'-
deputados Neider
NI orci ra (ITS) e Dat mo
Riheiro Silva (PSDB) res-
saltarani que as discus-
sOes sao essenciais para o
aperfeiçoaniento da dc-
iii ocracia. Os quatro de-
pu tados a fi rn-ta ra rn estar
coiifiantes nas mudanças

Para 0 procu'cn'
de Aquino Rnzenuu, o

nOo-norneoçOo dos concursodos e
limo "heresio uridico"

versos concursados sobre as
providencias que o MP pode
tonar. "Em casos individu-
ais, o candidato e queni deve
in a Justiça", eplicou.

adniinistrativas propostas
Polo governador. 0 depu-
tado Chico SimOes (PT)
criticou a manutenç2io dos
contratados ('n-i detrimen-
tos dos concursados.

Participaram do
reunião cis deputados
Ricardo Duarte (PT),
presidente; Fahim
Sawan (PSDB), vice;
Chico Simôes (PT);
Doutor Viana )PFI); João
Bitlar (P1); e Neider
Moreira (PPS); além do
deputado Daimo
Ribeiro Silva (PSDB).

As pautas e as resuitados dos reuniöes dos
Corn issôes do Assembiéia Legislativa estão no

Internet. Consuite At/v/dade Par/amentar/
Com/ssôes em www.almg.gov.br

Aprovados no concurso da Fhemig em
2002 reivindicam nomeação 	

Ricardo Barbosa

I,

¶

Diversos ciprovodos no 	 mo con. IS	 F' -n

OSSStI(Ofl 0 reunion

Problemas na adrninistraçäo

Concursados reclamarn de demora

SaUde (continuaçdo)
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Assernbléia poderá criar Comissão
Especial para analisar Ipsemg

Funcionalismo ye apropriação indébita

A AssernhV'ia de Minas
podera formar u ma Corn is-
sao Especial para estudar a
situaçao do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais
(lpserng). Na reuniao con-
junta de comissoes realizada
ontern Para analisar Os proble-
mas da autarquia, o deputa-
do Rogerio Correia (I'T) infor-
rnou que vai apresenta r, em
Plenário, requerinento para
criar a conisSao. 0 objetivo
que a i\ssemblia contrihua
corn so! uçoes, evitando 0 quc,

As dificuldades fina nceiras
da autarquia e us problemas
no atendinento a sacde forarn
novaniente lembrados tanto
pela di reçao qua n to pelos re-
presentantes dos funcion,irios
- cjtie lotaran> 0 auciitorio e
trouxeram cartazes reivi nd
cando clue 0 Ipserng seja 0 cini-
Co gestor do seguridade social
do servidor. A presidente,
Maria Coeli Simôes Pires, in-
iormou que (I deficit orçarnen-
tario, en) 2002, foi de mais de
R IS 131 rnilhOes. Segundo cia,
mesmo que fossern regulariza-
dos todos us fluxos de recur-
sos devidos ao instituto, a si-

Deputados
A rc'uniao de ontern con-

ton com a presen(;a maciça
de deputados. \ 7 arios fi7e-
ran> intervençocs e elogia-
rat>> a presidente Maria
Cod i . 0 deputado Leona r-
do Quintão (PNIDB) defen-
deu urna auditoria das açöes
passadas, hem corno 0 me-
Ihor uso dos recursos e o
aprin>orament(> cia fiscaliza-
ção. A solicitaçao de que Os
resultados das auciitorias
sejan> encaminhados a

no passado, constituiu, na opi-
flid() do deputado, tirna poll-
tica de sucateamento do insti-
tuto. 0 presidente da reuniao
conjunta, deputado Ermano
Batista (PSDB), enfatizou
que é preciso aprofundar 0
debate sobre o Ipserng.

0 deputado Doutor Viana
(PFL), au tor do requerimen-
to que deu origem a reuniao
conjunta das CornissOes de
Adrninistracâo Pihlica, de
Saüde e de Fiscalizacio Finan-
ceira e Orçarnenhiria, retor-
cou clue a Alen)" é parceira

tuaçao continuaria prohlenia-
tica . "Ienos, no entanto, o
cornprornisso sCrio de buscar
urna soluçao", disse. i\ gravi-
dade do quadro foi reforçada
pelt) representante do Tribunal
de Contas, Carlos Alberto
Nunes Borges, que receheu a
prestacao de contas do insti-
tutu en) marco. "A situaçao C
preocu pante, devido i total
impossihilidade de cumprir
compron> isso corn tornecedo-
res c' prestadores de serviço."

As toed idas em imple-
rnentaçao SaO pont1iais, acres-
centou a presidente Maria
(.oeli. Entre elas, as seguintes

Alen>g foi feita pc'lo dc'pu-
tado Irani Barbosa (P1.).

C) dc'putado Neider
Morei ra (PPS) ressa I tou que
o Ipsemg C un> patrimonio cia
sociedade mineira, defesa
feita tambCn> pelt> deputa-
do Dalmo Riheiro Silva
(PSDB). Para Dalmo, não se
deve falar em "falCncia e
suca tea mento, n>as na cons-
truçao de projetos" . 0 de-
putado Chico Sin>Oes (PT),
por ou tro lado, ressa I tou

na husca de solucOes para os
problemas da autarquia. Disse
que seriI estudada a possihili-
dade de criar a Cornissão Es-
pecial, enfa tizando o compro-
misso dos deputados de nao
deixarem o Tpserng se extin-
guir. Essas cornissoes tern ate
60 dias para a conclusao de
seus traba Ihos, prazo prorro-
gavel urna vez, por ate a rn.-
tade, rnediante deliheraçao do
Plenario. A Cornissao Especi-
al que estuda urna deterrnina-
da rnatCria apresenta, ao final
dos trahalhos, tim rela torio.

proposiçoes enca III inhadas a
AssemhlCia pelo governador:
abertura de crCdito especial de
RS 36 milhOes para cobrir dChi-
tos Corn 05 prestadores de 5cr-
viço (hospitais e clinicas, entre
outros), referentes aos cilti n>)s
trés rnc'ses de 2002; e aumento
de RS 16 para RS 30 cIa contn-
buicao para o custeio da saüde
dos servidores q ut' gao ham
entre RS 550 e RS 900. Os dC-
hitos corn Os prestaciores de
servico, informou 0 diretor
Roberto Porto Fonseca, sao
truto de despesas real izadas
scm prey isao orçamenta na e
nat) empenhadas.

que 0 modelo tie Fstado
que Se quer impla nta r tam-
ben> deve ser analisado, ao
a y aliar a situaçao d 
autarquia. Reivindicou, am-
da, quc, independenternen-
te das mudanças, 0 lpsemg
não perca sua finalidade de
gerenciar a seguridade so-
cial. ja o cieputado Miguel
Martini (PSB) cohrou a pre-
sença dos servidores em
n>omentos irnportanteS
para 0 instituto.

A presidente do S i ca-
to dos Servidores do ipemg,
And rCia Mvrrha Guimarães,
cohrou a regularizaçao do re-
passe dos recursos devidos
pelo Estado ci autarquia; a de-
fesa do lpserng corno unico
gestor da seguridade social
do servidor pchlico; a volta
da au tonom ia fina ncei ra d a
autarquia e o aurnento do
quad ro funcional. Fla tarn-
Cm reivindicou dos depu ta-

dos que haja debate sobre os
projetos a serem encarninha-
dos AssemblCia sohre o
Ipserng. "Se precisarmos pa-
rar ]()0('(. dos servidores do
lpserng para defend'-lo, va-
mos pa ra r", d isse.

Lcmhrou, ainda, que hou-
ye urn corte de cerca de 56",
no orçarnento da autarquia; e
que a receita, de RS 32 mi-
lhöes mensais, n,io fa7 frente

despesa, de R5 46,') niilhOes
(dados publicados no diario
ohcial "Minas Gerais"). Se-
gundo a presidente do sindi-
cato, 0 governo do Estado
flat) tern repassado us valores
referentes a divida que tern
corn 0 instituto (R$ 4 rnilhOes
mensais) nem I taw de ad-
rninistraçao (RS 65 rnilhOes).
o pagaI1ent() dos inativos,
que caberia ao Tesou ro, vem
sendo feito pela autarquia
InStituto nenhurn Se susten-

ta corn o calote do governo.
ISso C apropriaçao indCbita",
afirrnou, referindo-se ao nao-
repasse de contribuiçoes.

C) di retor do Sind ica to
dos Trahalhadores no Servi-
co Pcihlico do Estado
(Sindipihlicos), Geraldo An-
tónio Henrique cia Conceicao,
ressaitou a importancia do
Ipserng e a necessidade de
zelar pela autarquia. Disse
tamhCn.i que a iniciativa pri-
"ada nao quer a viahilidade
do iristituto - que hoje tern 2,2
lli ilhOes de usujrios scm con-
dicoes de pagar por urn pIa-
flO de sacide privado.

A presidente Maria Coeli
SirnOes Fires inforrnou quc' 0
Ipsemg tern negociado a>m a
Secretaria de Estaclo de Pla-
nejan>ento e Gestao. Entre Os
objetivos deSsa negociaçao,
estao promover o retorno cia
foiha de inativos pira a Con-
ta Financeira da PrevidCncia
(Confip) e huscar que o Es-
tado assunia precatorios dc'
R$ 160 milhOes, referentes
aoS anos de 2001 a 2003, de-
vidos a pensionistas. Segun-
do Maria Coe!i, o Jpsemg
obteve cia secretaria o corn-
promisso tic' normalizar 0
fluxo orçamc'ntario a mccii-
cia que for traçado 0 real
quaciro administrativo e tie
gastos. ja a normalizaçac> do
fi uxo financeiro dependenia
cia situaçao do Estado.

Quanto a renovaçao dos
contratos cia saudc', a prc'si-
dente informoti que tern sido
teitos contratos corn hospitais
gerais e centros tie urgCncia
C emergCncia. Li (I
dos contratos corn as clinicas
sera objeto de unia analise
global, visando ta rnhCni a ra-
cionalizaçao do atendiniento.
AlCrn disso, segundo a prd'si-
dente cia autarquia, o piano
de sacide existente hoje nao C
factivel tiern mesmo se hoti-

Reundo conjunta

Aair Vieira

A presidente do Ipserng,
Mo,,o Coe), S,rnOes P,res,
dose que défica em 2002

foi supero C: RS 131
nil CC S

Alair Vieira
Reunião conjunta

(continuaçao)

r ("4

SeC. 	 ' cnn o oud,torno pore ocornponhcir 0 CflQ

Medidas dependern de negociaçao

Servidores lotam auditório

fazem sugestoes

yen urn fiuxo regular de re-
cursos, pois C "muito aherto".
Inforn>ou que 0 governo de-
Vera suspender a lguns pro-
gramas, atC cite Se husqut'
urn modelo de piano tie saci-
de mais adequado. Maria
Coeli tan> bCrn ressa 1 tou q tie
Os conselhos do Ipserng Sc-
rat> valorizados (deliherati-
vu, fiscal c dos usuânios) e
que serà> fortalecidos o con-
trole, a auditoria e 0 proces-
samento das contas.

Participaram do reunião as
deputados Ermano Batista (P5DB), que
a presidiu; Domingos Sãvio (P5DB),
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), Leonardo
QuintOo (PMDB), Ricardo Duarte (PT),
Fahim Sawan (PSDB), Doutor Viana
(PFL), Neider Moreira )PPS), Jayro
Lessa (PL), Chico Simôes (PT), Irani
Barbosa (PL), José Henrique )PMDB),
Sebastião He(vécio (PDT), Miguel
Martini (PSB), Rémolo Aloise )PL),
SebastiOo Navarro Vieira )PFL), Arlen
Santiago (PTB), Rogério Correia (PT),
Alberto Pinto Coelho (PP), Biel Rocha
(PT), ,AntOnio Carlos Andrada (PSDB) e
Roberto Carvaiho (PT), além dos
deputadas JO Moraes (PCdoB) e
Marilia Campos (PT).



Rcposcitoroes do €'nt.cjodps do deIeso dos dreitos do cronço e do
odolesceotc port.c;porarn do l,çcjrnenio do

Pc,no do E,,I,c'c,meo 	 'I,iênccj

Cumprimento da Consti- Segundo dc, é preciso au-
tu i çãø - C) coord ena dor mentar tarnbcm 0 nurnero
das Prornotorias de Defesa de proiflotores e varas
da infancia e j u ventude, especia!izadas no Estado.
Ronald A!herga na, 1cm- A priml'ira açao propos-
brou que o combate a ex- ta no piano 6 a rea!ização
ploraçao infantil nada de pesquisas quantitativas
mais i' que o curnprnento e qua! i ta ti v as region ais
do artigo 227 da Constitul- para saber sobre a incidên-
ço Federal, que estahe!c- cia, as moda!idades e as cau-
cc a proteção a crianças e sas da \io!enCia sexual em
ad o!cscen tes como dever suas duas vertentes: explo-
da farnI!ia, da sociedade c racào sexual cornercial (tri-
do Estado. Segundo dc, a fico, turisnio sexual, porno-
questao e cornp!exa por- grafia) e abuso sexual farni-
q u e depend e de urn a liar e extrafamihar. Foram
reestruturaçao inclusive impressas 10 mil cOpias do
dos inst ru men tos lega is Piano Estadual de Enfren-
hoje disponiveis para Sc tarnento a \iok'ncia contra
punirern os agressores. Crianças e Ado!escentes.

N'io existe instrurnento que serao distribuldas a to-
para garantir, pot- exernplo, dos Os municipios mineiroS,
quc Un) pai que vio!enta 0 atraves dos conseihos tute-
filho perca irnediatamente !ares, prefcituras e entidades
o pa trio poder", alertou. hgadas ao tema.

A hsta coritendo as 15 Comissöes Permanentes do
Assembléla Legislativa e suas competéncias estão no

Internet. Consulte o link At/v/dade Par/amentar/
Com/ssôes em www.almg.gov.br

Thrh
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Fundo
precisa

dalnfânciae
de recursos

Adolescência
.o Estado

Extinçao do Iplemg é defendida por
deputados do Bloco PT/PCdoB

Foi lancado, oficialmen-
te, ontern, no Teatro da As-
seibkia I egislativa, o Pla-
no Estad ual de Enfren-
tamen to a \'iolência contra
Crianças e Adolescentes do
Estado de Minas Gerais. Tra-
ta-se de urn documento or-
ganizado pelo Conse!ho Es-
tadual dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente de
Minas Gerais (Cedca), atra-
yes da Irente de Defesa dos
Direitos da Crianca e do
Adolescente, que tern corno
objetivo estabelecer urn con-
junto de açOes práticas e ar-
ticuladas entre a sociedade
civil C 0 governo.

0 presidente do Cedca,
Gera!do C,oncalves Oliveira
Fiiho, disse que urn born cc)-
rneço para que 0 piano said
do papel 0 garantir que o
Fundo da Infância e
lescência (HA) receba ver-
bas do tesouro estadual, o
que, segundo Cl(', nao V eIll
acontecendo desde que 0

fundo foi criado. A Frente
Pa riamen tar de Defesa dos
Direitos da Crianca e do
Adolescente, da qual fazern
parte Os deputados Andr
QuinLo, I audelino Augus-
to e Rogrio Correia, do PT,
sets ideahzadores, mais 40
outros deputados, vai atu-
ar diretarnente na execuçio
do piano, garantiu And r
Quint/o. Deputados e par-
ticipantes ressa !tararn que
o rnornento C propIcio para
se discutir a questão, urna
vez que 0 governo esta eta-
borando o Piano Pluria-
nuai de Açâo Governamen-
tai (PPAG).

A extinçao do lnstituto de
Previdéncio do Legislativo do

Estado de Minas Gerais (lpiemg)
e a pro posto de criação de urn

fundo de aposentadorio
corn plementor, nos ma/des do

praposta enviada pelo
presidente Luiz lnácio Lu/a do

Silva ao Con gresso, foram
defendidas ontem pelo Bloca

PT/PCdoB. Em entrevista
co!etiva, parlamentores do

partido apresentararn urn pro jeto
de lei que estobe!ece que as

deputodas possam a contribuir
pora a INSS e ficarn sujeitos as

rnesmas regras que regem a
aposentadoria de qua! guer

trobo!hador, sendo abservados
feto so/arial e tempo de

contribuiçao, par exemplo. 0 /Ider
do bloco, deputado Rogerio

Correia, informou que esto seró a
sétima vez que a PT ten to aprovar

a!teraçoes no lplemg. "Acredito
que desta vez iremos canseguir,

porque 0 rnomento politico é
outro", ofirrnou. Sabre os pro jetos

o deputodo Paulo Piau
anunciou ontem, em entrevisto
co!etivo, suo fi!ioçoo ao Portido

Progressista (PP) Corn a
ingresso do por/omentar, a PP

p0550 a constituir bancada, corn
cinco deputodos, e a

distribuiçao partidária dos
cornissOes permanentes do
Assembler*a terá que ser

revista Paulo Piou considerou
suo soldo do PFL "doIda e

traumática". 0 deputodo, que
nunco havia trocado de

partida, disse que o Executivo
Naciono! do PFL desrespeitou
Minas Gera i s, pressiononda

Contra a permanéncia do vice-
governador C!ésio Andrade no

presidéncia do diretório
estoduol. Depois de dais

meses sem partido, a

do refarma odrninistrotiva, encarninhadas a Assernb/éio pe!a
governodor on tern, as deputados do PT disserarn que o pacote

não for ocordodo corn as /ideronças e questionoram 01guns
pontos do proposta, corno as cortes de benefIcios sem a
apresentação de p!onos de carreiro poro as servidores.

Porticiporom do entrevista as deputodos petistas Rogerio Correia,
André Quintão, Ricardo Duarte, Loude/ina Augusto, Roberto

Carva/ho, Chico Simôes e as deputadas Mon/ia Campos,
Mario Tereza Lora e Mario José Houeisen.

Ricardo Barbosa

deputodo justificou suc
filiaçao par seideniifica ' 	'•

corn as propastas do PP 0 
novos co/egos de porlido 
Alberto Pinto Coelho, lid 

do Governo, Dimas
Fobiano, Gil Pereira e

Pinduco Ferreira, a/em dc -
secretário de Estado do
Agniculturo, Pecuário e

Abostecirnento, Ode/mo
Leóo Carneiro, dero rn-/he

as boos-vindas e
ressoltarom suos

quolidodes, em especial a
contribuiçOo que poderé

dor para a desenvo/virnento
do agronegócia em Minas,

area de otuação do
deputoda. Sabre as prajetas do reforrno adrninistrativa do gavernadorAécio Neves, que chegararn
ontem a Assernbléia de Minas, a lider do Governa disse que a boncada concarda corn a esséncia

dos pro postas, a que nãa impede que discuta e oponte me/haramentas.

Deputado Paulo Piau anuncia
fihiaçao ao Partido Progressista
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o psd;e Moor, Torres fr,sov, poro as servidores, que a Assernbleo
debater cmiplomerOe as pro postos

gressarao 110 scrvico publico bli'ia cornprornett'u-se a envi-
mi fie iro apos a aprovacao das ar cOpias ,loS representantes
ernendas." Quem CSta 110 5cr- dos servidores do F.stado
viço publico hoje e ,iinda iiao 	 pard LUt' todos tenha in co-
cOflClUiiJ (5 ( l Uiil ( 1,ieiliO, hielliO 	 nllecinleflto (1(1 Coilti'udo e
IS trintenario vai poder curn- 	 possam debater. "Ienios que
prir", e\pl icou. 	 partir do principio, tanto go-

Fill relaçao a reforma ad- verno quanto serv idores e
ministra ti Va do governo, 0 parlarnentares, que ningume
representante dos servidores, 	 qtter d,1 r prejuizo para nm-
Sehasti,o Soares, pediu que, guem. 0 importante i que 0

i ndepend eiltefl)eilte do Coil- 	 Est5ido sa ia ganha ndo, que a
teudo, seja aherta a possibili- 	 sociedade saia ganhando. 0
dade de se discutirern as pro- ohjetivo c ajudar a solucionar
postas eni audiencias publi- 	 Os problemas do istado", fi-
cas. 0 presidentc da Assenl- 	 naliou \iauri I orres.

Projeto da LDO prevC deficit de
R$ 1,4 bilhão em 2004
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Presidência anuncia anexação de requerimentos
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Mauri Torres defende discussão ampla
Reforma 	 sobre propostas de reforma administrativa
administrativa 	 Alaic Vieira

Discusso ampla e aherta
sobre as reformas administra-
tiVas propostas pelo governo
estadual, feita corn t rarklu i l i-
dade e tempo. Foi corn esse
discurso que o presidente da
Assernhk'ia Legislativa, depu-
tado Mauri Torres (PSDB),
receheu ontern representantes
de virias entidades dos ser-
vidores publicos estaduais.
Em nome dos representantes,
Sehastiio Sores, presidente
da Federaco Sindical dos Ser-
vidores das Autarquias e Fun-
daçOes do Estado de Minas
Gerais (FeafeIT1g) e da Lnio
Nacional dos Servidores Pi-
blicos (L1 nsp), solicitou (}1Ie
sela mantida a interlocuçao
Will a :\ssenib1iia, principal-
fl)ente dcv ido ao sou papel na
i nternled idçao (0111 0 governo.

Segundo Ma u ri Torres, a
discussäo sohre as reformas
administrativas e importante
para todos OS segnlentos da
sociedade. "Esti mais do que
claro qu€' essa discussio sera
teita aqui na Casa. A Asscn1bkia

para isso. Ela e plural c esta
1berta a todo tipo de debate e

iSt'USSdO, ,1 ti rnlou (1 presiden-
te. "Quando VOCe discute coni
11111 tiniverso malor de pesSoas,
Venl idiias que n,ltur,llnlente
irao fl1e111or1r a nlak'ria, princi-
pallllente ai]ui 011de ha depu-
tados que representam 0 povo
flliIlCi ro",prosseguju.

\Iauri Torres exp] icou,
ainda, que as propostas de
retornlas vi'm no sentido de
ortalecer o funcional 50)0, ji

il uc PrOpOeIll 11 fll,1 Il u tençâo
de qil1qUCfli0S, bicilios e
tritenario para os atuais ser-
vidores, Cofll ,1 garantia do
direito adquirido e da e.'pec-
tativa de direito. Na propos-
ta, esta prevista a criaçao de
uni novo criterio de ava liaço
pa ra prornoca 0 na ca rrei ra,
pa ra os serv idores q ue in-

.-\ proposta di' diretri7es or-
çarnenta rias para 2004 estima
uma recemta di' ES 20,4 billlCIes
i' a despesa, ES 21,8 hilllñi's.
Portanto, 0 d&'ticit previsto
di' RS 1,4 bmlhao, representan-
do urn,i dirnulumcao de 39'',, cm
relacao a 2003, ou o equivalen-
te a RS 89 milhOes. Os indices
di' correçao util ii.ados são os
rnesnlos do governo federal -
projeçao de crescimento de
3,5",) do PIB e mntlaçao de

de acordo corn o IPCA.
A divida liquida do Esta-

do está projetada, no ,lno, em

aproxmnladamentc RS 1,721
bilhao corn juros e enca rgos e
RS 832 fllilllOc's de anlortiza-
çao. Fsses valores podeni Va-
riar, urna vi'/ que a divida é
de 13"., da receita corri'nte Ii-
i1uida. A pi'rspectiva de arre-
cadaçao (01)1 (1 ICMS, 0 princi-
pal imposto estadual, t de ES
11,590 hilhOes. 0 projeto da
l.DO para 2003 tra7ia a preVi-
sao de ES 10,216 hilhñes. Quan-
to ao orçamento previsto para
Os Poderes, a perspectiva de
se manterern os valoies para 0

custeio e gastos cern capital.

Durante a reuniao ordmna-
i'ia de ontern, a l 5residcncia da
Assemhhia Cornunicou as se-
gui!) tes a nexaçoes do reqi.ie-
rinlentos, por gua ida rem se-
nle1hll1ça:

• Do reqUeriIlleIlto 606 ao
431, ambos de 2003 e de au-
toria do deputado Leonardo
Moreira (PT.);

• Dos rcqueri men tos 643
e 043/200'), a mbos d a Co-
missao de Fiscalização Fi-

Respeito
O depUtad() 7i Maid (P5DB)
la''i 11(01.! '.01110 UM 5lto

0\ aide" (5

curo di'
L,uns
I 'utado'., do
'1 n,i reuniao
Jo Pk'nario 0,1

ME	
t lid i]ual'ta
14).Si'gu1)d0

o lid nl('iit,i I, ClOs ('s)i'tarcl ill
Os di'1)u t,iiio', do PSI )R sal i0fl)
Para l,izer rI't('roi)Cma',
neg,1 Ii 1. as ao pa rtido. Le Mcli,)
rc'.saltou quo o pirlarnento de
\Iina', Gcraii, 11,10 pode
permitir tarnanh,i talta de
re'pcmto. "() regirnento deve
sci u'a do Para CCIISI.Irdr e
corrigir csscs erros", di','.e. Dc
acordo COil) 0 depu tado, o
desrespei to (0111 0
parlanlento, orlginail() d,i
iillprcnsa e da popul,içao,
oiorre porquc parte do
Legislati 0 nao se respei ta.
Por isso, 'ornos ma Ivistos e

nlaltal,ldos", reloi'cou . Li'
\laia clogiou 0 govern,id or
Aeclo Neves, poi ter so
reun i do ((Sill as hanca ii as
para apresell tar os projetos
sobre 0 funciona I ismo antes

Cil\ ia-los a Alcnlg. En)
apa Ftc, o deputado Chico
Si 1116c c, (PT) detacou q ue
cada depu tado dcve traba Ihar
Para que o I egi Ia tivo seja
respeitado; e o dcputado
Leonardo Quintão (PM DB)
falou sobrc as ati idade', dos
deputados, quo provan a
eficieni ia do I egml,itivo.

nanceira, ao RQN 534/2003,
da Corn issã o de Ad minis-
traçao Pi'ihlica;

Dos requeri men tos 617
c 641/2003, da Cornissão de
Adrninistração P6hlica e do
deputado We] iton Prado
(PT), respectivarni'nte, ao
RQN 50/2003, do deputado
Ada lclever Lopes (I'M DB).

Amnda ila reunido, foi in-
fornlado ao l'lenirio i]ue 0
deputado 	 Aleilcar da

Violência
\ gra\ C situ,lCao ii,) violenCia

Cill \lin i ( ', I )1" toi tema do

F	

lic, urso do
Lle}.)i.itcld()

(FDT) He
,. ha niou
ati'ill,,lO par,)

prcc,lric'dadi' ilo'
ci]!.!! pa men tos d,1 p01 ICi,1
mmncira. Segundo o deputado,
Ia I tarn a ima mcii to c coletes a
prova de 1aIa suficicntcs
para exercerem (1)111 eficiencia
o scrviço. "Essa Si tuaçao
preCaria condena OS pol iCials
a morte", afirmou. 0
parlirnen tar destacou que,
1105 6 I tililOs rneses, 13
polmci,iis fllilleirOs, tailt() CR15
iji.1into illilitares, foram
assassinados. Sargento
Rod rigues ressa I lou que 0
sistema dc segu ra nça est,i
c,u,la vcz ma is frcigi I c (5 crime
csti desa ha ndo a policia.
"Onihus sao qucinla dos,
cabines sao balcadas e ate
policiais tardados sao
assaltados", t'essaltou. 0
deputado dissc que i
necessa rio inves ti F 001
segu ra nca pa ra mu dat' esse
qua d ro preca rio e espera
quc (1 governo federal
lihere a verha nccessJria
Para coloca r em pritica 0
Plano Lmergcncial de
Seguranca Piihlica.

Silveira Jr. (PDT) teve a
gra fia do norne Junior abre-
viada pa ra Jr., em virtude da
aprovaçao do rcquerin-iento
do deputado pela Mesa da
Asseriib]iia.
Requerimento deferido - Do
deputado Gilberto Abrarno
(PI\1DB) e outros, solicitan-
do a realizaçao de reunião
especial em cornernoração
aos 12 anos de fundaçao da
Rede Record Minas.

Registros
0 depu tado Doutor Rona do
(PDT) falou dos runlores sobre

,l )i)Ssibili-
:. 	 d,idede

iccharnento
- 	 das Iãbricas

da Cornpa-
nhia de

Ii'cidos (.edro
c (._ aChoeira, que tuncionanl
eni Si'te I .agoas e
Cactanopolis. Segundo o
parlamontar, 1.500
traba Ihadores podeni ficar
desempregados ea
,l rt'ecadacao de tn hu tos dos
dois municipios pode ficar
prejudicada. 0 deputado
solicitou a (.on1issão do
Trabalho, da Previd'ncia e
da Ação Social a realização
de audiência publica corn a
pa rti Ci pa cao dos prefei tos
dos mon icipios 0
rep resell tail tes ii a enip resa C
dos trabalhadores, para
d iscutirern a situaçao.
Doti tor Rona Ido destacou
,lilld,l Sod visit,) a
Academia dc I'olicia Civil
(Acadepol). "A Acadepol se
alill is,) ,los mclhorcs
campus do ensino superior
do nosso pa is e oferece aos
alunos Os recursos Old is
ill od cmos, 0 espa ço e o
con forto que favorecern o
aprendizado", coiscluiu.

Reuniöo Ordinãria
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Curso a dista*neia sobre redaçao
Teriina hoje o prazo de

inscricao no curso ci distdfl-
Cia "Redacao em Tempo
Real " , olerecido pelo Insti-
tuto Legislativo Brasileiro
(ILB), entidade vinculada
ao Senado Federal. 0 cur-
so, que oferece 30 vagas,
teril carga horaria de 48
horas-aula e vai ser real

zado de 19 de rnaio a 30 de
junho. Ele tern a finalidade
de capacitar servid ores p.I-
blicos a obter conhecimen-
tos necessarios Para red igir
corn nelhor nIvel de corre-
çao e estilo.

Ao final do curso, será con-
ced ido certi ficado de conclu-
Silo para Os alunos que reali-

zarem as atividades propos.
tas, devidamente submetidas
i avaliacao da tutoria do cur-
so. Para a inscriçao, exige-se
como requ isi to conheci mento
hsico do C)ut/ook. A matricu-
Ia pode ser feita pelo site
vww.senado.gov.hr/ead .
Mais infornacOes pelo e-mail:
ilhead@senado.gov.hr.

8h30
• Projeto CidadOo Mirim - visita de 50 olunos do 50

serie do Escolo Estoduol Doutor Aurino Marais
• Palestro sabre o terna "IDH - Metodologia, resulto-

dos e oplicocoes o politicos publicos", corn o pro-
fessoro Mona Luizo do Aguior Marques, diretoro do
Centro do Estudos Econiomicos a Sociois do Fundo-
coo Joao Piniheiro (Escola do Legislative)

9 horas
• Reuniôo de Debates (Plenänio)
• Cornissao do Direitos Hurnonos (Borrogern de Condongo)

- vcniflcor a situacoo dos fomilias otingidos par obros

reolizadas pela Usina Hidreletnica de Condongo e opuror de-
nuncio de desoparecirnento de JoOo Coetono dos Santos,
no conteiro de obros desso usina, proximo a Ponte Nova

12 horas
• Projeto Zos (Teatro) - apresentoçoo de show de humor corn

Manquinhos Boiano
14 horas
• Cornissão de Direitos Hurnonos (Ponte Nova) - visitO a

cadeio publica de Ponte Nova, paro opurar denunicia de
superlotacao e de condicoes precánias a quo estoniom
sujeitos as presos e oveniguar o desfecho do rebeliao
ocorrida no dirt 22 de abril

7h - Reporter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario rese,vodo a Camaro Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (reprise) - Deputodo Paulo
Piau e o coordenodor do Progrorno SOS Racisrno
folarn do atual situação dos negros no Pots
9h1 5— Plenário (AO VIVO) - Reunido Ordinoria
de Debates
12h - Assembléia Debate (reprise)
13h - Mundo Politico (reprise)
1 3h30 - Reporter Assembléia (reprise)
1 4h1 5— Comissôes de Direitos Humanos edo
Trabaiho (reprise) - Discufe dernissão de funcio-
nario do Fiat Autornóveis
16h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevisto
corn as deputados Paulo Piou, Mario Jose Haueissen
e Alencar do Silveiro Jr.
1 6h40 - ComissOo de Seguranca Póblica
(reprise) - Discute codastrarnento de usuorios de
celulares pre-pogos
18h30 - HorOnio reservado a Camaro Municipal de
Bela Horizonte

1 9h30 - Reporter Assembléia (AO VIVO) —0 que
acontece no Assernbleio e repercussao dos principois fatos
politicos no Estado
20h - Midia no Espelho (reprise) - em destaque as
cadernos de cultura dos jornais mineiros
20h40 - Segundo Musical (inédito) - Espetaculo de
sopro e canto corn as rnusicos Eduardo Gonçalves dos
Santos e Priscila Ferrari
21 h30 - Panorama (reprise)
22h - Resenha (inédito) - Resume do noficiario do
sernana
22h30 - Mundo Politico (inédito) - Ret rospectiva dos
principois entrevista do sernana
23h30 - Via Legal (inédito) - Representantes do Justico
do Trabalho discutern a Reforrna Trabalhista proposta pelo
governo federal
OhiO - Teatro Assembléio (inédito) - Espetaculo
Quebra Cabeca corn o grupo experimental do 10 Ato
0h40 - Pinga Fogo (reprise) - Os pronunciomentos dos
deputodos do Tribuna do Plenario
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita a alteraçoes

Mensagens politicos podem virar SPAMs indeselãveis. Por isso,
os gabinetes parlamentares devem verificar, antes de enviar

seus Informativos eletröriicos a oportunldade e a utlildade do

-am 	 confeUdo para as destinatários
Camponha de Prevencào contra SPAM
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