
ASSEMBLÉIA
N° 2371 - 25/novembro/2003 - terça-feira

PAINEL recursos e burocracia
reforma agrária em Minas

fl,r.	1-'Zí

Falta de
atrasam

,DATA EC.

to

N.,

A reforma agraria em Minas
pode demorar 10 anos para as-
sentar cerca de 13 mil famílias,
se não forem disponibilizados
mais recursos para o Incra. En-
quanto famílias em acampa-
mentos passam todo tipo de
penúria, o Estado apresenta a
peo.iliar situação de contar com
11 milhões de hectares de ter-
ras devolutas. Os dados foram
discutidos ontem no Fórum
Técnico Reli ma .4,ír3iia 0177 Afi-
nas.- lnlpaS5es e Peipectii a'; que
a Assembléia realiza. Os deba-
tes prosseguem hoje no Audito-
rio, com encerramento amanhã.
(Páginas 3,4 e 5) Participantes cio,'T	ac1'1	Pe!JorI

Oscips e PPP estão na pauta do Plenário hoje
Estão prontos para serem

apreciados pelo Plenario da
Assembléia, em 2' turno, os
Projetos de Lei (Pl.$) 8/2003 e
889/201)3, que dispõem sobre as
organizaçoes da sociedade ci-
vil de interesse público (Oscips)
e sobre as parcerias público-pri-
vadas (PPPs), respectivamente.
Os pareceres para 2" turno fo-
ram aprovados em reunião 011-
tem à noite da Comissão de Ad-
rninistraçao Publica. O relator

do P1 8, deputado Domingos
Savio (PSDB), apresentou três
emendas ao vencido em 1" tur-
no, e o deputado Rogério Cor-
reia (PT) votou contra o pare-
cer. O relator do PL 889, depu-
tado Paulo Piau, também apre-
sentou três emendas.

Também foi apreciado o PI-
que altera a deno-

minação e 05 ohjeti\'os sociais da
Companhia Mineradora de Mi-
nas Gerais (Comig). O deputa-

do Domingos Sá io, relator do
parecer sobre emendas apresen-
tadas na discussão em Plenário,
em 1' turno, acatou duas das 14
emendas (n"s 10 e 18). Foi, ain-
da, mantido o parecer pela re-
jeição da emenda 11" 6, que teve
votação destacada a requeri-
mento de Rogério Correia PT).
Essa emenda propunha a de-
sapropriação das ações da
empresa Solaris, integrantes
do capital social da Comig.

Mrr p In MPt71<Pr Assembléia homenageia Rede Globo
e Fundação Roberto Marinho
,AAssembléia realizou, na noite
de ontem, reunião solene para

comemorar os 35 anos da
Globo Minas e os 25 anos de
criação da Fundação Roberto
Marinho. A homenagem foi
solicitada pelos deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Carlos
Pimenta. O coral do Palácio
das Artes fez apresentação

durante a solenidade, que teve
ainda a apresentação de

videos da emissora. A tarde, o
diretor regional da emissora,

jornalista Marcelo Matte,
recebeu, das mãos do

governador, no Palácio da
Liberdade, o título de Cidadão

Honorário de Minas Gerais
(Página 6)
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As deputadas Jô Moroes, Cecilia Ferramenta e Maria Tereza Loro

ao lado de dois homenageados
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''aEx-deputados operários recebem
o

homenagem da Assembleia
Assentamento de 13 mil famílias
pode levar 10 anos em Minas,, Reforma Agrária
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Dois ex-deputados operá-
rios, representando OS sete
que já tiveram assento na As-
sembléia Legislativa, foram
homenageados numa ses-
são solene no Plenário da
Assembléia, na noite de sex-
ta-feira (21/11/2003), dedi-
cada à Luta Operária e ao
Dia da Consciência Negra.
São eles Francisco Delfino,
o Chico Ferramenta, hoje
prefeito de Ipatinga, e
Clodesmidt Riani, ex-líder
operário no Sul de Minas,
cassado pelo movimento
militar de 1964, e reabilita-
do há alguns anos pela As-
sembléia.

Riani deu um longo e emo-
cionado depoimento da tri-
buna, compondo um painel
da eferverscência política nos
meios operários durante o go-
verno João Goulart, em que os
sindicatos realizaram nada
menos que 10 congressos ope-
rários de abrangência nacional,
sendo quatro de metalúrgicos.
O ex-deputado disse ter orgu-
lho do resultado das mobiliza-
ções, que resultaram em maio-
res conquistas para consolidar
a CLI iniciada no tempo de
Getúlio Vargas.

A solenidade foi presidi-
da pela deputada Jô Moraes
(PCdoB), uma das signatárias
do requerimento, juntamen-
te com Cecília Ferramenta e
Maria Tereza Lara, ambas do
PT. Jô Moraes lembrou a "he-
róica atitude de Zumbi, que
fundamentou a consciência
racial a partir da celebração
dos sentimentos de liberda-
de e igualdade". Ela assina-
lou a dupla discriminação da
mulher negra no mercado de
trabalho, apontada pelo
Dieese. Quanto à luta operá-
ria, Jô Moraes manifestou

suas expectativas de que o
governo do líder metalúrgico
Lula seja o ponto alto de uma
luta operária que teve seus
momentos trágicos, como o
massacre de Ipatinga, ocorri-
do há quarenta anos, com um
saldo de 33 mortos.

A deputada Cecília Ferra-
menta, que representa o Vale
do Aço, também falou sobre
as mortes de Ipatinga. "O
massacre de trabalhadores,
ocorrido em uma das porta-
rias da Usiminas, foi um tris-
te episódio no desenvolvi-
mento histórico do movi-
mento operário brasileiro.
Mas é bom lembrar que, 21
anos depois, em 1984, sur-
giu ali um movimento
marcante para a história do
sindicalismo nacional", des-
tacou a deputada.

Maria Tereza Lara con-
centrou-se nas questões de in-
teresse da população negra,
citando o presidente Lula,
quando disse que "a Lei Áu-
rea abriu a porta da senzala
mas escondeu a chave da cida-
dania". Maria Tereza afirmou
que a taxa de analfabetismo da

Marcelo Metzker

população negra é o dobro e a
renda dos brancos é o dobro
da dos negros. Para reduzir
essas desigualdades, ela disse
que o presidente Lula está dan-
do início à titulação das terras
dos antigos quilombos, que são
743 no Brasil.

Durante a solenidade, a
orquestra sinfónica Stradi-
varius, do Colégio Santo A-
gostinho, executou várias pe-
ças, a contralto Helena Pena
cantou o Hino Nacional e o
Canto das Três Raças. O ator
Olavo de Castro fez a leitura
de um poema de Vinicius de
Moraes. Maria das Graças
Sabova, da Coordenação Na-
cional das Entidades Negras,
discursou da tribuna.

Os ex-deputados operári-
os, presentes ou representa-
dos, receberam placas com a
inscrição "Há pessoas que, em
nome da liberdade e da justi-
ça social, se dispõem a sacrifi-
car a própria vida. A Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais as homenageia pela sua
luta em defesa de uma socie-
dade mais justa, onde os di-
reitos dos homens e das mu-

O assentamento de toda
as famílias acampadas atual-
mente em Minas Gerais pode
levar no mínimo dez anos,
caso não haja mais recursos,
segundo o superintendente
regional do Incra no Estado,
Marcos Helênio. Ele foi um
dos palestrantes de ontem,
primeiro dia do Fórum Téc-
nico Reforma Agrfria em Mi-
nas.' Impasses e Perspectit-as,
que está sendo promovido
pela Assembléia Legislativa.
O superintendente resumiu
os desafios da reforma agrá-
ria no Estado ressaltando, por
um lado, o crescimento do
número de famílias acampa-
das, que já somam 13,427, e
de outro, a falta de recursos
e a morosidade da Justiça.

Entre as dificuldades en-
frentadas pelo Incra estão o
minguado orçamento, de RS
37 milhões este ano, e a mo-
rosidade dos procedimentos
judiciais para desapropriação
de terras. Marcos Helênio re-
clamou da demora dos pro-
cessos de licenciamento am-
biental para os assentamen-
tos rurais, e da dificuldade em
firmar convênios com Esta-
dos e municípios para as
obras de infra-estrutura dos
assentamentos. Além disso, o
Incra tem que lidar com a fal-
ta de pessoal para fazer as vis-
torias nas fazendas. Em Minas,
o instituto tem apenas 134 ser-
vidores e urna frota de carros
em mau estado.

Mesmo com essas dificul-
dades, o Incra espera assentar
neste ano 1.312 famílias. Em
2002, já foram instalados três
assentamentos rurais. Outros
sete ainda estão em fase de
estudo ambiental, e o institu-
to espera poder instalá-los até
o final deste ano. Entre 1986 e
2002, foram assentadas 9.600
famílias no Estado. Algumas
dessas famílias enfrentam
sérios problemas, como a
falta de energia elétrica,
agua potável e estradas para
o escoamento da produção.

Para o chefe da assesso-
ria jurídica da Federação da
Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais
(Faemg), Marcos de Abreu
e Silva, o Banco da Terra
pode ser uma boa alternati-
va para possibilitar a demo-
cratização do acesso à ter-
ra, desde que aumente seu
alcance de financiamento,
de forma a permitir aos pro-
prietários ampliarem suas

Em Minas, o número de
famílias acampadas à espera
da reforma agrária dobrou
neste ano. Eram 6 mil no final
do ano passado, e hoje já são
mais de 13 mil, conforme os
números do Incra. Isso se deve,
segundo o presidente do Insti-
tuto de Terras de Minas Gerais
(Iter), Luís Antonio Chaves, ao
aumento da expectativa de re-
alização da reforma agrária
após a posse do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (P1). "A si-
tuação é preocupante, pois não
se vislumbram meios para aten-
der à demanda de famílias
acampadas", avalia Chaves.
Uma das falhas do governo
Lula, na opinião do presiden-
te do Iter, foi o cadastro de
acampados com a promessa
de assentamento rápido e
distribuição de cestas básicas.

propriedades com explora-
ções mais rentáveis. "O pro-
dutor tem sido considerado
o vilão da degradação am-
biental, quando na verdade
o poder estatal, desde o des-
cobrimento do Brasil, esti-
mulou ou foi cúmplice de
toda a devastação sofrida no
País", completou. Os propri-
etários rurais não se opõem
à reforma, fazem algumas
restrições", disse.

Para Chaves, a reforma
agrária poderia ser agilizada
com a utilização de terras
devolutas para assentamentos.
Segundo o Iter, são 11 milhões
de hectares de terras devolu-
tas em Minas. Parte dessas ter-
ras são ocupadas por 140 mil
posseiros (pequenos proprietá-
rios que enfrentam persegui-
ções dos grandes latifundiá-
rios). Para regularizar a situ-
ação desses pequenos pro-
prietários, o Iter emitiu, en-
tre 1999 e 2003, 8.884 títulos
de posse das terras. Mas o
problema é que grande par-
te das terras devolutas ocu-
pada por latifúndios impro-
dutivos, alguns com mais de
100 mil hectares, segundo o
Iter. Ele reclamou dos entra-
ves que a Justiça cria, para
impedir a desapropriação.

Número de acampados dobrou neste ano

Indigência
Das 171.288 dessas

famílias, 6.1 milhões
de pessoas vivem em
situação de pobreza
absoluta e, mais da
metade, como
indigentes. Desde o
início do ano, o Incra
á realizou 21.693
assentamentos,
enquanto outros
83.866 processos já
deram entrada no
instituto. Cada
assentamento familiar
custa RS 31 mil, que,
somados ao aporte
das demais políticas
públicas, como
saneamento, ficam em
RS 60 mil. Na
primeira etapa, o
Plano Nacional de
Reforma Agrária
objetiva atingir quase
1 milhão de famílias,
por assentamento,
regularização
fundiário e
desapropriação. Até o
final do governo Lula,
a previsão é beneficiar
3 milhões de famílias.



Exigências ambientais para
assentamentos recebem críticas	RefornaAgna

Governo federal quer integrar
Reforma Agrária	programas da área social
(continuação)

Reforma 	ri(
Deputados Rogerio Correia e Gil Pereira, ladeando ou exposiicureu

Segundo dccc' re ' paiestrantespalestrantes tc':	 ro uoçao
do deputado Padre João 'PT

Feira mostra trabalhos desenvolvidos nos acampamentos
Ervas medicinais, panos-de-prato, caminhos de mesa,
verduras, ovos, roupas e livros são alguns dos produtos
em exposição na Feira de Artesanato dos
Trabalhadores Rurais, no Hall das Bandeiras. A feira
é atividade integrante do Fórum Técnico "Reforma
Agrária em Minas: Impasses e Perspectivas" e conta
com estandes de vários movimentos, como Liga dos
Camponeses Pobres, MST, Comissão Pastoral da Terra,
Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Vale
do Jequitinhonha, e Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado de Minas Gerais.
Para Alice Mendes Pimenta, integrante do
Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, a feira

de artesanato aparece como uma oportunidade
de mostrar à sociedade o trabalho que é feito pelo
homem do campo, além de ser uma forma de
busca de reconhecimento dessas atividades.
Segundo ela, o Movimento Terra, Trabalho e
Liberdade congrega cerca de 485 famílias, que
vivem na Fazenda Tangará, próxima a Uberlándia.
Ela conta que, na fazenda, os trabalhos são
divididos entre lavoura e artesanato.
Já para a presidente da Cooperativa Agropecuária
e Silvicultura de São João do Paraíso, Vera Lúcia de
Castro Silva Ferreira, a feira é um meio de mostrar
uma forma inovadora de plantio.
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Apesar da amplitude do
programa de reforma agrá-
ria, o objetivo do governo fe-
dera 1, conforme explicou
Marcos Kovarick, é dinami-
zar as economias locais e re-
gionais, desenvolvendo, por-
tanto, instrumentos fund já-

ri os ad equ ad os para cada
região. "O Pais não conhece
sequer seu próprio território,
como indicam dados do
IBGE. Sao mais de 32 mi-
lhões de hectares improdu-
tivos que podem passar a
produzir", disse.

toto pela tensão gerada pelos
conflitos de terra".

Gil Pereira lembrou que a
produção agrícola brasileira
tem apresentado recordes sri-
cessivos, com expectativa de
crescimento das próximas sa-
fras, apesar de grande parte
das áreas rurais continuarem
subdesenvolvidas, com cul-
tura precária de subsistência,
fome, desemprego e êxodo,
em todo o País," A distribui-
ção desigual de terras traduz
a falta de perspectivas para

uma maioria, que só possui
a força de trabalho, de pou-
co valor, como moeda de tro-
ca", afirmou.

O deputado Rogerio Cor-
reia (P1), que pediu a reali-
zação do evento, também co-
brou a realização ria reforma
agrária que, para ele, e a
principal reforma de que o
Brasil precisa. Ele também
reivindicou agilidade do Po-
der Judiciário e defendeu a
atuação dos movimentos so-
ciais de luta pela terra.
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Deputados dizem que solução não pode ser adiada

43 assassinatos
Coordenador regi000i
da Comissão Pastoral
da Terra (CPT) em
Minas, Alvimar Ribeiro,
cobrou maior agilidade
no processo de reforma
agrária. Segundo ele, a
tensão no campo tem
gerado conflitos entre
fazendeiros e
representantes dos
movimentos de
trabalhadores sem
terra. Em todo o País,
foram mortas 43
pessoas envolvidos em
conflitos agrarios no
ano passado, segundo
o levantamento anual
feito pela CPT. Deste
total, 20 casos foram
registrados no Pará e
apenas um em Minas
o presidente dos
Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
de Pompéu, Iva de
Castro Machado).
O secretário de Estado
Extraordinário paro
Assuntos da Reforma
Agrária, deputado
Marcelo Gonçalves,
lembrou que em Minas
a realidade não é
diferente do restante do
País. Uma das
prioridades da pasto,
segunda ele, é
providenciar a
eletrificação de pelo
menos 130
assentamentos
existentes no Estado,
conforme convênio
celebrado com a
Cemig, que ficará
responsável por 70
da medida.
"Eletrificação e
saneamento básico são
questões vitais.
Nenhuma família quer
ganhar cesta básica ou
morar debaixo de uma
Pana preta. E preciso
possibilitar a elos
condições dignas de
vida e instrumentos de
trabalho", destacou o
secretário.

",-\ principal meta do ,o-
erflo é que a reforma agra ria

no Brasil mio seja um progra-
ma de compensação social,
mas um Conjunto de políticas
públicas que desenvolva o
trabalho no campo, O Com-
bate à pobreza, a soberania
alimentar e a consolidação da
agricultura familiar, acabando
COM a superposição de ações",
afimou o assessor especial do
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária
(Incra), Marcos Kovarick. Du-
rante sua exposição, o assessor
apresentou as metas propostas
no II Plano Nacional de Refor-
ma Agrária, que prevê um pro-
cesso amplo, integrado a um
projeto nacional de desenvol-
vimento e que vise a um
reordenamento territorial eco-
nómico e ecológico.

O Fórum foi aberto com
a participação de represen-
tantes do poder da socieda-
de civil organizada, técnicos
e produtores rurais. O presi-
dente da Assembleia, depu-
tado Mauri Torres (PSDB), foi
representado na solenidade
de abertura pelo deputado
Gil Pereira (PP). Pereira des-
tacou a importância de
aprofundar o debate sobre o
terna, "cula solução não pode
ser postergada, ta nto pela
função social da terra, quan-rian-

.\s exigências anihientais
antes da instalação de um as-

'rtmento para reforma
a a. i'aria receberam duras cri-
ticas de representantes do

ra ontem, durante o segun-
do debate do Fórum Técnico
Rr'torfli? .4gríria C177 .%íina":
Iz 77 7L'S e Perspectn a. Para a
chefe ria divisão operacional
do Incra, Luci Espechit, o ex-
cesso de exigências burocráti-
cas dos órgãos de fiscalização
ambiental atrasa ainda mais o
andamento dos processos de
desapropriação e instalação
dos assentamentos. "Todos os
projetos de assentamento ru-
ral são vistos como empreen-
dimentos que precisam ser li-
cenciados, mas a agricultura
familiar neles praticada não
agride o ambiente de forma
significativa", criticou.

De acordo com Espechit,
a atuação do Incra para a
concretização dos assenta-
mentos já é complicada por-
que o universo de proprieda-
des disponíveis para desapro-
priação é reduzido. No Tri-
ângulo, por exemplo, só po-
dem ser desapropriadas pro-
priedades improdutivas que
tenham no mínimo 9 mil hec-
tares. No Norte de Minas, o
tamanho mínimo das propri-
edades é de IS mil hectares.
,Antes de se instalar um assen-
tamento, deve haver uma se-
rie de procedimentos, como
a avaliação de sria viabilida-
de económica, a desapropri-
ação do imóvel, o licencia-
mento ambiental e a emissão
do título de posse para os as-
sentados. Esse processo pode
levar até mais de dois anos
para ser concluído. "Essa
complexidade precisa ser re-
vista para dar maior agilida-
de ao processo e atender à
demanda das famílias acam-
padas", disse o chefe da di-
visão técnica do Incra, Nilton
Alves de Oliveira.

Para complicar a situação,
as exigências ambientais não
terminam após a autorização
para o assentamento, e os as,_
sentados têm que se compro-
meter a recuperar áreas de-
gradadas eventualmente
existentes na área desapro-
priada. "Se há um passivo
ambiental, ele não pode ser
cobrado dos assentados.
Também não cabe ao Incra se
responsabilizar pela recom-
posição desse passivo", recla-
mou Lúcia Espechit.

0) representante do Insti-
tuto Estadual de Florestas
(1FF), José Medina da Fonse-
ca, no entanto, insistiu em que
as atividades desenvolvidas
nos assentamentos precisam
estar em conformidade com as
exigências legais para garan-
tir a preservação ambiental
das áreas desapropriadas.
.\gricultura e preservação

ambíen-tal são atividades
conflitantes. Se a área do assen-
tamento for mal cuidada, em
pouco tempo os assentados vão
precisar de urna quantidade
maior de terras para continua-
rem produzindo", alegou.
Medina reconheceu que nem
sempre o IEF consegue liberar a
licença ambiental com rapidez,

O professor Fernando
Lattman-\Veltrnan, da Funda-
ção Getúlio Vargas e da PUC
Rio de janeiro, mostrou uma
pesquisa feita, desde 1997,
sobre a cobertura jornalística,
especialmente das T\'s Globo
e SBT, sobre as ações do Mo-
vimento dos Sem-Terra. Se-
gundo ele, esses meios são
hoje a principal fonte de infor-
mação do povo brasileiro, com
urna importância e um poder
que não se podem negar. A
pesquisa percebeu que o SBT,
que tem 10% de audiência no

mas vem buscando se aparelhar
para dar mais agilidade aos seris
procedimentos. "Quando o nos-
so sistema de acompanhamen-
to eletrônico estiver funcionan-
do, o interessado vai poder
acompanhar onde o seu proces-
so está parado", garantiu.

O deputado Padre João
(PT), que coordenou os deba-
tes, questionou por que os as-
sentamentos rrirais sao trata-
dos da mesma forma como os
empreendimentos de grande
impacto a rnhiental. Também
defendeu a pratica da agricul-
trira de forma sustent\ ei. "As
gerações frituras também de-
penderão dessa terra, por isso,
não podemos ritili7-la de for-
ma irresponsavel ", disse.

Rio e se dirige a uma camada
mais popular, da ênfase à ile-
gitimidade das ocupações e
à condenação da violência.

A Globo, por sua vez, com
50"o da audiência e buscando
todas as faixas de público,
preferia denunciar urna utili-
zação irracional e ineficaz da
terra. "A Globo se atribui um
papel civilizatório mais amplo.
Como nenhum outro meio de
comunicação, a Globo se vê
como instituição", afirmou o
estudioso. Cobertura comple-
ta no site da Alemg.

IL F confirma exi gências legais

Cobertura da imprensa sobre o MST
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Rede Globo ganha homenagem da
Assembléia junto com seu diretor regional

Itajubá discute alternativas para
evitar enchentes do Sapucaí	Meio Ambiente

Helena Leão

"\este momento de
tríplice comemoração, em que
a Assembléia Legislativa ho-
menageia a TV Globo Minas,
seu diretor Marcelo Matte -
tornando-se agora cidadão
mineiro - e a Fundação
Roberto Marinho, nossa pri-

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT), autor do reque-
rimento para homenagear os
35 anos da Globo Minas, des-
tacou a qualidade da progra-
rnacao da TV, reconhecida
internacionalmente. "Esta
homenagem vem atestar não
apenas a excelência do jorna-
lismo levado ao ai', mas, so-
bretudo, uma filosofia de tra-

(1 jornalista gaiicho Marcelo
Landi Nlatte, diretor regional da
Rede Globo Minas nos últimos
seis anos, recebeu o título de ci-
dadão honorário de Minas Ge-
rais, das mãos do governador
Aecio Neves, em solenidade re-
alizada ontem no salão de even-
tos do Palácio da Liberdade. O
presidente da Assembléia, de-
putado Mauri Torres (PSDB),
participou da solenidade, jun-
to com o autor da iniciativa, se-
cretário de Obras Públicas, de-
putado Agostinho Patrús.

Matte foi repórter do jor-
nal Zero Hora, de Porto Ale-

meira lembrança é a que evo-
ca a sensibilidade e a inteli-
gência de um grande homem
de comunicação. Trata-se da-
quele que idealizou a funda-
ção que traz () seu nome",
afirmou o presidente da As-
sembléia de Minas, deputado
Mauri Torres (PSDB), ao ini-
ciar, ontem, seu discurso na
reunião especial que come-
morou os 35 anos da Rede
Globo em Minas e os 25 anos
de criação da Fundação
Roberto Marinho.

O presidente lembrou que
a história da Fundação
Roberto Marinho confunde-
se com a historia da tele-
ducaçao no Brasil, destacan-
do ainda o papel da entidade
na preservação do patri-
mônio material e imaterial. O
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), autor do requeri-
mento para a realização da

balho que tem procurado en-
tender a essência da alma
fli i nei ra ", ressaltou,

Os programas sobre o Es-
tado, "Bom Dia Minas" e
"Terra de Minas", transmiti-
dos inclusive pela Globo Inter-
nacional, também foram lem-
brados no discurso de Carlos
Pimenta. O deputado ressal-
tou ainda o papel do jornalis-

gre, da Revista Placar e da T\'
Ga úcha, entre 19 7/(se  1979, quan-
do foi para o Rio de Janeiro. Tra-
balhou na Revista lstoE, em O
Globo, na TV Educativa e na
Rede Globo, onde chegou a edi-
tor-chefe do Jornal da Globo.
Casado com a também jorna-
lista mineira Isabela Scalahrini,
três filhos, Marcelo Matte mu-
dou-se com a família para Belo
Horizonte em 1997, para assu-
mir a diretoria da Globo Minas.

Agostinho Patrús justificou
a escolha do jornalista gaúcho
para receber o título porque o
considera "um mineiro de fato

homenagem pelos 25 anos da
Fundação Roberto Marinho,
também destacou a coragem
e determinação de Roberto
Marinho que criou a funda-
ção que desenvolve projetos
educacionais nas áreas de en-
sino básico, educação extra-
curricular, património histó-
rico, cultural e natural. Dalmo
Ribeiro Silva lembrou ainda
a criação do Telecurso 2000
que atingiu mais de dois mi-
lhões de alunos desde seu lan-
çamento, em 15, e mais de
750 mil brasileiros, só no ano
passado. Também foram res-
saltados os mais de 80 proje-
tos de preservação dos bens
historicos e culturais brasilei-
ros, corno a recuperação de
museus, igrejas, capelas, con-
ventos, casarões, teatros, cen-
tros e monumentos históricos
em mais de 30 cidades brasi-
leiras, muitas em Minas Gerais.

ta Marcelo Ma tte, diretor re-
gional da TV Globo Minas, à
frente da emissora. O depu-
tado Carlos Pimenta entregou
a placa para Marcelo Matte,
enquanto o deputado Mauri
Torres e Dalmo Ribeiro Silva
entregaram a placa para o su-
perintendente-executivo da
Fundação Roberto Marinho,
Nelson Saviolli.

e por justiça, por tudo o que
plantou cru nossa terra". Mauri
Torres também considerou jus-
ta a homenagem, "por tudo o
que Marcelo Matte tem feito
pela cultura, pelo património
histórico e pela valorização de
Minas no cenário nacional".

O governador Aécio Neves
disse que o título tem unia di-
mensão ainda maior. "Conside-
ramos nosso co-estaduano o ho-
menageado que tem a percep-
ção correta da nossa realidade,
e que compreende as verdadei-
ras razões de Minas". Cobertu-
ra completa no sitL' da Alemg.

À enchente do rio Sapucai,
que em 2000 deixou 70 da
cidade de Itajuba literalmen-
te debaixo dágua, ainda as-
susta os moradores, principal-
mente em períodos que ante-
cedem as chuvas. A fim de
discutir alternativas para evi-
tar novas catástrofes, a Co-
missão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais da Assem-
bléia Legislativa realizou,
ontem, uma audiência públi-
ca que contou com a partici-
pação de lideranças locais e
representantes de entidades
ambientais. A reunião foi rea-
lizada a requerimento do de-
putado Laudelino Augusto
(P1). Entre as alternativas dis-
cutidas estão a construção de
pequenas barragens ao longo
do rio, a recuperação da mata
ciliar, o reflorestamento e até
a instalação de um sistema de
alarme de enchentes.

A presidente da comissão,
deputada Maria José Hauei-
sen (PT), disse que o debate
apenas começou. Ela se disse
impressionada com as ima-
gens da enchente de quatro
anos atrás, apresentadas em
um vídeo durante a audiên-
cia pública. Nos primeiros
dias de 2000, uma chuva que
durou 72 horas fez o rio
transbordar, sendo registra-
da uma vazão de 580 metros
Cúbicos por segundo, quando
o normal é ii metros cúbicos.
A enchente provocou cinco
mortes. Além disso, 1.600
pessoas ficaram desabrigadas
e 20 mil residências foram
atingidas. O leito do rio
Sapucai ficou nove metros
acima de seu nível normal.

Em janeiro deste ano, a
Copas,] concluiu um projeto
para a construção de quatro
barragens de contenção. Esse
estudo foi apresentado à

Universidade Federal de
Itajubá, que ainda não o ana-
lisou detalhadamente. Os pro-
fessores Arthur Otoni e Geral-
do Lúcio Thiago Filho justifi-
caram que há diversas ques-
tões a serem pensadas antes de
se falar na construção de bar-
ragens. Eles citaram o reflores-
tamento, o controle da ocupa-
ção do solo e a revitalização das
encostas corno alternativas
para se evitarem novas en-
chentes corno a de 2000.

O presidente do Comitê
da Bacia Hidrográfica do
Sapucaí, Renato de Oliveira
Aguiar, queixou-se do fato de
não ter sido consultado pela
Copasa na época da elabora-
ção do projeto. Nenhum re-
presentante da companhia
compareceu à reunião para
detalhar o estudo, apesar do
convite feito pela comissão
ao presidente da empresa,
Mauro Ricardo Machado
Costa. As poucas informa-
ções sobre o trabalho foram
prestadas pelos professores
da Lnifei . Segundo eles, o
projeto prevê a construção
de quatro barragens, que
poderiam controlar a vazão
do rio e também servir co-
mo gerad oras de energia
elétrica. O custo de cada
uma ficaria entre RS 20 mi-
lhões e R$ 40 milhões.

Uma das afirmações que
provocaram maior polêmica
durante a reunião foi feita
pelo chefe do Escritório Re-
gional do lhama em Pouso
Alegre, Fernando Bonilio
Fernandes. Ele disse que a
cidade de Itajubá é inviável,
pois foi construída dentro da
calha do rio Sapucaí. Por isso,
afirmou, a população tem que

nc,cs'c tvio.'eio	'.c-	cn,	Oc
ÇJOVC(flQQC)' ,s,... . N-

Qualidade da programação é destacada

Diretor da Rede Globo recebe cidadania mineira

estar preparada para o risco
que corre. O secretario de
governo de 1 taj uba, André
Marins Ir., negou essa idéia.
Segundo ele, é preciso buscar
soluções para o problema, e,
não, mudar a cidade de lugar.

Presenças

Compareceram à reunião a
deputada Maria José
Haueisen (P1), presidente; e o
deputado Laudelino Augusto
(PT). Participaram ainda o
prefeito de Conceição das
Pedras e presidente da
Associação dos Municípios
do Alto Sapucaí, Sebastião
Edicássio Raimundo; o
presidente do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio
Sapucaí, Renato de Oliveira
Aguiar; o chefe de
gabinete da Reitoria da
Unifei, Fredmarck
Gonçalves Leão; o
secretário de governo de
ltajubá, André Marins Jr.; o
chefe do Escritório Regional
do Ibama em Pouso Alegre,
Fernando Bonilio
Fernandes; e o deputado
federal Odair José (PT/MG).

Projeto ainda é pouco conhecido



Aline de Figueiredo
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duplicação de rodovia

comprovar a necessidade de
duplicação", opinou. O depu-
tado Paulo Cesar (FEL) tam-

bem concorda que o desenvol-
vimento na região depende
da duplicação da \IG-i)50.

Recuperação da MC 050 pode
\ Tii com parcerias privadas

"Nos Últimos cinco anos,
foram investidos somente RS 3
milhões na MG-05W, informou
o gerente do Proj eto de Rees-
truturação do DER, Femand o
Antonio Costa Jannotti, ao as-
sumir que muito pouco foi feito
na rodovia. Dessa forma, ele
acredita que a audiência vai aju-
dar a consolidar a decisão da
sociedade em duplicá-la. Ele
destacou ainda o projeto de
parcerias público-privadas,
do governo, que está trami-
tando na Assembléia Le-
gislativa, como uma alterna-
tiva para o setor de transpor-
tes. Também do DER, José
.Amadeu Na-navoski Tavares,
informou que o órgão está de-
senvolvendo um projeto de
recuperação da pavimentação
das rodovias e de sinalização
- o Pró-MG - e que a MG-050
é prioridade. "Esse projeto
deve ser iniciado nos primei-
ros meses de 2004, logo após
o período de chuvas".
Recursos - Durante a reunião,
o deputado federal Jaime
Martins Filho (PI,-MG) infor-
mou que todas as rodovias fe-
derais, que passam pelo Cen-

tro-Oeste mineiro, estão i nclu-
idas para receber o orçamento
de 2004, por meio de emendas
da bancada mineira no Con-
gresso Nacional. Esses recur-
sos servirão para, entre outras,
J duplicação da BR-262, entre
Betim e Juatuba, até Nova Ser-
rana. O também deputado fe-
deral Francisco Gonçalves
(PTB-MG) disse que há p055l-
hilidade de estender essa du-
plicação até Bom Despacho.

O deputado Neider Morei-
ra (PPS) também destacou a
necessidade de duplicação da
BR-262, principalmente entre
Betim e Juatuba, mas ressaltou
que "a situação da MG-050 é uro
entrave, rim gargalo para o de-
senvolvimento da região". Para
o deputado Fábio Avelar (FTB),
a presença dos deputados em
Divinópohs é importante no sen-
tido de se integrarem com as li-
deranças políticas locais para en-
contrar uma solução para a ro-
dovia. O presidente da Comis-
são de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas, deputado Célio	o
Moreira (PL) destacou o empe-
nho dos deputado em iniciar a
discussão sobre a duplicação.	

RM
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COMISSõES	Desenvolvimento do centro-oeste Iiiiiii Orçamento 2004 recebeu cerca de 2 mil emendas -.i.'ii.T

Reunião Ordinária (14 horas)

PEC 23/2003
Do deputado Chico Simões i PT), que acrescenta dispositivo
ao artigo 73 da Constituição do Estado de Minas Gerais
Estabelece que os Poderes Executivo, Legislativo e Judicio-

rio e os órgãos de suas administrações indiretas, o Tribunal
de Contas e o Ministério Público farão publicar, de forma
detalhada, demonstrativos da despesa mensal coma remu-
neração e o subsídio de seus membros e dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos). Votação em 10 turno

PEC 53/2003
Do deputado Elmiro Nascimento (PFL), que altera a alí-
nea "c' do inciso Ido art. 106 e o parágrafo unico do art.
178 da Constituição do Estado (atribui competência ao
Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de
segurança relativo a perda de mandato de prefeito). Vota-
ção em ]'turno

PEC 56/2003
Do governador, que dispõe sobre o elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis. Votação em ]0 turno

P18/2003
Do deputado Leonardo Quintão (PMDB), que dispõe so-
bre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
ae Interesse Público )Oscips), institui e disciplina o Termo
de Parceria. Discussão em 2° turno (Urgência)

PL 889/2003
Do governador, que dispõe sobre as parcerias público-
privadas. Discussão em 2° turno) Urgência)

PL 273/2003
Do deputado Paulo Piau )PP), que institui o Política Esta-
dual do Cooperativismo. Discussão em 10 turno

PL 318/2003
Do deputado Leonardo Quintão )PMDB), que altera o
Inciso 11 do art. 1' do Lei 12.972/1998, que ispõe sobre o
tempo de funcionamento da sociedade civil, associação
ou fundação para a declaração de utilidade pública
Discussão em ]'turno

P1 585/2003
Do deputado Paulo César (PFL), que autoriza empresas
publicas a gravar sua logomarca em uniforme, mochila,
Pa s ta e material escolar e aluno de escola pública estadu-
al. Discussão em 10 turno

P1708/2003
Do deputado Wanderley Ávila (PPS), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de fixação de aviso aos portadores de
marca-posso nas portas equipadas com detectores de
metais. Discussão em 1° turno

Transportes e
Administração Pública

Requerimentos
aprovados
• Do deputado Paulo
Cesar solicitando visita
ao governador Aécio
Neves para discutir a
duplicação da MG-
050 e a priorização
dessa obra.
• Do deputado
Domingos Sávio
solicitando o
governador a
elaboração de
projetos para a
estadualização e
pavimentação da
rodovia que liga
Divinópolis à BR 381

L4-i1iIj

Participaram da
reunião os deputados
Célio Moreira (P0,
presidente da
Comissão de
Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas, que
presidiu a reunião;
Domingos Sávio
(PSDB), presidente da
Comissão de
Administração
Pública, Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB),
Fábio Avelar (PTB),
Neider Moreira (PPS),
Paulo Cesar (PFL) e os
deputados federais
Jaime Marfins Filho
{PL-MG) e Francisco
Gonçalves (PTB-MG).
Além deles, das
autoridades citadas
na matéria, estavam
presidentes o
presidente da
Câmara Municipal,
Vanilson Rocha e o
prefeito de Formiga,
Juarez Eufrásio de
Carvalho, entre
autoridades locais,
prefeitos, vice e
Vereadores.

depende de
.-\ necessidade de recupe-

ração dos 360 quilómetros da
rodovia MG-050, com o foco
em sua duplicação, foi con-
senso entre os participantes
da reunião conjunta das co-
missões de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas e
de Administração Pública da
Assembléia Legislativa, on-
tem, na Câmara Municipal de
Divinópolis Para os presen-
tes, a rodovia é essencial para
o escoamento da produção
do Centro-Oeste mineiro,
composta por 77 municípios,
que acolhe rima população de
1,3 milhão de habitantes.

Segundo o autor do re-
querimento para a audiência,
deputado Domingos Sávio
(PSDB), presidente da Co-
missão de Administração Pú-
blica, a duplicação da MC-
050 - que liga a BR-262, pró-
ximo a Belo Horizonte, a São
Sebastião do Paraíso, no Sul
do Estado - será importan-
te não só para a região como
para todo o Estado. "Será
urna obra que vai alavancar
a região e salvar vidas na ro-
dovia", acredita. E a insegu-
rança também foi lembrada
pelo deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB): "no ano pas-
sado, ocorreram 312 aciden-
tes fatais na rodovia. Quase
rima vida por dia".

Para o vice-presidente da
Fiem ,, , Afonso Gonzaga, —não
é possível ver o desenvolvi-
mento da região sem associá-
lo á duplicação da MG-050. E
de suma importância para o
escoamento da produção e
para o desenvolvimento do
turismo". Abordagem nesse sen-
tido foi feita pelo presidente do
Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Centro-Oeste
Mineiro (Prodescom), Cláudio
Veras. Ele ressaltou que o desen-
volvimento envolve vários fatu-
res, mas não há corno fugir da
questão infra-estrutura. "O
intenso tráfego na rodovia é
mais do que suficiente para

Corri o encerramento do
Prazo de apresentação de
emendas, começa agora a aná-
lise dos projetos de lei que
contêm o Orçamento do Es-
tado para 2004 e os Planos
Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI) e Pluria-
nual de Ação Governamental
(PPAG), do governador. Os
Projetos de Lei (PLs) 1.117/
2003 (PMDI) e 1.118/2003
(PPAG) receberam, respecti-
vamente, 20 e 69 emendas. O
prazo se encerrou no dia 19, e
as emendas foram publicadas
no "Minas Gerais/Diário do
Legislativo" do dia 22. lá o PI -
1.116/20032003 (Orçamento) rece-

cho de não-recebimento cabe-	 Fiscalização
rá recurso, em 24 horas, ao	 Financeira
presidente da Alem g, que terá
dois dias para decidir. Em se-
guida, o projeto será encanti-
nhado ao relator, para receber
parecer. Os relatores do
PMDI, do FPAG e do Orça-
mento são, respectivamente,
os deputados José Henrique
(PMDB), Sebastião Helvécio
(PDT) e Mauro Lobo (PSB).

Poderão participar da dis-
cussão e votação do parecer,
na Comissão de Fiscalização
Financeira, dois membros de
cada uma das comissões per-
manentes às quais tenha sido
distribuído o projeto.

P1 830/2003
Do deputado Dalmo Ribeiro (PSDB), que institui o Sela de
Economia Solidaria. Discussão em 1° turno

P1 835/2003
Do governador do Estado, que reabre o prazo poro o
cadastramento do produtor de queijo minas artesanal no IMA,
para fins previstos na Lei 14.185 de 2002. Discussão em 1 'turno

PL 890/2003
Do governador do Estado, que cria o Fundo das parcerias
público-privadas. Discussão em 1 turno

P1 1.006/2003
Do Tribunal de Contas, que estabelece as regras de tran-
sicão referentes ao apostilamento para os atuais detento-
res de cargos comissionados no âmbito do Tribunal de
Contas. Discussão em ]0 turno

P1 1.007/2003
Do Tribunal de Justiça, que estabelece as regras de tran-
sição relativas ao apostilamento para os atuais detento-
res de cargos comissionados no âmbito do Poder Judici-
ano. Discussão em 1° turno

P1 1.008/2003
Do procurador-geral de Justiça, que fixa as regras de
transição relativas ao apostilamento para os atuais de-
tentores de cargos comissionados no âmbito do Ministé-
rio Público. Discussão em 1° turno

PL 1.018/2003
Do deputado Mauri Torres )PSDB), que estabelece as re-
gras de transição relativas o apostilamento para os atuais
detentores de cargo comissionado e função gratificada
no âmbito do Legislativo estadual. Discussão em 10 turno

P1101/2003	-
Do deputado Durval Angelo )PT), que torna obrigatória a
afixação em restaurantes, lanchonetes e estabelecimen-
tos afins de cartazes com informações sobre a quantidade
de calorias das porções dos alimentos comercializados e
de tabela explicativa sobre a quantidade ideal de calori-
as que deve ser ingerida. Discussão em 2° turno

PL 104/2003
Da deputada Lúcia Pacífico )PTB), que dispõe sobre a
afixação de tabelas de preços dos serviços nas agências
bancárias. Discussão em 2° turno

P1143/2003
Do deputado Carlos Pimenta )PDT), que dispõe sobre o
serviço disque-denúncia de agressões ao meio ambiente
em Minas. Discussão em 2° turno

P1 836/2003
Do governador do Estado que autoriza o Poder Executivo
a doar ao município de Lima Duarte o imóvel que espe-
cifica. Discussão em 2° turno

heu cerca de 2 mil emendas,
sendo que o prazo venceu no
dia 21. A expectativa é de pu-
blicação nesta quarta (26).
Tramitação - Segundo de-
termina o Regimento Interno,
vencido o prazo para apre-
sentação de emendas, o pre-
sidente da Comissão de Fis-
calização Financeira proferirá,
em dois dias, o despacho do
recebimento dessas emendas,
que serão numeradas e pu-
blicadas. Cabe ao presidente
dar publicidade, em separado,
àquelas que deixar de receber,
por serem consideradas
inconstitucionais, ilegais ou
anti-regimentais. Do despa-
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8h30
• Forum Técnico 'Reforma Agraria em Minas:

Impasses e Perspectivas" (Plenario) - palestra "O
Pa pel do Judiciário no Processo de Reforma Agro-
ria'. Expositores: juizes estaduais do Vara Agraria
de Minas Gerais e do 2° Tribunal de Alçada Civel
de São Paulo, respectivamente, Cassio de Souza
Salome e Dyrceu Aguiar Dias Cintra Junior; coor-
denador da Promotoria de Justiça de Direitos Hu-
manos e Conflitos Agrarios do Ministério Público,
Afonso Henrique de Mirando Teixeira; procurador
do Património Publico e Imobiliário de Minas Ge-
rais, Romeu Rossi; juiz federal titular da Vara Agra-
ria em Minas Gerais, Weliton Militão dos Santos; e
juizfederal do Rio de Janeiro Jose Carlos Garcia. A
partir das 10 horas, haverá debates, coordenados
pelo deputado Luiz Humberto Carneiro

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Pienorinho III) -

discutir e votar proposições que dispensam a apre-
ciação do Plenario

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
- discutir e votar proposições sujeitas o apreciação
do Pienario, entre elas: PI- 8/3003, em 2° turno,
do deputado Leonardo Quintão'(PMDB), que regu-
lamenta as Oscips e institui e disciplina o temo de
parcerias; PI- 889/2003, em 2° turno, do gover-
nador do Estado, que cria as parcerias público priva-
das; em 1° turno: PLC 44/2003, do governador,
que cria o Fundo Financeiro de Previdência -
Funfip; PI- 5/2003, do deputado Adalclever Lopes
(PMDB), que estabelece o cobrança do preço pu-
blico pela utilização de bens de domínio ou propri-
edade do Estado; discussãoe votação de proposi-
ções que dispensam o parecer do Plenario

14 horas
• Forum Tecnico "Reforma Agraria em Minas:

Impasses e Perspectivas" - debate dos Grupos de
Trabalho: "Processo e Procedimentos de Reforma
Agrária" (Grupo 1), coordenado pelo engenheiro do
lncra/MG Petrãnio Henrique Ribeiro Moreira; "Meio
Ambiente e Reforma Agraria" (Grupo II), coordena-
do pelo procurador-chefe da Procuradoria Jurídica
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam),
Joaquim Martins da Silva Filho; "Movimentos Saci-

ais e Reforma Agraria" (Grupo lll(, coordenado pelo pro-
fessor de Geografia Agrária da Uemg Crispim Moreira;
"Legislação Agraria" (Grupo IV), coordenado pelo procu-
rador do Iter, Abraáo Soares dos Santos

• Reunião Ordinaria (Plenario)
14h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho 1) - discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

• Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social) - discu-
tir e votar, em 1° turno, proposições sujeitas a apreciação
do Plenãrio, entre elas: PL 962/2003, do deputado Weliton
Prado (PT), que acrescento dispositivo o Lei 12.227/1996,
que cria o Fundo de Assistência Social; PL 814/2003, do
deputado Célio Moreira (PL(, que acrescenta dispositivo a
Lei 13.465/2000, que estabelece o conceito de pessoa
portadora de deficiência para fins de concessão de benefici-
as pelo Estado; PL 817/2003, do deputado João Bittar (PL),
que institui o Selo "Empresa Incentivadora do Primeiro Em-
prego", no Estado; discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

• Comissão Especial dos Aeroportos (Plenarinho III) - criada
paro proceder a estudos sobre o estado de conservação,
funcionamento e possiveis adequações dos aeroportos de
Belo Horizonte - discutir e votar proposições do comissão

15 horas
• Comissão de Político Agropecuária e Agroindustrial

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

• Comissão de Direitos Humanos e Segurança Público -
audiência publica paro dor continuidade as apurações das
denuncias de envolvimento do delegado de policia Ale-
xandre Luiz Pimenta com quadrilha de assaltantes de ca-
minhão e roubo de carga no Triãngulo Mineiro Convida-
dos: juiz de Direito de Prata, Joaquim Cardoso de Cam-
pos Valladares; capitão PM Eurípedes Lemos, 3° sargento
José Carlos Dias, do 7° Pelotão Especial de Prato; advo-
gado Jorge Alves Oliveira

15h30
• Comissão Especial do Anel Rodoviário (Plena rinho 1) dis-

cutir e votar proposições da comissão

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a Cámara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (AO VIVO) - Violência contra a
mulher
9h - Plenário (AO VIVO) - Forum Técnico Reforma
Agraria em Minas
12h - Mídia no Espelho (reprise) —Midia e o MST
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h - Visão Parlamentar (AO VIVO)
14h20 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordinária,
com os pronunciamentos, discussão e votação de
proposições
17h30 - Programa de Minas (inédito) - Iniciativa
da Associação Mineira do Ministério Publico
18h30 - Horário reservado a Câmara Municipal de

Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
politicos no Estado
20h15— Plenário (AO VIVO) - Reunião Extraordinária
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevistas,
comentarias e notas sobre a movimentação política no
Pois
23h - Panorama (reprise)
23h30—Assembléia Debate (inédito) —Violência
contra a mulher
0h30 - Via Justiça (reprise) - Internet
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita a alterações•


