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Dificuldade de acesso ao crédito .. _L^.

prejudica
A Comissão Especial da

Fruticultura reuniu-se ontem
em Monte Alegre de Minas,
no Triângulo Mineiro, para
debater as dificuldades que
entravam o crescimento da
produção de abacaxi na re-
gião. Muitos produtores re-
clamaram das dificuldades de
acesso ao crédito e cobraram
mais agilidade na liberação
de financiamentos. Capital
nacional do abacaxi, Monte
Alegre viu o número de pro-
dutores da fruta cair de
2.500 para 300 nos últimos
dez anos. Os deputados de-
fenderam a adoção de incen-
tivos governamentais para
incrementar a produção de
frutas no Estado.
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A reunião aconteceu na Camara Municipal de Monte Alegre de Am as

Exposição sobre

termina hoje na
Hoje é o último dia da

exposição sobre a vida de
Getúlio Vargas na Galeria de
Arte da Assembléia. Lem-
brando os 50 anos da morte
do ex-presidente, a mostra
ilustra a trajetória de Vargas
entre 1930 e 1954 e retrata
a situação socioeconómica
vivida pelo País naquela épo-
ca. A exposição conta com 30
painéis coloridos e mais de
cem em preto e branco, além
de depoimentos de persona-
lidades famosas da época.
Sucessos musicais dos anos
30, 40 e 50 compõem a tri-
lha sonora ouvida pelo visi-
tante ao longo de sua cami-
nhada pela exposição. O ho-
rário de funcionamento é das
8 às 18 horas.

CPI transfere
reunião para

Belo Horizonte
A Comissão Parlamentar

de Inquérito (CPI) do Café
transferiu a audiência públi-
ca que seria realizada em
Poços de Caldas, no próxi-
mo dia 26, para Belo Hori-
zonte. Os deputados aprova-
ram ontem requerimento
nesse sentido, apresentado
pelo presidente da comis-
são, Sebastião Navarro
Vieira (PFL). O objetivo da
reunião é apurar denúncia
de desaparecimento de 84
mil sacas de café da Coo-
perativa Regional de Cafei-
cultores de Poços de Cal-
das. O parlamentar justi-
ficou seu pedido, dizendo
que pretende evitar o uso
político da audiência.
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Fotos históricas de Getúlio Vargas podem ser vistas na exposição



Sebastião Navarro Vieira quer evitar exploração política da reunião

Comissão especial de
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Produtores de abacaxi querem

a

a

UM
A audiência pública da

CPI do Café que seria realiza-
da em Poços de Caldas, Sul
de Minas, na próxima quin-
ta-feira, foi transferida para
a Assembléia Legislativa. Re-
querimento nesse sentido foi
aprovado ontem, na reunião
da comissão, e o objetivo é
apurar denúncias que chega-
ram à CPI sobre o sumiço de
84 mil sacas de café dos ar-
mazéns da Cooperativa Regi-
onal de Cafeicultores da ci-
dade, de 1998 a 2002. O au-
tor do requerimento, depu-
tado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), presidente da
comissão, justificou o pedi-
do alegando seu envol-
vimento direto com o caso
de Poços, em que foi um dos
lesados com o sumiço de 700
sacas de café. Navarro disse
que pretende evitar o uso
político da reunião pelos gru-
pos envolvidos na eleição
municipal. O caso de Poços
tem inquérito que corre sob
segredo de Justiça.

O deputado solicitou ain-
da que a condução da reu-
nião de quinta-feira seja
entregue ao vice-presiden-
te da CPI, deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), pelo
mesmo motivo, como forma
de preservar os trabalhos
da comissão. Navarro foi
elogiado pelo deputado Do-
mingos Sávio (PSDB), "por
seu equilíbrio e postura éti-
:a", enfatizou.

A CPI do Café não pôde
:olher informações ontem,
=forme estava previsto, do
x-gerente do Banco do Bra-

;il de São Sebastião do Pa-
aíso Gesiel Salgueiro Canoa,
iue não compareceu, ale-
jando só ter tomado conhe-
imento do convite da co-
nissão um dia antes da au-
[iência. Nova data será

agendada para ele ou outrc
gerente que tenha conheci-
mento do caso, denunciadc
na última reunião da CPI,
realizada na semana passa-
da. Naquela audiência, a di-
retora financeira da Coope-
rativa de São Sebastião do
Paraíso (Cooparaíso), Cecilia
Guidi Marcolini, explicando
empréstimos do Funcafé a
diversos cooperados, garan-
tiu que a responsabilidade
pelos contratos era do Ban-
co do Brasil.

Foi aprovado ainda um
requerimento do deputado
Rogério Correia (PT), relator
da CPI, que pede a presença
dos seguintes convidados
para a reunião da próxima
quinta-feira: o juiz de Poços
de Caldas, Afonso Celso Coe-
lho Patelli; o promotor de
Justiça Renato Maia; o dele-
gado da Polícia Federal de
Varginha, Célio Jacinto; o
delegado da Polícia Civil
Bráutio Stivaniri Júnior; e o
perito do Instituto de
Criminalística da Polícia Ci-
vil Paulo Roberto Alves. E
como intimados: Jaime Jun-
queira Payne, Luiz Alfredo
de Almeida, Júlio Tassi,
Carlos Afonso Junqueira,
Paulo Afonso Gomes, Maria
Clara Junqueira, José Tarcísio
Ferraz, Maria do Rosário Pe-
reira, Eder Latrónico, Horácio
Bergamim Filho, Mário Joa-
quim da Fonseca, Aimir
Zanetti, João Rabelo Sobri-
nho, José Carlos Chioda,
Manoel Barbosa, Moacyr Go-
mes Nabo Filho, Rita de
Lourdes Gomes e Patricia He-
lena Costa Gomes.
Presenças - Deputados Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
presidente; Sargento Rodri-
gues (PDT), vice; Fábio Avelar
(PTB), Domingos Sávio (PSDB)
e Padre João (PT).

veto elege
A comissão especial cria-

da para emitir parecer sobre
o veto parcial à Proposição
de Lei Complementar 85 reu-
niu-se pela primeira vez on-
tem. O deputado Domingos
Sávio (PSDB) foi eleito pre-
sidente e o deputado Márcio
Kangussu (PPS), vice. A
relatoria da comissão ficou
com o deputado Antônio Jú-
lio (PMDB), que tem um pra-
zo de 20 dias para emitir pa-
recer sobre o veto.

A Proposição de Lei Com-
plementar 85 é o antigo Pro-
jeto de Lei Complementar
50/04, do deputado Sebas-
tião Navarro Vieira (PFL), e
trata da consolidação das leis
do Estado. O governador ve-
tou os artigos 21 e 22 do
projeto, alegando inconstitu-

"drH1O rtker

presidente
cionalidade dos dispositivos.
O artigo 21 estabelece pra-
zo de 60 dias para que o
Executivo celebre convênio
para manutenção de banco
de dados informatizado
das leis estaduais. O arti-
go 22 também dá um pra-
zo de 60 dias para que seja
constituído o grupo coor-
denador que ficará respon-
sável pela sistematização
das leis no Estado.

Para o governador, os
dois artigos da Lei Comple-
mentar contrariam a Cons-
tituição Federal ao retirar
sua competência de exercer
ato de sua prerrogativa.
Presenças - Deputados Do-
mingos Sávio (PSDB), Antô-
nio Júlio (PMDB) e Márcio
Kangussu (PPS).

A necessidade de ajuda na
comercialização e de facili-
dades no financiamento da
produção foram as principais
reivindicações ouvidas pelos
deputados da Comissão Espe-
cial da Fruticultura ontem,
durante audiência pública
realizada na cidade de Monte
Alegre de Minas, no Triángu-
lo Mineiro. A reunião foi so-
licitada pelos deputados
Ricardo Duarte (PT) e Luiz
Humberto Carneiro (PSDB) e
presidida pelo deputado
Laudelino Augusto (PT).

Monte Alegre é responsá-
vel por 38% da produção na-
cional de abacaxi e 60% da
produção de Minas Gerais. No
entanto, segundo dados for-
necidos pelos produtores, a
atividade, que empregava
2.500 pessoas há dez anos,
hoje envolve em torno de
300 produtores. "Nós sabe-
mos produzir, mas temos di-
ficuldades na comercialização
do abacaxi", afirmou o vice-
presidente da Associação dos
Hortifruticultores de Monte
Alegre de Minas, Edvaldo Alves.

Ele apontou, como outra
dificuldade, a exigência de
regularidade de oferta da fru-
ta. "Estamos tentando aten-
der a essa exigência das in-
dústrias, mas, para aumentar-
mos a produção, precisamos
de mais recursos. No entan-
to, para conseguirmos finan-
ciamentos em agências finan-
ceiras, temos que oferecer
garantias reais", afirmou. Se-
gundo ele, a maior parte dos
produtores da região são ar-
rendatários e não têm como
oferecer as garantias exigidas
para empréstimos.

O gerente do Banco do
Brasil em Monte Alegre,
Gustavo Velásquez Santos, fa-
lou aos deputados sobre uma
modalidade de financiamen-

Os deputados Luiz Humberto Ccruero, Lauaeliro Augusto e Ricardo Duarte cru -íou:e Aegro

to oferecida pelo banco que	. .
supriria a dificuldade dos Dificuldades emperram
produtores em relação às
garantias reais: o Convir, aumento da produção
Gustavo Santos explicou
que, pelo "Convênio de Waldir Vicente dos San- no norte do Rio de Janei-
Integração", como é co- tos, da Emater de Uber- ro foi alavancada pela
nhecido, a agroindústria iândia, apontou fatores contribuição de técnicos
escolhe os produtores que inibidores e propulsores para da Emater. Temos conheci-
serão seus fornecedores e o desenvolvimento do setor mento e técnica até para
apresenta as garantias por no Triângulo. De acordo com exportar. Precisamos de
eles. O Banco do Brasil não ele, assistência técnica, pes- incentivo para usá-los
se envolve na negociação quisa e condições sanitárias aqui", defendeu.
dos valores e fornece o ca- ainda são insuficientes. O deputado Luiz Hum-
pital para os produtores Além disso, segundo o téc- berto Carneiro comentou
por meio do Pronaf, do nico, por não serem donos uma visita que fez à Itália,
BNDES, ou de outras linhas da terra, muitos produtores onde são gastos muitos re-
de crédito.	 não adotam tecnologia ple- cursos para preparar o ter

Mas, segundo o gerente, na no plantio.	 reno e irrigar a produção
em Monte Alegre de Minas O deputado Laudelino de determinadas frutas e,
existem apenas duas indús- Augusto disse que o traba- ainda assim, a atividade é
trias do gênero. Ele disse lho da comissão está supe- muito rentável: "Nós já te-
ainda que o banco preten- rando as expectativas. "Em mos condições naturais
de agora incentivar a ins- cada visita que fazemos, muito propícias e precisa-
talação de outras empresas cresce a certeza de que o p0- mos aproveitá-las melhor",
no município.	 tencial produtivo de Minas afirmou.

Para Augusmar Gouveia é grande. O que falta é in- Presenças — Deputados
Gomide, do Centro Regional centivo dos governos esta- Laudelino Augusto (PT),
de Inovação e Informação em dual e municipais", afirmou. presidente; Ricardo Duarte
Fruticultura, mais que recur- O deputado Ricardo Duarte (PT) e Luiz Humberto Carnei-
sos, os produtores precisam também destacou o potenci- ro (PSDB), além de represen-
de formação para gerenciar ai da fruticultura no Estado. tantes de prefeituras e cáma-
seus negócios.	 "A expansão da fruticultura ras municipais da região.

Poços de Caldas para BH
	 facilidade para financiamentos 
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turno projeto
o governador

Deputados falam de cadas
presos e mudança em lei

O deputado Sargento pelo jornal O Tempo e afir-
Rodrigues (PDT) repudiou a mou que a proposta do mi-
proposta do ministro da Jus- nistro é descabida e vergo-
tiça Márcio Thomaz Bastos de nhosa. "Com a alteração, au-
alterar a Lei de Crimes Hedi- tores de crimes, como os que
ondos, de modo a permitir mataram a menina Minam
que um maior número de pe- Brandão, cumprirão apenas
nas possa ser cumprido em um sexto da pena prevista",
regime semi-aberto ou aber- criticou. Sargento Rodrigues
to. O parlamentar citou re- defendeu a necessidade de
portagem publicada ontem programas alternativos ape-

O deputado Doutor Viana dos vôos do Aeroporto da Paro-
(PFL) falou sobre o Projeto pulha para o de Confins deve
de Lei 1.807/04, de sua au- acontecer em dezembro deste
tona, que cria o Cadastro Es- ano. O parlamentar ainda criti-
tadual de Presos e Foragidos. cou a transformação do diretor
Para ele, o cadastro é impor- do Banco Central em ministro.
tante por causa do aumento "Esta mudança só deve aconte-
dos índices de violência. Dou- cer em urgências, o que não é o
tor Viana também informou caso", afirmou. Outro assunto
que a transferência de parte abordado foi a critica que o pre-

tro de
penal

nas para autores de pequenos
delitos e não para os de cri-
mes hediondos. "O cidadão,
apesar do delito de roubo,
não pode sofrer a mesma pena
de um assassino", afirmou.
Ele ainda solicitou ajuda aos
parlamentares da Casa e à so-
ciedade mineira para sensibi-
lizar o governo federal con-
tra a proposta.

sidente Lula fez aos jornalistas,
acusando-os de covardes por
não apoiarem a proposta de
criação do Conselho Federal de
Jornalismo. O deputado propôs
que o presidente peça descul-
pas aos jornalistas. Em apar-
te, o deputado Gustavo Va-
ladares (PFL) parabenizou o
discurso de Doutor Viana.
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Aprovado em 20
de licença para

O Plenário aprovou em2° • Comissão Especial
turno, na Reunião Ordinária para Emitir Parecer sobre
de ontem, o Projeto de Reso- o Veto Parcial à Proposi-
lução 1.838/04, da Mesa, que ção de Lei 16.192: Dalmo
concede licença para o go- Ribeiro Silva (PSDB), Luiz
vernador Aécio Neves se au- Humberto Carneiro (PSDB),
sentar do Estado entre 27 de Chico Simões (PT), Doutor
agosto e 14 de setembro, em Viana (FEL) e Paulo Piau
viagem oficial ao Japão e à (PP);
França. Agora, a proposição	• Comissão Especial
segue para a Comissão de Re- para Emitir Parecer sobre o
dação e depois para sanção.	Veto Parcial à Proposição de ê-A Presidência deferiu re	Lei 16.194: Ermano Batista
querimento do deputado (PSDB) Márcio Kangussu
Diizon Meio (PTB) 30 vice	(PPS) Manha Campos (PT)
presidente e outros solici	Jayro Lessa (PL) e Adaiclever	-sJ_a raULdjcW ue ieuruao Lopes (PMDB);
especial em homenagem aos • Comissão Especial
21 anos de fundação do Movi- para Emitir Parecer sobre
mento das Donas de Casa e o Veto Parcial à Proposiç
Consumidores de	

ão

Designação 
Minas 	de Lei Complementar 88: -	

Os deputados discutem o projeto -	 ao governadorao - Foram desig- Fabio Avelar (PTB), Domin-	 -
nados os seguintes deputados gos Sávio (PSDB), Jõ Moraes Redação final - Foram apro- (que seguem agora para a san-
como membros efetivos das (PCd0B), Dinis Pinheiro (PL) vados pareceres de redação ção do governador). Confira a
seguintes comissões:	e Antônio Júlio (PMDB).	final de seis projetos de lei relação completa na internet.
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Montes Claros será sede do segundo
encontro sobre saneamento ambientaL
Depois do primeiro evento

de interiorização do Seminá-
rio Legislativo "Saneamento
Ambiental - Demandas e Inter-
venções Necessárias", em
Uberlândia, a Assembléia
Legislativa realiza, na próxi-
ma segunda-feira (23), a se-
gunda reunião, em Montes Cla-
ros. O evento será realizado na
Câmara Municipal da cidade.

Além de discutir a situa-
ção do saneamento ambiental
em Minas, objetivo maior do
seminário, a interiorização
busca colher idéias e propos-
tas que venham subsidiar
ações do poder público nes-
ca cafrr nas llrflCifl2iÇ YfCT1-

ôes do Estado. Dentro dessa	 Deputados e especialistas em meio ambiente, em Uberlândia, no último dia 16

perspectiva, a reunião em com o seminário legislativo 8h30 - Abertura com o pre- 10h30 - Reunião dos grupos
Montes Claros pretende que será realizado de 13 a 16 sidente da Assembléia Legis- de trabalho
aglutinar opiniões dos diver- de setembro, no Plenário da lativa, deputado Mauni Torres 12 horas - Almoço
sos agentes envolvidos com Assembléia. Com isso, o (PSDB); e com a coordenado- 13h30 - Reunião dos grupos
o saneamento na região Nor- Legislativo estadual busca na do encontro, deputada Já de trabalho
te do Estado. Além dessas participar do debate sobre a Moraes (PCdoB)	 16h30 - Plenária de encena-
reuniões, outras duas estão nova política nacional de sa- 9h30 - Palestra "A Política de mento, com apresentação dos
programadas para Varginha neamento, já em discussão Saneamento - Universalização relatórios dos grupos de traba-
(27 de agosto) e Governador no Ministério das Cidades.	dos Serviços", com a represen- lho e eleição dos delegados para
Valadares (31). A síntese de Programação:	 tante da Copasa, Cassilda a etapa final do seminário
todo esse trabalho se dará 8 horas - Credenciamento	Teixeira de Carvalho	17 horas - Encerramento

AUDIENCIA

Silvicultura vai a Uberaba debater
PÓLO moveleiro na região do TrianguLo
Com o objetivo de discutir O cronograma de visitas guIo, a Comissão da Silvicultu- aSatipeleaAhraf, César Augusto

a implementação do pólo começa às 9 horas, quando os ra visitou outras regiões do Es- dos Reis; diretor de operações da
moveleiro do Triângulo Minei- deputados vão a duas indús- tado: no Noroeste, Vazante, em Sauder, Luis Gustavo Pasqualini;
ro, a Comissão Especial da Sil- trias de móveis: primeiro a 9 de agosto; no Vale do Aço, representando a Brasilar Móveis
vicultura da Assembléia Le- Sauder e, depois, às 10h30, a Belo Oriente, no dia 13; e na e Decorações e diretor da Aciu,
gislativa vai hoje a Uberaba. A Zago. A terceira visita será às região Central, Paraopeba, Victor Aragão Netto.
audiência pública - que será às 11h30, à indústria de aglo- Cunvelo e Felixlándia.	Objetivo - A Comissão Es-
14 horas, no Auditório da Bi- merados Satipel Minas. "A co- Para a audiência pública em pecial da Silvicultura foi
blioteca da Universidade de missão vai conhecer o proces- Uberaba, foram convidados o criada para estudar e pro-
Uberaba (Uniube), Campus II - so de produção dessas empre- diretor de produção da Satipel, por políticas públicas para
foi solicitada arequerimento do sas, ouvir o segmento e ve- José Marcos Freitas; a coordena- o setor florestal, especial-
deputado Paulo Nau (PP), pre- nificar o que é possível fa- dona regional do IEF em mente para as florestas
sidente da comissão, aprovei- zer, a nível estadual, pana am- Uberlândia, Marina Lígia de OU- plantadas, e ações de in-
tando as visitas técnicas da co- pliar a atividade", explica veira Rocha; o reitor da Uniube, centivo à produção de ma-
missão a três fábricas da região. Paulo Piau. Além do Tniân- Marcelo Palménio; representando deira em Minas Gerais.
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Dois candidatos concorrem à vaga de
conselheiro do Tribunal de Contas

Terminou ontem o prazo
para inscrição de candidatos
à vaga aberta no Tribunal de
Contas de Minas Gerais (TCMG)
devido ao falecimento do
conselheiro João Bosco Murta
Lages, em 28 de junho.

- o

-	,,: o' Alexandre Bassi

deputado Wanderley Ávila
(PPS) e o consultor da As-
sembléia Legislativa Alexan-
dre Bossi. A indicação de
cada candidato teve que ser
feita por requerimento assi-
nado por, no mínimo, 200I
dos deputados, conforme pre-
vê o Regimento Interno da
Assembléia.

Agora, a Presidência da
Assembléia encaminhará os
requerimentos à Mesa, depois
de publicados no "Minas Ge-
rais", para exame dos docu-
mentos exigidos e verificação
do preenchimento dos requi-
sitos constitucionais A Mesa

indicará, então, um relator
para emitir parecer sobre as
indicações. Após a publicação
desse parecer, o presidente
designará, por indicação dos
lideres, uma comissão especi-
al para fazer a argüição pú-
blica dos indicados e emitir
parecer sobre a matéria.

Depois de sabatinar os in-
dicados, a comissão apreciará
o parecer que deverá ser pu-
blicado antes da inclusão em
ordem do dia no Plenário. A
eleição do futuro conselheiro
será feita por votação secreta
e maioria simples de votos.
Contados dez dias da eleição

do conselheiro, ele será no-
meado pelo presidente da As-
sembléia, que comunicará o
ato ao governador do Estado
e ao presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, O con-
selheiro é empossado pelo

O Oo:	7O:Oer7ey Ãvi/a

• Visita de 50 alunos da 4° série da Escola Municipal Nossa Senhora
Aparecida, do bairro Industrial, por meio do programa "Educação para
a Cidadania", ação "Cidadão Mirim"

• Projeto Zas (Teatro) - show de MPB com Waleska Gouvêa

Comissão Especial da Silvicultura (Auditório da Biblioteca da Uni-
versidade de Uberaba) - audiência pública para discutir a implanta-
ção do pólo moveleiro do Triángulo Mineiro. Convidados: diretor
regional da Satípel, José Marcos Freitas; coordenadora regional do
Instituto Estadual de Florestas em Uberlândia Marina Ligia de Olivei-

ra Rocha: reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério; repre-
sentante da Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Planta-
das, César Augusto dos Reis; diretor de operações da Sauder, Luiz
Gustavo Pasqualini; e diretor da Associação Comercial e Industrial de
Uberaba, Victor Aragão Netto

• Visita de 50 alunos da 8° série da Escola Estadual do Matadouro, de
Raposos, por meio do programa "Educação para a Cidadania", ação"Cidadão Mirim"

• Lançamento do livro "Como se tornar uma pessoa interessante" (Ga-leria de Arte)

7h Repórter Assembléia (reprise)
7h30 Memória e Poder (reprise) - Participação do Padre Alberto

Anta niazzj
8h30 Panorama (reprise) - Mulher Vota em Mulher?

9h Ciclo de Debates: "10 Anos do Plano Real" (reprise)
12h Sala de Imprensa (reprise) - Unificação dos Museus
13h Propaganda Eleitoral Obrigatória

13h30 Repórter Assembléia (reprise)
14h Ciclo de Debates: "10 Anos do Plano Real" (reprise)

16h30 Palestra: (reprise) Órgãos Autônomos - Enquadramento
na Administração Pública, Peculiaridades e Natureza
Jurídica

17h30 Programa de Minas (reprise) - Iniciativa da Associação
Mineira do Ministério Público

18h30 Reunião Especial: 70 Anos do Sindicato dos Metalúrgicos de
BH e Contagem

19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - Repercussão do que

acontece na Assembléia e dos principais fatos políticos no
Estado

20h Segunda Musical (Inédito) - Apresentação de canto e piano
20h30 Propaganda Eleitoral Obrigatória

21h Mídia no Espelho (reprise) - Conselho Federal de Jornalismo
21h30 Panorama Industrial (reprise) - Crescimento das Exportações

de Minas
22h Resenha (inédito) - Resumo do Noticiário da Semana

22h30 Mundo Político (retrospectiva) - Entrevistas, comentários e
notas sobre a movimentação política no País

23h Via Justiça (inédito) - Diagnóstico da Justiça
23h40 Teatro Assembléia (inédito) - O Humor de Totonho e Caju
0h10 Assembléia Debate (reprise) - Saneamento Ambiental
1h30 Resenha (reprise)

2h Encerramento

*Esta grade está sujeita a alterações


