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Comissões fazem visitas a Juiz de Fora
duas audiências na ALMG

tes do setor, feita em audi-
ência da comissão realizada
em 22 de setembro do ano
passado. Já a Comissão Es-
pecial do Ipsemg vai a Juiz
de Fora, na Zona da Mata,
para ouvir relatos da coor-
denação regional do Ipsemg
sobre a situação do insti-
tuto e colher depoimentos
dos servidores e suas enti-
dades representativas.
Páginas 13 e 14

e Papagaios e
Duas visitas externas

de comissões acontecem
hoje, às 10 horas. A Comis-
são de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo
fará uma visita técnica à Pre-
feitura de Papagaios, região
Central do Estado, para ava-
liar as principais demandas
da indústria de extração e
beneficiamento de ardósia.
A visita atende a uma rei-
vindicação dos representan-

Na Assembléia Legisla-
tiva, às 9 horas, no Plena-
rinho III, a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnolo-
gia e Informática vai deba-
ter a situação da Universi-
dade Estadual de Minas Ge-
rais (Uemg) com seu reitor,
José António dos Reis. A
reunião atende requerimen-
to do deputado Doutor
Viana (PFL). As 10 horas, no
Plenarinho IV, a Comissão

Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Mina Capão Xavier se reú-
ne para ouvir dois depoimen-
tos: da diretora de Indústria
e Mineração da Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente
(Feam), Zuleika Chiacchio
Torqueti; e de um dos autores
da Ação Popular contra a Mi-
nerações Brasileiras Reunidas
(MBR), Otávio Gonçalves
Freitas, que foi intimado.
Agenda

Direitos Humanos discute aumento
de acidentes de trabaffio na Cemig

Na reunião de ontem da
Comissão de Direitos Huma-
nos, o coordenador-geral do
Sindieletro, Marcelo Correia,
afirmou que a Cemig é a dis-
tribuidora de energia campeã
em acidentes de trabalho.
Segundo dados da Fundação
Coge, 149 trabalhadores
terceirjzados foram afastados
em 2003 por causa desses
acidentes o número está aci-
ma da média do setor, que é
de 14 afastamentos por ano.
Entre 1996 e 2004, foram
registrados 65 acidentes fa-
tais na empresa, o que repre-
senta uma morte a cada 51
dias. Foram 16 com trabalha-
d ores do quadro da Cemi g e
O utros 49 com contratado
Por prestadoras de serviço. Os
Sind icalistas presentes na reu-
mao atribuíram esse elevado
numero à terceirização.

O superintendente de
Rec ursos Humanos da Cemig,
Ri cardo Luís Diniz Gomes,
flao rebateu as acusações fei-
tas contra a empresa, mas
enumerou a série de ações
to madas para reduzir os aci-den tes de trabalho.
Páginas 6 e 7
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Minas pode
e combate

ter lei* e ações de
à surdez, segundo

prevenção
secretaria

-a

essores Ricardo Godrnho e Tánia Chove

Ij

deteria Lear,

--

GatOne
Marcílio Dias, deputada Jô Moraes, deputados Adelino Carneiro Ledo e Carlos Piineiira. Rtcardo Godin0o, Alexandre Raes, Tdnio COar es e A'rdréia 

PL prevê políticas para
O PL 1.916/04 prevê que dez será feita por equipe

as maternidades públicas e os multidisciplinar, que encami-
estabelecimentos hospitalares nhará o paciente para os pro-
oferecerão gratuitamente às cedimentos necessários. Esta-
crianças de até seis meses o belece infrações a quem
"teste do ouvidinho". Avança	descumprir a lei. A política
ao estabelecer que, identifi- abrangerá: disponibilização
cada a perda auditiva, a con- de informação sobre os sin-
firmação diagnóstica de sur- tomas da doença; avaliação

deficientes auditivos
multidisciphnares (oto rri-
nos, pediatras fonoau
diólogos, psicólogos, enfer-
meiros e assistentes sociais);
coordenadores com experiên-
cia em audiologia infantiL
professor de surdos; forneci-
mento de próteses auditivas
para a reabilitação.

médica preventiva e precoce
de todo recém-nascido antes
da alta médica hospitalar;
exames periódicos; interven-
ção precoce; tratamento; ori-
entação a pais e professores;
acompanhamento audioló-
gico para os casos de perda
de audição; profissionais

e junho de 2005	
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Profissionais destacam "teste do ouvidinho"

Minas Gerais poderá ga-
nhar 13 unidades de média e
alta complexidade para aten-
dimento dos portadores de
deficiência auditiva nas
macrorregiões de saúde do Es-
tado. A informação foi presta-
da ontem pelo coordenador de
Atenção à Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência da
Secretaria de Estado de Saú-
de, Marcílio Dias Magalhães, na
Comissão da Saúde. O cre-
denciamento das unidades
pode contribuir para suprir um
pouco da carência desses in-
divíduos - 2,25 milhões no
Brasil - que enfrentam proble-
mas na rede pública de aten-
dimento. O diagnóstico tardio
no País, aos quatro anos de
vida, em média, é determinante
para agravar o quadro.

A audiência, requerida
pela deputada Jô Moraes
(PCdoB) visa colher subsí-
dios para o Projeto de Lei
1.916/04, de sua autoria,
que promete ajudar a rever-
ter a situação dos defici-
entes auditivos, O PI- foi
considerado um avanço por
fonoaudiólogos e otorri-
nolaringologistas, que o
consideraram abrangente,
por pensar além do diag-
nóstico, determinando
uma política pública de
prevenção e combate à
surdez na infãncia e no re-
cém-nascido.

As 13 unidades de
atendimento deverão ser ins-
taladas em Montes Claros,
Alfenas, Pouso Alegre, Patos
de Minas, Uberaba ou Uber-

lândia, Juiz de Fora, Dia-
mantina, Barbacena ou Ponte
Nova, Belo Horizonte, Teófilo
Otôni e Governador Valada-
res. Segundo Marcílio Maga-
lhães, já foram encaminha-
dos ao Ministério da Saúde
quatro processos de cre-
denciamento, mas não é pos-
sível fixar data para o início
do serviço. Ele reconhece
que a secretaria não conse-
guiu operacionalizar porta-
rias do ministério sobre a
questão, pois temia cre-
denciar unidades sem poder
ofertar uma política de as-
sistência e acompanha-
mento - e não apenas se res-
tringir a fazer diagnósticos
e dar aparelhos auditivos.

Os primeiros passos
para mudar essa reaLidade fo-

ram dados pelo Ministério da
Saúde, quando publicou a
Portaria 2.073, de 2004, que
instituiu a Política Nacional
de Atenção à Saúde Auditi-
va, prevendo que a política
será implantada de forma ar-
ticulada entre Ministério Se-
cretarias estaduais e muni-
cipais de Saúde. Já o proje-
to da deputada Já Moraes,
que tramita em 1 0 turno e
aguarda parecer na Comissão
de Saúde, institui a Política
Estadual de Prevenção e Com-
bate à Surdez na infância e
em recém-nascidos. O relator,
deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT), que preside a co-
missão, complementou que a
futura lei vai obrigar e mo-
tivar o Estado a executar as
ações que lhe cabem.

Os profissionais desta-
caram os pontos positivos do
"teste do o uvidin h o" e  que
pode representar o diagnós-
tico precoce para a qualida-
de de vida das crianças. O
otorrinolaringologista Ale-
xandre Rattes destacou que,
com a triagem auditiva
neonatal, podem ser detec-
tadas perdas auditivas nos
graus mais leves, além de o
exame ser rápido, indolor e
de baixo custo. O professor
da PUC Minas Ricardo
Godinho, consultor da Asso-
ciação Interamericana de
Otorrinolaringologia Pediá-
trica, disse que, de cada 10
mil nascimentos, 30 crianças
terão surdez.

A fonoaudióloga Lud-
mila Teixeira Fazito disse que
o Comitê Brasileiro sobre Per-
das Auditivas na Infância
preconiza que as crianças de
até três meses devem passar
pela triagem auditiva. Se
confirmada a deficiência, é
preciso tomar providências
(com prótese auditiva e in-
tervenção educacional) até
os seis meses de vida. Ela
defendeu que a triagem uni-
versaL - de todos os nasci-
dos - seja feita nas materni-
dades e que o programa de

A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
aprovou ontem dois reque-
rimentos do deputado Sávio
Souza Cruz (PMDB) sobre o
projeto de transposição das
águas do São Francisco: uma
a udiência pública para ava-
liar a possibilidade de a Ad-
vocacia-Geral do Estado, a
Procuradoria da Assembléia
e a OAB ingressarem em juízo
Contra o projeto do gover-
no federal, visando levar as
d iscussões aos tribunais; e
O envio ao Ministério do
Meio Ambiente e ao Ibama
de solicitação de outra au-

atendimento que vier a ser
implantado no Estado seja
interprofissional, flexível na
metodologia e abrangente.
"E preciso haver uma equipe
responsável, que monitore
resultados e faça todo o
acompanhamento necesa-
rio", sugeriu.

Essa visão de abra n -

gência e continuidade
destacada pela professora
Maria de Fátima Garrido Ro-
drigues, do Centro Universi-
tário Izabela Hendrix e do
Conselho Regional de Fo-
noaudiologia; pela coorde-
nadora do Curso de Fo-
noaudiologia da Faculdade
de Estudos Administrativos
(Fead), Tânia Afonso Chavez;
e por Andréia Gattoni, do
Sindicato dos Fonoau-
diólogos de Minas Gerais.
Elas também elogiaram o pro-
jeto da deputada e lembra-
ram o transtorno global que
uma pessoa com deficiência
auditiva sofre, quando pas-
sa por um diagnóstico tar-
dio. "A situação atual do
surdo é crítica. Ele tem pro-
blemas sociais, emocionais e
com porta mentais", ponde-
rou Tânia Chavez. Andréia
Gattoni lembrou, por sua
vez, que entre lO a/o e 20% das

diência para esclarecer sobre
a licença ambienta[ para o
início das obras.

Os requerimentos foram
elaborados na reunião, após
sugestões dos deputados vi-
sando instigar os órgãos ju-
rídicos e outras entidades a
participar da luta contra a
transposição de forma uni-
da, acabando com as ações
isoladas no Estado. Segun-
do o deputado João Leite
(sem partido), o objetivo é
construir no Estado uma es-
tratégia de combate ao pro-
jeto do governo federal. O
deputado Doutor Ronaldo

perdas não são detectadas no
nascimento, mas se desenvol-
vem ao longo da infância.
Presenças - Participaram da

(PDT) ainda reforçou que, com
o grande parte das águas do
São Francisco se encontram em
Minas, a responsabilidade do
Estado no combate à transpo-
sição é maior.

O deputado Laudelino
Augusto (PT) sugeriu que para
a audiência também fossem
convidados órgãos do gover-
no federal para responder so-
bre detalhes do projeto.
Lei 15.027/04 - Foi apro-
vado um requerimento do
deputado Luiz Humberto
Carneiro (PSDB) por audiên-
cia pública com a Comissão
de Política Agropecuária e

reunião os deputados Adelmo
Carneiro Leão (PT), presidente;
Carlos Pimenta (PDT), vice; e a
deputada Jô Moraes (PCdoB).

Agroindustrial para discutir
os entraves à regulamenta-
ção da Lei 15.027, de 2004,
que institui a Reserva Par-
ticular de Recomposição
Ambiental (RPRA) e altera os
artigos 17 e 52 da Lei
14.309, de 2002, e o Anexo
IV da Lei 13.803, de 2000.
Uma proposição que dispen-
sa a apreciação do Plenário
também foi aprovada.
Presenças - Deputados
Laudelino Augusto (PT),
presidente; Doutor Ronaldo
(PDT), vice; João Leite
(sem partido) e Sávio Sou-
za Cruz (PMDB).

Comissão vai realizar duas audiências
sobre transposição do Rio São Francisco
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Financeira aprova parecer
contas do TCMG em 2004

Depurados Antbrdo Júdo, EunauoBadsra, Jadro dessa, Lús
	José Henrique durante a reunião

Deputados Márcio Kanqussu; João Bittar, presidente da comissão; Carlos Gomes, vice; e Cecilia Ferramenta
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Deputados apreciam outras oito proposições

A prestação de contas
do Tribunal de Contas de Mi-
nas Gerais (TCMG) relativa ao
exercício de 2004, o regime
especial de tributação, a al-
teração em operação de cré-
dito do Poder Executivo com
o Banco do Nordeste do Bra-
sil e uma autorização para
aquisição de imóvel, também
H 1 na leão

A comissão aprovou
também parecer pela ratifica-
ção do Regime Especial de Tri-
butação n° 2/04, que benefi-
cia a empresa Toko Indústria
e Comércio Exportação e Im-
portação nas operações de
saída de café torrado e moído
para o Estado do Rio de Ja-
neiro. O benefício será retro-
ativo à data de vigência de
decreto editado por aquele
Estado, pelo qual foi conce-
dida a redução na carga tri-
butária para 7% nas opera-
ções internas de café torrado
ou moído produzido em esta-
belecimento industrial locali-
zado no Rio de Janeiro. Para
o café proveniente do restan-
te do País, a alíquota é de

pelo Executivo, em Brasília.
Esses foram alguns dos as-
suntos apreciados ontem
pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
Havia 11 proposições na pau-
ta da comissão, sujeitas à
apreciação do Plenário, das
quais três receberam parecer
pela rejeição.

18%, acrescida de l a/o desti-
nado ao Fundo de Amparo à
Pobreza. Segundo o parecer,
outras três empresas requere-
ram benefícios semelhantes,
que foram concedidos em ou-
tubro de 2004.
Extravio de documentos - O
PL 1.782/04, do deputado
Padre João (PT), recebeu pa-
recer de 1 0 turno favorável, na
forma do substitutivo n o i,
apresentado pela relatora, de-
putada Elisa Costa (PT). O pro-
jeto, originalmente, dispõe
sobre a comunicação de rou-
bo, furto ou extravio de do-
cumentos pessoais à Junta
Comercial de Minas Gerais e
pretende obrigar a autorida-
de policial responsável a fazer

O parecer da comissão
foi favorável à aprovação da
prestação de contas do
TCMG relativa a 2004, por
meio de um projeto de reso-
lução apresentado pelo
relator, deputado Ermano Ba-
tista (PSDB). De acordo com
o Regimento Interno, o pro-
jeto será publicado e será

especial
essa comunicação no prazo de
24 horas da lavratura do bo-
letim. O substitutivo, segun-
do o parecer, pretende ade-
quar o projeto à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, retiran-
do do texto medidas que acar-
retariam aumento de despesa.
Assim, o projeto passaria a dis-
por que a Junta Comercial do
Estado manterá um cadastro
atualizado com informações
sobre os documentos pessoais
roubados, furtados ou extra-
viados, que será acessível so-
mente aos funcionários auto-
rizados. Os demais interessa-
dos em acessar o cadastro po-
derão fazê-lo mediante requi-
sição da autoridade judiciária
ou do Ministério Público.

aberto, na Comissão de Fis-
calização Financeira, o prazo
de 10 dias para apresentação
de emendas. Depois de emi-
tido parecer sobre o projeto
e as emendas, se houver, a
proposição será encaminha-
da à Mesa da Assembléia e
incluída na ordem do dia do
Plenário para discussão e vo-
tação em turno único, por
maioria simples.

Segundo o parecer,
para o exercício de 2004 foi
prevista uma receita de
R$ 163,971 milhões, eleva-
da para R$ 197,071 milhões
pela aprovação de crédito
suplementar. Na execução
orçamentária da despesa,
R$ 169,85 milhões foram
despendidos com pessoal;
R$ 23,61 milhões, com ou-
tros custeios; e R$ 289,71
mil, com despesas de capi-
tal. O parecer diz, ainda, que
as despesas com pessoal e
encargos sociais, que con-
centram 87,66°I da execu-
ção orçamentária, apresenta-
ram um crescimento de
26,24% em relação ao exer-
cício de 2003, fato explica-
do pelo pagamento de ver-
bas retidas e pelo aumento
das contribuições patronais.

O parecer também res-
salta que o Tribunal de Con-
tas excluiu as despesas com
inativos do cômputo das
despesas com pessoal para
fins de verificação dos limi-
tes impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal,
apoiado na Instrução n° 5
de 19 de dezembro de 2001-
Se as despesas com inativos
(R$ 28,81 milhões) e com
pensionistas (R$ 3,55 mi-
Lhões) forem incluídas, a
proporção entre as despesas
líquidas com pessoal e a Re-
ceita Corrente Líquida do
exercício de 2004 atinge O

percentual de 0,8024%, aci-
ma, portanto, do limite ma
ximo legal de 0,7728% es-
tabelecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária
aprovou, na reunião de ontem,
mais oito pareceres sobre pro-
jetos. Entre os que receberam
pareceres favoráveis estão as
seguintes proposições:

• PL 2.178/05, do go-
vernador, que altera a Lei
12.836, de 1998, que autori-
za o Executivo a realizar ope-
ração de crédito com o Banco
do Nordeste do Brasil S.A. O
relator foi o deputado Ermano
Batista (PSDB), que opinou
pela aprovação na forma do
vencido no 1 1 turno;

• PL 1.937/04, do de-
putado Leonardo Moreira (PL),
que cria o Pólo Tecnológico
da Indústria Têxtil e de Con-
fecções da Região Sul de Mi-
nas. O relator foi o deputado
Jayro Lessa (PL), que opinou

A Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Coope-
rativismo aprovou ontem pa-
recer de 1 0 turno sobre o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.667/04, do
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), que institui a po-
lítica de desenvolvimento
estadual e regional através
dos Arranjos Produtivos Lo-
cais. A relatora, deputada
Cecília Ferramenta (P1), opi-
nou pela aprovação do pro-
jeto na forma do substituti-
vo n° 1, da Comissão de Po-
lítica Agropecuária e Agroin-
dustrial, e com as emendas nos
1 e 2, que apresentou. O proje-
to tem como objetivo fortale-
cer a economia regional por
meio da integração e com-
p lementaridade das cadeias pro-
d utivas locais e da geração de
Processos permanentes de co-
operação, difusão e inovação.

As emendas acrescen-
tam incisos ao artigo 3 1' da
Proposição. A emenda n° 1 in-
clui o investimento em pro-
gramas de qualificação que
P riorizem habilidades especí-

pela aprovação do projeto, no
1° turno, sem emendas;

o PL 2.263/05, do go-
vernador, que determina que
seja deduzido o percentual de
13% para o pagamento da dí-
vida com a União e de lo/o para
o pagamento da contribuição
ao Pis/Pasep, dos recursos de
amortização de financiamen-
tos e encargos financeiros de
fundos extintos, recebidos
pelo BDMG e destinados a fu-
turo aumento de capital. Para
isso, o PL altera a Lei 13.848,
de 2001, que extingue diver-
sos fundos. O relator, deputa-
do Jayro Lessa (PL), opinou
pela aprovação do projeto, no
1° turno, sem emendas.
Rejeição - Receberam parecer
pela rejeição a emenda n° 1 e
os substitutivos n° 2 a 4,
apresentados em Plenário, no

ficas adequadas ao produto
objeto de cada Arranjo Pro-
dutivo Local entre os instru-
mentos da política de que tra-
ta a lei. Já a emenda n° 2
acrescenta inciso que inclui
o investimento em campanhas

1 1 turno, ao PL 1.830/04, do
deputado André Quintão (PT),
que altera a Lei 13.438, de
1999. Esta altera dispositivos
da Lei 12.727, de 1997, que
dispõe sobre a contagem, co-
brança e pagamento de
emolumentos por serviços
extrajudiciais, institui o selo
de fiscalização e dá outras
providências. O objetivo do
projeto é destinar para o Fun-
do Estadual de Assistência
Social as multas que eram des-
tinadas ao Tesouro Estadual.
O relator foi o deputado Do-
mingos Sávio (PSDB), e a de-
putada Elisa Costa (PT) votou
contra o parecer.

Receberam, ainda, pare-
ceres pela rejeição, em 1 0 tur-
no, o seguintes projetos:

PL 1.045/03, da de-
putada Lúcia Pacífico (PTB),

de sensibilização e
conscientiza-ção dos atores
envolvidos visando integrá-los
à filosofia cooperativista e suas
características específicas de
gestão compartilhada dos negó-
cios. Integra da matéria na

que dispõe que o protesto de
título e de documento de dí-
vida independe de prévio de-
pósito de valores relativos a
custas, emolumentos ou qual-
quer outra despesa.

o PL 2.140/05, do de-
putado Doutor Viana (PFL),
que dispõe sobre a obriga-
toriedade de prestar a infor-
mação nutricional de produ-
tos fabricados nos próprios
estabelecimentos comerciais
de Minas Gerais, vendidos sem
embalagem própria. Integra da
matéria na internet.
Presenças - Deputados Jayro
Lessa (PL), vice-presidente da
comissão, que presidiu a reu-
nião; Ermario Batista (PSDB),
José Henrique (PMDB), Antó-
nio Júlio (PMDB), Adalclever
Lopes (PMDB); e a deputada
Elisa Costa (P1).

internet.
Presenças - Deputados João
Bittar (PL), presidente; Carlos
Gomes (P1), vice; e Márcio
Kangussu (PPS); e as deputa-
das Cecília Ferramenta (PT) e
Maria Olivia (PSDB).

Empresa recebe tribuação

Comissão de Turismo é favora**vei a
projeto de desenvo[vimento regionaL



do número de acidentes
de funcionar sem os ter-
ceirizados. Só o programa Luz
para Todos, que quer univer-
salizar o acesso à energia elé-
trica, vai exigir a construção
de 60 mil quilômetros de li-
nhas de transmissão em Mi-
nas, exigindo a contratação
de 3.500 trabalhadores. A usi-
na de Irapé também exige a
contratação de outros 3.500
homens. "Mas a empresa con-
tinua aberta a negociações
para encontrar uma alternati-
va para manter a energia a pre-
ços competitivos", completou. Ricardo Luís Diniz, da Cemnig

Audiromo o2oj•	•:::J•. ...:.	::.,; .........

cobrarão medidas das autoridades
Marcelo 5et:ke

Comissão recebe denúncias do Vale do Rio Doce
A comissão ouviu tam- Durval Angelo, que apresentou

bém denúncias de agressões requerimento por providências
sofridas por vereadores de	à Polícia Civil e ao MP.
Tumiritinga, no Vale do Rio Outra denúncia diz res-
Doce. Paulo Alves Torres e Re- peito a suposto abuso de au-
nato Medeiros Guimarães teri- toridade em Resplendor, tam-
am sido agredidos pelo prefei- bém no Vale do Rio Doce. O
to Sílvio Perez Vidal por solici- ex-prefeito Gilmar Furtado Dias
tarem a distribuição de medica- relatou estar sendo vítima de
mentos de uso continuo para perseguição pelas autoridades
idosos. Os vereadores receberam locais. Durval Angelo apresen-
o apoio dos deputados Ermano tou dois requerimentos para
Batista (PSDB), Elisa Costa e uma audiência com o corre-

LI

gedor-geral de Justiça e uma
reunião com convidados em
Resplendor. Os deputados
Ermano Batista e Elisa Costa
também manifestaram solida-
riedade ao ex-prefeito.

Foram aprovados outros
25 requerimentos, dos quais
seis destinam-se à realização de
audiências públicas da comis-
são. Integra na internet
Presenças - Deputados Durval
Angelo (PT), presidente;

Roberto Ramos (PL), vice; Zé
Maia (PSDB), Elisa Costa (PT),
Alberto Pinto Coelho (PP),
Antônio Júlio (PMDB), Rogé-
rio Correia (PT) e Célio Moreira
(PL), além do delegado regio-
nal do Trabalho substituto,
Mário Parreiras de Ferreira, e
do diretor-executivo do
Sindimig (sindicato patronal
das empresas prestadoras de
serviço no setor elétrico),
Gustavo Charlemont.
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trando-se desamparados,
como Milton Ribeiro Mar-
celino, que perdeu as duas
pernas e o braço, tomou cho-
que de 7,9 mil volts, ao fa-
zer a manutenção da rede em
Vespasiano, há 15 anos. Nun-
ca recebeu ajuda da empre-
sa que o contratou, a Con-
temporânea Engenharia, nem
da Cemig. Já Genivaldo
Loreti, acidentado em 1991,
quando trabalhava numa
subestação em Belo Horizon-
te, perdeu um braço e luta
para receber indenização da
empresa Tratex, que sempre
recorre das decisões que de-
terminam o pagamento. A
Cemig limitou-se a fazer um
relatório que apontou negli-
gência do próprio Genivaldo.

Terceirização é apontada
como causa do problema

A Cemig é a distribui -

dora de energia campeã em
acidentes de trabalho, acusou
ontem o coordenador-geral
do Sindieletro, Marcelo Cor-
reia. Ele participou de reu-
nião da Comissão de Direi-
tos Humanos, requerida pelo
presidente, deputado Durval
Angelo (PT), na qual se dis-
cutiu a ocorrência de aci-
dentes de trabalho na empre-
sa. Segundo dados da Fun-
dação Coge apresentados
pelo sindicalista, 149 traba-
lhadores terceirizados foram
afastados em 2003 por causa
de acidentes de trabalho. O
número está bem acima da
média do setor, que é de 14
afastamentos por ano.

Entre 1996 e 2004, fo-
ram registrados 65 acidentes
fatais na empresa, o que re-
presenta uma morte a cada 51
dias. Foram 16 acidentes com
trabalhadores do quadro da
Cemig e outros 49 com con-
tratados por prestadoras de
serviço. O total de acidenta-

Os sindicalistas atribu-
em o elevado número de aci-
dentes à terceirização. O nú-
mero de trabalhadores da
empresa encolheu de 17 mil
em 1994 para pouco mais de
11 mil hoje, apesar da am-
pliação dos consumidores.
"0 resultado é o total des-
preparo dos funcionários
terceirizados, jornadas de
trabalho excessivas e ausên-
cia de equipamentos de se-
gurança", disse Marcelo Cor-
reia, lembrando que o qua-
dro da Cemig tem treinamen-
tos constantes, assistência
médica e carreira, não esten-
didos aos terceirizados.

Estes são cinco vezes
mais sujeitos a acidentes que
os da Cemig, muitos encon-

Há irregularidades na
contratação de serviços

As irregularidades na muitas prestadoras não sub-
terceirização levaram o MP metem os funcionários a exa-
do Trabalho a mover uma mes médicos periódicos nem
ação contra a Cemig. Segun- fornecem equipamentos de
do a promotora Luciana segurança. Ela disse que aci-
Marques Coutinho, uma das dentes idênticos ocorrem
autoras, a empresa contrata ano após ano, sem a tomada
terceirizados para exercer de providências. Outro foco
tarefas de sua atividade- de irregularidades, constata-
fim, como manutenção da do em março deste ano, é no
rede elétrica e leitura de canteiro de obras da usina
medidores de energia. "Em de Irapé, onde a DRT apli-
2003, foram firmados 394 cou 55 autos de infração nas
contratos de prestação de empresas contratadas e outros
serviço. As empresas contra- nove na própria Cemig. "Fo-
tadas praticam irregularida- ram encontrados até meno-
des e descumprem normas de res de idade em atividades
segurança", informou,	insalubres", revelou. A ação

De acordo com a pro- civil pública está pendente
motora, fiscalização da De-	no Tribunal Superior do Tra
legacia Regional do Trabalho	balho, que vai decidir onde a
(DRT) em 2004 descobriu que causa vai ser julgada.

Empresa quer a redução
	O superintendente de	prestadoras de serviços e a

	

Recursos Humanos da Cemig,	construção de centros de trei-

	

Ricardo Luís Diniz Gomes, não	namentos para os funcioná-

	

rebateu as acusações feitas	rios terceirizados. Segundo

	

contra a empresa, mas enu-	Gomes, entre 2002 e 2005, fo-

	

merou a série de ações toma-	ram investidos R$ 32 milhões

	

das para reduzir os acidentes	em treinamentos e campanhas

	

de trabalho. Entre as medi-	educativas e os eletricistas

	

das implementadas, estão a	terceirizados foram instruídos

	

adoção de itens de seguran-	para o uso correto de equipa-

	

ça em conformidade com a	mentos de segurança, com a

	

normatização do Ministério	meta de zerar os acidentes.

	

do Trabalho, a criação de co-	Para o superintendente

	

missões de prevenção de aci-	de distribuição da Cemig,

	

dentes, cláusulas mais rigo-	César Vaz de Melo Fernandes,

	

rosas nos contratos com as	a empresa não tem condições

Deputados
Os deputados Alberto

Pinto Coelho (PP), líder do
Governo, e Zé Maia (PSDB) de-
fenderam a atuação da
Cemig. "A solução é a fiscali-
zação mais rigorosa do tra-
balho dos terceirizados pela
DRT e pelo Ministério Públi-
co", defendeu Zé Maia. Já os
deputados petistas Rogério
Correia, Durval Angelo e Elisa
Costa criticaram o crescimen-
to da terceirização e disse-
ram que vão cobrar providên-
cias do presidente da empre-
sa, Djalma Morais. Requerimen-
to com essa finalidade, do de-
putado Durval Angelo, foi apro-
vado ao final da reunião. Do
mesmo deputado, foram apro-
vados outros dois requerimen-
tos pedindo providências às
autoridades competentes e so-
licitando ao Instituto Médico-
Legal um levantamento do nú-
mero de óbitos por acidentes
de trabalho na Cemig.

Em comissão, Sindie[etro acusa Cemia
de ser campeã em acidentes de trabaffio

colocaram rccxas de protesto conta o emmm p meso 720 meso do reunido -	-

dos com lesão nesse período da Regional Metalúrgica do foi visto pela última vez fa-
foi de 7.744, segundo levan- sindicato, Lúcio Guterres, lem- zendo reparos na rede elé-
tamento da fundação. Neste brou ainda o desaparecimen- trica na Serra da Moeda e,
ano, foi registrado um aciden- te de um eletricista tercei- segundo notícias na im-
te fatal com funcionário rizado, Sérgio Lima Fernandes, prensa, ele sofre de proble-
terceirizado. O coordenador no domingo (26/5). Sérgio mas mentais.
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26 deputados participaram da reunião com Anastasia alem de sindicalistas

do" nas técnicas de gestão cesso cultural demorado, que
pública, e a busca de um Es- não se esgota num prazo de
tado mais eficiente é um pro- quatro ou dez anos.
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Deputados e servidores debatem com
secretário avaliação de desempenho

Distribuidores mineiros de f a**rmacos
perdem
Os empresários minei-

ros do ramo de distribuição
de medicamentos vieram á
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte
protestar contra a asfixia tri-
butária que estão enfrentan-
do, por conta do regime de
substituição tributária e
pela concorrência das distri-
buidoras do Rio de Janeiro
e de São Paulo. A reunião,
realizada ontem, foi reque-
rida pelo deputado Antônio
Júlio (PMDB), que fez denún-
cia até mesmo de concorrên-
cia clandestina de distribui-
dores que atravessariam a
fronteira de Minas com me-
dicamentos sem nota para
fornecer a pequenas farmá-
cias: "A comercialização de
medicamentos hoje em Mi-
nas se faz no porta-malas dos
carros, já que é humanamen-
te impossível fiscalizar os
milhares de quilômetros de
fronteiras do Estado'

Os principais represen-
tantes das distribuidoras e
dos laboratórios mineiros
apresentaram dados e argu-

competitividade no mercado

Carlos Garcia Leão, que
possui distribuidora e labora-
tório, disse que está no ramo
há 35 anos e que foi pioneiro
na criação do laboratório mi-
neiro Teuto-Brasileiro, que se
mudou em 1988 para Goiás,
em busca de benefícios tribu-
tários e cresceu muito, com
políticas favoráveis do gover-
no goiano. "Nunca tivemos
nenhum beneficio fiscal em
Minas, mas temos que reco-
nhecer que nenhum governo
dialogou conosco tanto quan-
to este". Garcia Leão criticou
as alíquotas de medicamen-
tos, que seriam iguais às da
paçoquinha de amendoim, e
revelou que o mesmo Me-
bendazol, que na farmácia
humana paga 18% de ICMS, é
isento na farmácia veteriná-

mentos aos deputados e ao
diretor da Superintendência
de Legislação Tributária da
Secretaria de Fazenda, Antô-

ria. O empresário acrescentou
ainda que a arrecadação de
ICMS na indústria farmacêu-
tica mineira cresceu 46,62%
em 2004, contra um cresci-
mento geral de 17,72%, e que,
só na Região Metropolitana,
gerou 983 novos empregos.
Cachorro isento - Macedo
Soares explicou que a isenção
para medicamento veterinário
foi concedida pela interpre-
tação de que é parte de uma
cadeia de produção e que be-
neficia, por tabela, o ani-
mal de estimação. Revelou que
a distribuição representa ape-
nas 14/o do setor farmacêuti-
co em Minas e que os labora-
tórios mineiros concentram-se
em medicamentos de giro rá-
pido e maior valor agregado,
suprindo cerca de 35°I da li-

nio Eduardo Macedo Soares de
PauLa Leite Júnior. Dalmir
Alves de Andrade, presidente
da Associação das Distribui-

nha de medicamentos simila-
res. Pressionado pelo deputa-
do Antônio Júlio, assegurou
que em 48 horas despachará
com o secretário de Fazen-
da, Fuad Noman, um prazo de
até 99 dias para recolhimen-
to do ICMS, dando folga aos
distribuidores para enfrentar
os prazos de 150 dias dos
concorrentes paulistas.

Os empresários fizeram
uma defesa do medicamen-
to similar, que seria depre-
ciado pela Anvisa como in-
ferior ao genérico. Garcia
Leão disse que são 250 os
medicamentos de referência
e 12 mil os similares e que
fabrica alguns superiores
aos de referência por um
terço do preço. "Nove entre
dez hospitais públicos e pri-

doras de Produtos Farmacêu-
ticos (Adiprofar), citou uma
dezena de distribuidoras que
já fecharam suas portas em
Minas, entre elas a Farbrasit,
a Promed, a Intermed, a Leoni,
a Confarminas e a Drogafarma.
Esta última, segundo ele, foi
a maior do País.

"O setor gera hoje 2.436
empregos diretos e 7.300 indi-
retos, mas vai pelo mesmo ca-
minho dos que encerraram ati-
cidades, se não houver uma ati-
tude positiva por parte do go-
verno de Minas. Viemos aqui para
chorar uma ajuda", disse Andrade.

O presidente da comis-
são, deputado Chico Rafael
(PMDB), discordou: "Vocês
não estão aqui para chorar,
mas em busca de justiça tri-
butária e da sobrevivência
desse segmento' Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) acrescentou
que há inúmeros laboratórios
farmacêuticos no Sul de Minas
e que recentemente apoiou
uma ação para evitar que o
Sanobiol, instalado em Pouso
Alegre, transferisse suas ati-
vidades para São Paulo.

vados e 99% das prefeitu-
ras utilizam medicamentos
similares. A deputada Lúcia
Pacífico (PTB) defendeu que
os preços baixos cheguem efe-
tivamente ao consumidor e que
os medicamentos de marca, OS

genéricos e os similares sejam
claramente identificados nos
rótulos das embalagens.
Presenças - Deputado Chico
Rafael (PMDB), presidente;
deputada Lúcia Pacífico (PTB)
vice; deputados Antônio Jú-
lio (PMDB), DaLmo Ribeiro Sil-
va (PSDB) e Adalclever Lopes
(PMDB). Além dos já citados,
participaram também Juliafl°
Cunha Vinhal, da Adiprofar
João Casimiro Andrade, do La-
boratório Neoquímica e
Benício Machado de Faria, da
Distribuidora Oriente.

O processo de avaliação
de desempenho individual de
160 mil servidores estadu-
ais, em curso, centralizou
as atenções na audiência
da Comissão de Administra-
ção Pública, ontem, com a
presença do secretário de
Planejamento e Gestão, An-
tónio Anastasia. A reunião,
requerida pelos deputados
Fahim Sawan (PSDB), Ricardo
Duarte (P1) e Rogério Cor-
reia (PT), contou com a pre-
sença de 26 parlamentares.
O secretário assegurou que o
objetivo do governo, com a
avaliação, não é demitir ser-
vidores. Lideranças do funcio-
nalismo estadual, também pre-
sentes, e deputados da oposi-
ção sugeriram que o processo
de avaliação seja suspenso até
que sejam aprovadas as tabe-
las remuneratórias a serem
enviadas pelo Executivo.

O deputado Rogério
Correia criticou o fato de os
decretos com diretrizes do
sistema de avaliação de de-
sempenho terem sido elabo-
rados sem discussão com os
sindicatos e o Legislativo,
gerando um "clima de ter-
ror". Ele afirmou que não é
contrário à avaliação, mas
sugeriu que o processo em
Curso, previsto para termi-
nar em julho, seja suspenso
até a aprovação das tabe-
las salariais.

Dirigentes de sindica-
tos de servidores também se
d eclararam favoráveis à ava-
liação, mas discordaram do
processo nos moldes atuais.
Para Antônio Carlos Hilário,
do Sind-UTE, o governo
enfoca só a gestão adminis-
trativa, e não a gestão da
qu alidade do serviço pres-
tado. Criticou o fato de ape-
nas a avaliação individual
e star sendo feita, em detri-
m ento da avaliação institu-
c ional, e afirmou que já es-

A reunião foi convocada
para que o secretário falasse
sobre os principais projetos da
Seplag para o biénio 2005,
2006, mas as discussões res-
tringiram-se à avaliação de
desempenho. Anastasia dis-
sertou sobre o "choque de
gestão" implementado pela
secretaria, classificando-o de
projeto estruturador do go-
verno. O projeto teve como
parámetros a busca de mudan-
ça de comportamento e de
cultura no serviço público; a
valorização e o reconheci-
mento dos servidores com de-
sempenho eficiente; o alinha-
mento dos servidores com os
objetivos institucionais do
Estado e com o Plano Plu-
rianual de Ação Governamen-
tal (PPAG); e o aumento da
transparência na administra-
ção. Para Anastasia, o Estado
brasileiro é "bastante atrasa-

tão ocorrendo demissões na não é esse o objetivo do Es-
área da educação. Lindolfo	tado", concluiu.
de Castro, do Sindifisco,	Pela legislação, o ser-
também pediu a suspensão vidor estará sujeito a demis-
do processo e apontou fa-	são se tiver dois conceitos
lhas, como a falta de pari- sucessivos de desempenho
dade nas comissões de ava-	insatisfatório, ou três con-
liação e a subjetividade dos	ceitos insatisfatórios inter-
critérios de avaliação. Rena-	polados em cinco avaliações
to Barros, da Coordenação consecutivas, ou quatro con-
Intersindical, denunciou o ceitos interpolados de de-
"abandono" do funcionalis- sempenho insatisfatório em
mo, há anos sem reajustes ou dez avaliações consecutivas.
melhorias nas condições de Mesmo assim, a demissão só
trabalho. Carlos Augusto, da	acontecerá após instauração
Asthemg, relatou irregulari- de processo administrativo,
dades na avaliação da com a garantia de ampla de:
Fhemig, onde estaria haven- fesa e do contraditório. "E
do "barganha" na pontuação de se esperar que, num uni-
dos servidores e interferên- verso de 300 mil servidores,
cia dos chefes na escolha das haja alguns que são maus ser-
comissões avaliadoras. Anas- vidores e devem ser demiti-
tasia comprometeu-se a apu- dos", admitiu Anastasia.
raras denúncias e admitiu que Presenças - Deputados
o processo de avaliação pode Fahim Sawan (PSDB), presi-
ter falhas e precisa ser apri- dente da comissão, Gustavo
morado. "Eventuais imperfei- Valadares (PFL), António
ções não justificam a parali- Genaro (PL), Sargento Rodri-
sação, e o temor de demis- gues (PDT), Alberto Pinto Co-
sões não tem fundamento; elho (PP), Rogério Correia

(P1), Doutor Viana (PFL),
Ermano Batista (PSDB), Leo-
nardo Moreira (PL), Adalclever
Lopes (PMDB), Dinis Pinhei-
ro (PL), Elmiro Nascimento
(PFL), André Quintão (PT),
Adelmo Carneiro Leão (P1),
Gilberto Abramo (PMDB),
Weliton Prado (P1), Ivair No-
gueira (PMDB), Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), Carlos Pimen-
ta (PDT), Márcio Kangussu
(PPS), José Henrique (PMDB),
Paulo Piau (PP) e Gustavo
Corrêa (PFL) e deputadas Jô
Moraes (PCdoB), Elisa Costa
(P1) e Vanessa Lucas (PSDB).

Errata
Ao contrário do que
foi publicado na
página 6 da edição do
Assembléia Informa de
ontem, na legenda da
foto, o representante
citado é da Companhia
Vale do Rio Doce.

Aliquotas são as mesmas para paçoca de amendoim

Deputado defende suspensão até envio de tabelas
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Deputados
duas audiências na Zona

realizam visita a Mercedes-
Benz e da Mata

.estados e ou"as auw dados na sisrra á Mercedes em Juiz dei-oro

O início da produção do Penatti, mostrou um histórico o gerente da Mercedes, isso
automóvel Classe C pela da implantação da montadora desmentiria informações de que
DaimlerChrvsler, após o segun- alemã em Juiz de Fora, desde a a empresa não conseguiria
do semestre deste ano, foi ga- assinatura do contrato com a manter a mesma plataforma de
rantido pelos representantes prefeitura e o governo do Esta- empregos com a interrupção da
do grupo, que receberam on- do, em 1996, até o anúncio fabricação do Classe A. Ele
tem a Comissão de Assuntos oficial da descontinuidade da acrescentou que a jornada de
Municipais e Regionalização e produção do Classe A, feito em trabalho dos funcionários da
o Comitê de Acompanhamen- abril de 2005. Segundo ele, o empresa será regularizada em
to das Negociações junto à aproveitamento da planta para outubro. Desde abril de 2004,
empresa. A visita à fábrica de produzir o Classe C seria uma os empregados da Mercedes fir-
Juiz de Fora foi pedida pelo medida para tentar gar	o maram acordo de redução da
deputado Edson Rezende (PT) emprego dos 1.100 fL	- jornada, deixando de trabalhar
e acompanhada também por rios que trabalham na	a nas quartas-feiras.
outros deputados, sindicalis- - excetuando os terceinzaaos.	O diretor de Relações
tas, vereadores de Juiz de Fora	Penatti enfatizou que a Governamentais da empre-
e pelo delegado Regional do o novo modelo será fabricado sa, Sérgio Kacas, também
Trabalho, Carlos Calazans.	dentro do módulo de produção garantiu que o volume de pro-

O gerente de produção CKD (que significa "completa- dução não será afetado: este
da Mercedes-Benz, Isidio mente desmontado"). Segundo ano devem ser produzidos de

1: 1 22 a 26 carros por dia e esse
número deve aumentar para
32 por dia, em 2006. "A pro-
dução do Classe C será toda
exportada para os Estados
Unidos. Temos um contrato
fechado, o que nos da segu-
rança. Este ano devemos pro-
duzir 800 carros e, no ano
que vem, mais de 7 mil",
anunciou.

O que mais preocupou os
deputados foi que as peças
para o Classe C virão da Alema-
nha, o que afetaria os postos
de trabalhos nas fornecedoras
da Mercedes-Benz. "0 comitê
vai acompanhar os desdobra-
mentos. Estamos fazendo con-
tatos com o ministro Berzoi-
ni. Nossa preocupação maior
agora é com os fornecedo-
res", afirmou o deputado Ed-
son Rezende (PT). Já o de-
putado Leonardo Quintão
(PMDB), presidente da Comis-
são de Assuntos Municipais
e Regionalização, comemorou
a retomada da produção do
Classe C, mas disse que a co-
missão vai acompanhar a es-
tratégia da empresa para ma-
nutenção dos empregos.

O presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Juiz de
Fora, Geraldo Werneck, informou
que hoje são produzidos em
média, 26 Classe A por dia, mas
a capacidade é para 300 uni-
dades: "A fabricação do Classe
C não resolve o problema em
definitivo, pois fornecedores
já estão sendo dispensados".

Prefeitura de JF estuda novo local para aterro
Uma nova área para a

instalação do aterro sanitário
de Juiz de Fora está sendo es-
tudada pela prefeitura da ci-
dade, segundo informação do
diretor do Departamento Mu-
nicipal de Limpeza Urbana
(Demlurb), Osman Magno de
Lima, à Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização,
na reunião na Câmara Munici-
pal. Segundo ele, o aterro fun-
cionará no bairro Salvaterra até

outubro de 2006, prazo esti-
pulado pela Fundação Estadu-
aldo Meio Ambiente (Feam), e
depois será transferido para
outro local. "A Feam orientou
a prefeitura a tomar medidas
emergenciais, já que herdamos
o problema da administração
anterior", justificou.

O deputado Edson
Rezende (PT), que pediu a
audiência, disse que acompa-
nha o caso desde 1999, quan-

do os lixos doméstico e hos-
pitalar passaram a ser despe-
jados no local, que é de preser-
vação ambiental com várias nas-
centes. Ele questionou a con-
cessão das licenças prévia, de
instalação e de operação, pelo
Conselho Estadual de Meio Am-
biente (Copam), apesar de o em-
preendimento ter recebido pa-
receres técnicos contrários. "0
aterro não funciona bem, ape-
sar de terem sido gastos mi-

lhões na tentativa de minimizar
o problema", criticou.

A escolha inadequada
do local foi criticada também
pela presidente da Ong
Salvaterra, Marta Augusta Ri-
beiro, que denunciou que a
área é de manancial de água
classe 1 (praticamente pura).
Segundo a ambientalista, O

dinheiro público está "esco r
-rendo com o chorume e polu-

indo as nascentes e o solo'.
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questiona Feam, que rebate críticas
brgair ir
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e r 'o sanitário de Juz	-	nrrcrorrc.
afirmando que o que havia em há poucos dias. "A Feam não normal seria de dez. Isso para
Juiz de Fora era um lixão, que é chamada para Licenciar lixão. que a situação seja corrigida
passou pelo processo de ater- A licença que concedemos para com a disposição dos resíduos
ro controlado e está funcio- o aterro de Juiz de Fora foi de forma organizada e a recu-
nando como aterro sanitário	de dois anos, quando o prazo	peração da área", concluiu.
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Associação
Também na reunião na

Câmara de Juiz de Fora, o di-
retor regional da Associação
Brasileira de Perícia e Gestão
Ambiental, Jorge Antônio Bar-
ros de Macedo, questionou a
postura da Feam, que teria
emitido pareceres favoráveis
ao aterro, mesmo reconhecen-
do que os estudos técnicos re-
alizados eram inconsistentes.
A prefeitura foi multada, mas
o problema não teria sido so-
lucionado. 0 engenheiro da
Ong Salvaterra, Luiz Ernesto,
afirmou que os pareceres da
fundação ignoravam os indi-
cadores para a instalação de
um aterro sanitário, como a
distância da área habitacionaL,
da rodovia, do índice de
declividade, entre outros.

A gerente da Divisão de
Saneamento da Feam, Denise
Bruschi, rebateu as críticas

Pedágio prejudica população de Simão Pereira
Os deputados e cinco	O presidente da Câmara contratual para exploração da

vereadores promoveram audi- Municipal da cidade, GiLson	rodovia e que estaria usur-
ência em Simão Pereira, a 30 Chapinotti Lyrio, falou que a pando parte da antiga estra-
km de Juiz de Fora, para deba- dependência dos moradores da União Indústria - que hoje
ter a cobrança de pedágio dos em relação às cidades vizinhas faz parte do Projeto Estrada
moradores do município pela é grande e que o pedágio pra- Real - para obrigar os viajan-
concessionária que explora a ticamente inviabiliza a vida tes a pagarem o pedágio.
BR-040 (Concer). O autor do deles. Ele comemorou a isen- "Como vamos desenvolver o
requerimento, deputado Biel ção da cobrança para os 74 potencial turístico da cida-
Rocha (P1), informou que a veículos, mas lembrou que Si-	de deste jeito?", questionou.
praça de pedágio, implantada mão Pereira tem mais de 350	O vereador Nelton Fer-
em 1996 na entrada da cida- cadastrados na Secretaria de reira apresentou denúncia de
de, é a única em Minas. "Nossa Estado de Fazenda. O verea- que o Dnit teria indicado o
preocupação é que, a partir de dor apresentou denúncias de Km 817 da rodovia para a co-
2006, quando outras rodovias que a Concer não teria cum- locação da praça de pedá-
devem ser privatizadas, mais prido nenhuma cláusula gio, que está localizada no Km
cidades passem pelo mesmo
problema' Hoje, são cobrados
R$ 6,00 de pedágio.

O deputado Leonardo
Quintão destacou que o pe-
dágio não afeta só os mora-	 IJdores de Simão Pereira, mas
toda a cadeia produtiva, one-
rando o transporte, invia-
bilizando a logística de em-
presas e comerciantes. O de-	 1p utado Sebastião Helvécio	 -
( P DT) levou aos participan-
tes da audiência a notícia de
que o prefeito da cidade, An-	-
tonio Sarté, teria consegui-
do, junto à Conser, a isenção
na cobrança do pedágio para
74 veículos da cidade.

813, prejudicando os morado-
res de Simão Pereira.

Os deputados informa-
ram que solicitarão notas téc-
nicas sobre a documentação e
as denúncias apresentadas e
formularão requerimentos para
obter informações no intuito
de esclarecer o projeto origi-
nal do contrato do pedágio
e verificar irregularidades.
Presenças — Deputados Leo-
nardo Quintão (PMDB), presi-
dente, Edson Rezende, vice;
Jésus Lima e Biel Rocha, todos
do Pie Sebastião Helvécio (PDT).

Guilherme Be,gauir ni

• —



A Comissão Especial do
Ipsemg realiza hoje audiência
pública na cidade de Juiz de
Fora, Zona da Mata. A reunião
será às 10 horas, na Cámara Muni-
cipal, e atende a requerimento do
deputado Edson Rezende (PT). O
objetivo é ouvir o relato da coor-
denação regional do Ipsemg so-
bre a situação do instituto e co-
lher depoimentos dos servidores
e suas entidades representativas.

No dia 24 de maio, a co-
missão ouviu coordenadores re-
gionais do Ipsemg na Assem-
bléia Legislativa no intuito
de traçar um quadro do aten-
dimento no interior. A situa-
ção de Juiz de Fora apresen-
tada pela coordenadora
Marluce Lopes foi de que não
há demanda reprimida, a
agência é bem estruturada,
com 80 funcionários, e tem

um bom hospital, o João
Felício. São 52 médicos, quatro
laboratórios (já foram 14). A co-
ordenadora disse ainda ter con-
seguido um extra-teto para aten-
der casos de hemodiálise e
hematologia inadiáveis. A re-
gional recebe demandas de exa-
mes especializados de toda a Zona
da Mata, especialmente ressonân-
cia magnética, colonoscopia,
quimioterapia e endoscopia.

Errata
O título correto da
matéria de Plenário
publicada na página 14
da edição do Assembléia
Informa de ontem é
"Projeto sobre ampliação
do objetivo social da
Cemig é recebido na
reunião da tarde"

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
RON 2.647/04

Do deputado Sargento Rodrigues, que solicita ao procurador-geral de
Justiça do Estado informações sobre as providências adotadas com rela-
ção ao que ficou evidenciado no relatório final da CPI do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares (IPSM). Votação

RON 2.663/04
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que solicita ao
secretário de Fazenda cópia do parecer que concluiu pela legitimidade
da transação realizada entre o Estado e a Samarco Mineração S.A., confor-
me a Resolução 4, de 19/12/2003. Votação

RQN 2.696/04
Do deputado Dimas Fabiano, que solicita ao subsecretário de Esportes o
envio de relatório contendo o nome dos municípios beneficiados pelo
Programa "Segundo Tempo" e questiona quais os critérios adotados para
a celebração de convênios. Votação

RQN 2.819/04
Do deputado João Bittat que solicita à Cemig informações que justifiquem os
constantes aumentos na tarifação elétrica praticados pelo órgão. Votação

RQN 2.826/04
Do deputado André Quintão, que solicita ao presidente da Cemig
informações sobre o acidente fatal ocorrido na Usina de Queimados,
em Unaí, no dia 9 de abril de 2004, com as especificações que
menciona. Votação

RQN 2.842/04
Do deputado João Bittar, que solicita ao secretário de Fazenda esclareci-
mentos sobre a transformação em verba retida dos valores corresponden-
tes ao pagamento de direitos adquiridos por servidores públicos por
ocasião da aposentadoria. Votação

RON 2.874/04
Da Comissão do Trabalho, que solicita à direção da Prodemge informa-
ções sobre as providências tomadas quanto ao pagamento das verbas
rescisórias de trabalhadores contratados pela CU, sem a realização de
concurso público. Votação

PRE 2.230/05
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o
Regime Especial de Tributação 5/2004, nos termos do artigo 7 1 da Lei
15.292, de 5 de agosto de 2004, à empresa Unocann Tubos e Conexões
Ltda. Votação em turno único

PRE 2.231/05
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o
Regime Especial de Tributação 10/2004, nos termos do artigo 7 1 da Lei
15.292, de 5 de agosto de 2004, à empresa Gol Transportes Aéreos S.A.
Votação em turno único

PRE 2.232/05
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o
Regime Especial de Tributação 6/2004, nos termos do artigo 7 1 da Lei
15.292, de 5 de agosto de 2004, à empresa Polyvin Plásticos e Derivados

Ltda. Votação em turno único
PI. 1.046/03

Do deputado Sebastião Helvécio, que dispõe sobre consulta odontológica
com avaliação periodontal no acompanhamento pré-natal na rede pú-
blica em Minas Gerais. Votação em 2° turno

PI. 87/03
Do deputado Alencar da Silveira ,Jr., que dispõe sobre direitos dosjurados
no Estado de Minas Gerais. Votação em 2° turno

PI, 165/03
Do deputado Djalma Diniz, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Buritizeiro o imóvel que especifica. Discussão em 2 1 turno

PI, 953/03
Do deputado Luiz Fernando Faria, que altera a Lei n° 11.666, de 1994,
que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiên-
cia fisica aos edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no
artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 224, parágrafo 1 1 , 1, da
Constituição do Estado. Discussão em 2 1 turno

PI, 1.089/03
Da deputada Ana Maria Resende, que estabelece diretrizes para os progra-
mas de aleitamento materno e bancos de leite humano no Estado. Dis-
cussão em 2° turno

PI, 1.501/04
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóvel ao municí-
pio de Baldim. Discussão em 2 1 turno

PI. 1.656/04
Do governador do Estado, que autoriza a Ruralminas a doar imóvel
de sua propriedade, localizado no município de Januária. Discussão
em 2° turno

PI. 1.743/04
Do governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao
Turismo (Fastur). Discussão em 2 1 turno

PI, 1.840/04
Do governador, que autoriza o cancelamento parcial da cláusula de rever-
são prevista na Lei n° 682, de 1916 (aproveitamento de imóvel, situado
em Barbacena, para o desenvolvimento de serviços de utilidade pública).
Discussão em 2 0 turno

PI. 1.842/04
Do deputado Leonardo Quintão, que estabelece a regulamentação do
serviço de transporte individual de passageiros por meio de taxi especial
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Discussão em 1 1 turno

PI. 1.861/04
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de
Bom Sucesso imóvel que especifica. Discussão em 1 1 turno

PI. 2.082
Do governador, que altera a redação do artigo 9 1 da Lei 14.699, de 2003,
no tocante à dispensa de precatório para pagamento, pelo Estado, de
obrigações de pequeno valor. Discussão em 1 1 turno
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Parlamentares falam em Reunião Ordinària
sobre universidades federais e agronegócio

Comissão
audiência

do Ipsemg
pübUca em

realiza hoje
Juiz de Fora

Na Reunião Ordinária do
Plenário de ontem, a deputa-
da [lisa Costa (PT) usou o Ar-
tigo 70 do Regimento Interno
para discorrer sobre a necessi-
dade de apoio dos parlamen-
tares estaduais e federais ao
projeto de criação da Univer-
sidade Federal do Vale do Rio
Doce. Elisa Costa pediu apoio
para o projeto, que já foi apro-
vado pelo Senado, lembrando
que, pela educação, é possível
diminuir um grave problema do
Vale do Rio Doce: a emigração
para os Estados Unidos.

A deputada falou ainda
sobre o problema dos desig-
nados do Estado, objeto de
audiência pública realizada

Lc4

pela Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social
na terça-feira (31). Ela pediu
empenho do governador para
resolver o problema de cerca
de 30 mil designados que já
adquiriram a condição de se
aposentarem. No Estado, são
cerca de 100 mil trabalhado-
res designados.

Usando o mesmo recur-
so regimental, o deputado
Pauto Piau (PP) falou sobre as
dificuldades da agropecuária
mineira. Ele citou carta da
Federação da Agricultura do
Estado de Minas (Faemg), em
que sindicatos de produtores
rurais do Triângulo Mineiro,
Alto Paranaíba e Noroeste pe-

Transporte
O deputado Wetiton Prado
(PT) criticou o aumento da
taxa de transporte coletivo
autorizado pelo prefeito de
Uberlândia. Segundo ele, a
passagem, que antes custava
R$ 1,50 agora será R$ 1,90.
"E o preço mais caro do Esta-
do", afirmou. De acordo com
o parlamentar, ontem houve

Transposição
A posição do governo fede-
ral de impedir a instalação da
CPI dos Correios foi criticada
pelo deputado João Leite
(sem partido). "E importante
alertar que o governo federal
está trazendo para Minas Ge-
rais uma crise que não nos
pertence", frisou. O parlamen-
tar criticou também o posi-

Narcotráfico
O deputado Cétio Moreira
(PL) chamou a atenção
para matéria veiculada no
jornal "Estado de Minas"
sobre o aumento de con-
sumo de drogas pelos jo-
vens mineiros. Para o par-
lamentar, a produção e o
tráfico de drogas são algu-
mas das grandes tragédias
da sociedade neste século,

dem a interferência do gover-
nador Aécio Neves para que
suas dívidas com organismos
nacionais sejam renegociadas.

Paulo Piau disse que os
produtores estão às voltas
com compromissos de custeio
da safra que não podem hon-
rar, devido à quebra de 20°I
da próxima colheita. Ele citou
como um dos fatores respon-
sáveis pela situação a queda
do câmbio do dólar agora, no
período de comercialização
dos grãos, em contraponto
com o câmbio mais alto na
época do financiamento do
custeio. O deputado informou
que a Faemg pede ao gover-
nador a edição de um decreto

uma manifestação da popula-
ção no terminal de ônibus da
cidade, da qual também par-
ticipou. Ele disse que um ve-
reador do município entrou
com uma ação no Ministério
Público reivindicando esse
aumento. O parlamentar pediu
o apoio dos colegas para a
aprovação de projeto de lei
que regulamenta o transporte

cionaniento do presidente
Lula, que defende o projeto de
transposição do Rio São Fran-
cisco, e a atuação da mídia so-
bre o assunto. João Leite soli-
citou uma atitude da Presi-
dência da Assembléia em re-
lação à transposição. "Onde
está a mídia para mostrar essa
aberração?", indagou. Em
aparte, o deputado Carlos Pi-

mas no Brasil não existem
políticas que neutralizem o
poder do tráfico. O depu-
tado destacou que Minas
Gerais deu o primeiro pas-
so no combate ao crime
criando a Subsecretária
Anti-Drogas, vinculada à
Secretaria Estadual de De-
fesa Social. Para o depu-
tado, cabe ao Legislativo
trabalhar na definição de

de emergência ou de calami-
dade pública, condição
exigida pelos órgãos finan
ciadores para qualquer alon-
gamento de dívidas.

O deputado endossos
as palavras da deputada [lisa
Costa sobre a transformação
de faculdades em universida-
des federais, pedindo tam-
bém a transformação da Fa-
culdade de Medicina de
Uberaba em universidade fe-
deral. Em aparte, o deputado
Elmiro Nascimento (PFL)
apoiou as reivindicações dos
produtores rurais contidas na
carta lida por Piau, enfatizan-
do a importância do agrone-
gócio na economia nacional.

intermunicipal de vans e si-
milares em Minas Gerais. O
deputado falou também da
necessidade do envio das ta-
belas salariais à ALMG, pelo
governador. Em aparte, o de-
putado Rogério Correia (P1)
parabenizou a campanha
lançada ontem pelo Sindica-
to dos Jornalistas em defesa
da liberdade de imprensa.

menta (PDT) afirmou que o
projeto de transposição está
sendo feito de forma atro-
pelada. Também em aparte,
a deputada [lisa Costa (P1)
disse que o seu partido é
uma referência no País. Já
o deputado Irani Barbosa
(PTB) pediu a ajuda dos seus
colegas para tentar impedir
a transposição.

um orçamento para essa
subsecretária. Ele acredita
que o Estado e a socieda-
de devem mover ações con-
juntas para o combate ao
narcotráfico. Em aparte, 05

deputados Paulo Piau (PP)
e Miguel Martini (sem par-
tido) defenderam que O

governo federal deveria dar
mais atenção para a ques-
tão do narcotráfico.

ORADORES
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Visita técnica a Papagaios vai apurar
demandas do setor industrial de ardósia

A Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo fará uma vi-
sita técnica à Prefeitura de
Papagaios, região Central do
Estado, hoje, às 10 horas,
para avaliar as principais de-
mandas da indústria de ex-
tração e beneficiamento de
ardósia. A visita atende a
uma reivindicação dos repre-
sentantes do setor, feita em
audiência da comissão rea-
lizada em 22 de setembro de
2004. Entre as demandas, es-
tão: infra-estrutura de trans-
porte, especialmente em tre-
cho de 13 quilômetros de

estrada entre Sete Lagoas e Pa-
pagaios; necessidade de ins-
talação de uma subestação da
Cemig, visando à expansão do
setor; e desenvolvimento
tecnoló-gico, com pesquisa de
materiais e máquinas mais mo-
dernas. O endereço da prefei-
tura é Av. Dona 3oaquina do
Pompeu, 64 - Centro.

A visita ocorre em fun-
ção de requerimento apre-
sentado pelo deputado Dou-
tor Ronaldo (PDT), que es-
tará em Papagaios com o
vice-presidente da comissão,
deputado Carlos Gomes (P1).
Doutor Ronaldo é represe-

tante político da região de
exploração da pedra, que
ocorre nos municípios de
Papagaios, Felixlândia,
Pompéu, Paraopeba, Curvelo,
Martinho Campos, Leandro
Ferreira e Caetanópolis. Se-
gundo ele, a extração de ar-
dósia é uma atividade de
grande importãncia, pois
responde por cerca de 5 mil
empregos diretos e outros 5
mil indiretos. Somente em
Papagaios, cidade-pólo do
segmento, estão cerca de
190 indústrias, que produ-
zem 410 mil toneladas/ano.
Minas responde por 95% da

produção nacional e por OSC
das exportações de ardósia.
Problemas ambientais - A
audiência do ano passado
abordou, entre outros assun-
tos, o problema ambiental
causado pela expansão do
setor, devido às 4,5 milhões
de toneladas anuais de
rejeitos e aparas, empilhadas
de qualquer maneira à beira
das estradas ou lançadas às
margens de córregos. Depu-
tados e convidados discuti-
ram alternativas de utiliza-
ção das aparas e da água,
para que a atividade possa
ser considerada limpa.

ACONTECE HOJE

8 horas
• Curso Estrutura e funcionamento das câmaras municipais', para ve-
readores e servidores públicos municipais (Escola do Legislativo)

• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
III) - debater a atual situação da Universidade Estadual de Minas Gerais
(Uemg) com o reitor da universidade, Jose Antônio dos Reis
o horas
• Comissão Especial das Estâncias Hidrominerais do Sul de Minas
(Plenarinho 1) - discutir e votar proposições da comissão
• CRI da Mina Capão Xavier (Pleriarinho 01) - ouvir a diretora de Industria
e Mineração da Feam, Zuleika Chiacchio Torqueti; e um dos autores da
ação popular contra a MBR, Otávio Gonçalves Freitas, que foi intimado
• Comissão Especial do Ipsenig (Câmara Municipal de Juiz de Fora) -
averiguar a qualidade dos serviços prestados pela autarquia e os princi-
pais problemas enfrentados pelos usuários. Convidados: diretora regio-
nal do Sind-Ute, Lúcia Helena Mellino; diretor recilonaL cio SLsd-Svc:de

de Jui: de Fora, Fernando César Farinelli de Souza; e coordenadora do
Ipsemq em Juiz de Fora, Marluce Josefina Fátima Lopes
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Papa-
gaios/MG) - visita à Prefeitura de Papagaios para avaliar as principais
demandas da indústria de extração e beneficiamento de ardosia

• Reunião Ordinária (Plenário) - será transformada em Reunião Especial
para a realização do Projeto Parlamento Jovem 2005

• Cornissão Especial da PEC 71/04 (Plenarinho IV) - discutir e votar
parecer de 1 turno sobre a PEC, do deputado Adalcíever Lopes, que
altera o artigo 258 da Constituição do Estado (institui normas de
conduta para os agentes públicos detentores de cargos, empregos e
funções na administração pública direta, indireta, autárquica e
fundacional, incluidos os membros de orgãos colegiados)
• Comissão de Participação Popular (Auditoria) - discutir e votar unia
p: oposição que dispensa apreciação do Plenário

W ASSEMBLÉIA	 -

7h Repórter Assembléia
7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Parlamento Jovem

9h Assembléia Debate - Políticas de turismo: avanços e entraves
10h CPI da Mina Capão Xavier (ao vivo) - 7 1 reunião ordinária
12h Memória e Poder - Depoimento de vida do Frei Betto
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia - 1° edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais noticias do Estado

14h Plenário (ao vivo) - Interrupção da Reunião Ordinária para a
realização da Reunião Especial sobre o Parlamento Jovem

18h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama - Parlamento Jovem
19h30 Repórter Assembléia - 2° edição (ao vivo) - O que acontece

na Assembléia e as principais noticias do Estado
20h Assembléia Debate - Políticas de turismo: avanços e entraves
21h Sala de Imprensa (Inédito) - Mudanças no ensino superior do Brasil
22h Repórter Assembléia

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

23h Comissão de Turismo (reprise) - Impactos da importação
chinesa no setor têxtil

1h Panorama - Parlamento Jovem
1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento
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