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Debatidos critérios para conversão
de pulso para minuto na telefonia fixa
Em reunião ontem da

Comissão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte, fo-
ram debatidos os critérios da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) para a con-
versão de pulsos para minu-
tos na cobrança do serviço de
telefonia fixa e as dificulda-
des dos consumidores em ob-
ter informações sobre os pla-
nos. A mudança na forma de
cobrança do serviço de tele-
fonia fixa é uma determina-
ção da Anatel e, em Minas Ge-
rais, ela se dará entre 27 de ju-
nho e 26 julho. A Anatel esta-
beleceu que as operadoras de te-
lefonia fixa deverão oferecer dois
planos: o básico, que conta com
uma franquia de 200 minutos, e
o alternativo, com uma franquia
de 400 minutos. As operadoras
ainda podem oferecer outros pla-
nos alternativos, que devem ser
aprovados pela agência.

Segundo representantes
da Anatel na reunião, ao de-
terminar a conversão de pulsos
para minutos na cobrança do
serviço de telefonia fixa, o obje-
tivo não foi diminuir ou aumen-
tar o valor da conta, mas possi-
bilitar que o consumidor tenha
como acompanhar a utilização
mensal do serviço. Página 4

Creches recebem apoio de
deputados quanto a Fundeb

A Comissão de Partici-
pação Popular enviará ao
Congresso Nacional a reivin-
dicação de que as creches
comunitárias sejam incluí-
das no Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb).
O requerimento do presiden-
te da CPP, deputado André
Quintão (PT), foi aprovado
ontem e atende a pedido de

representantes de movimen-
tos em favor das creches co-
munitárias que participaram
da reunião da comissão. Ou-
tros dois requerimento pro-
põem que parlamentares via-
jem a Brasília para defender
a proposta; e que a ALMG
custeie a viagem dos repre-
sentantes das creches à ca-
pital federal.
Página 5

Turno fixo na
Acesita é
criticado
A Comissão do Trabalho

promoveu ontem audiência
pública para tratar das reivin-
dicações dos trabalhadores
contrários ao turno fixo im-
plantado pela Acesita. Os
questionamentos giraram em
torno das conseqüências para
os 1,4 mil metalúrgicos da
empresa em Timóteo.
Página 3

Procon lança
cartilhas para
consumidor
O Procon Assembléia lan-

ça duas cartilhas, para alunos
dos ensinos fundamental e
médio, com o título “Forman-
do consumidores conscien-
tes”. A palestra e o lançamen-
to das cartilhas fazem parte
das comemorações do Dia In-
ternacional do Consumidor,
celebrado no dia 15.
Página 8

Os deputados ouvem as explanações dos convidados na reunião

Carol Coelho
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Comissão de Direitos Humanos quer
debater violência em Montes Claros
A Comissão de Direitos

Humanos pretende realizar
audiência pública em Montes
Claros, Norte do Estado, para
debater o aumento da violên-
cia, principalmente na comu-
nidade Cristo Rei. O requeri-
mento, do deputado Ruy
Muniz (PFL), foi aprovado
ontem. Segundo o deputado,
os índices de crimes no local
têm crescido de forma preo-
cupante e, por isso, a comis-
são pretende discutir com
autoridades maneiras de
minimizar o problema. “Que-
remos ouvir o prefeito da ci-
dade, Athos Avelino, e as
Secretarias Municipais de
Defesa Social e Esporte e Ju-
ventude, o Conselho Tutelar
e as Polícias Civil e Militar”,
disse. Foi acatada sugestão
do deputado João Leite
(PSDB) para que o convite
fosse estendido aos diretores
das escolas públicas da comu-
nidade e à Cemig.
Pinga-Fogo – A comissão re-
cebeu ainda duas denúncias
de moradores dos municípios
de Ibirité e Mário Campos,
Região Metropolitana de Belo

Horizonte. José Geraldo
Menezes alega que houve
omissão da Justiça, da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
e do Ministério Público (MP)
no suposto caso de agressão
do advogado José Afonso
Machado de Morais contra sua
esposa, Doranei Souza. Se-
gundo ele, o acusado estaria
sendo protegido por essas au-
toridades por ser advogado.
A comissão aprovou, então,
três requerimentos dos depu-
tados Luiz Tadeu Leite (PMDB)

e Ruy Muniz pedindo providên-
cia à Corregedoria do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais; à Co-
missão de Ética da OAB/MG; e à
Defensoria Pública providências.

Foi ouvida ainda a líder
comunitária Ana Terezinha
Perche, que alega fraude em
seu processo de avaliação psi-
cológica para ingresso no Con-
selho Tutelar da comunidade
de Mário Campos. Segundo
ela, a profissional responsável
pelo laudo não seria habilita-
da para a aplicação do teste,

além de ser parente da vice-
prefeita do município, com
quem Perche já teve desenten-
dimentos. Foi aprovado reque-
rimento, também de Luiz Tadeu
Leite e Ruy Muniz, que solicita
à Promotoria de Justiça da
Comarca de Ibirité informações
sobre a apuração desses fatos.
Presenças – Deputados
Luiz Tadeu Leite (PMDB),
vice-presidente, que presi-
diu a reunião; João Leite
(PSDB), Ruy Muniz (PFL) e
Zé Maia (PSDB).

José Menezes denuncia aos deputados omissão de órgãos e entidades judiciais

Carol Coelho

Abatedouros clandestinos no interior
de Minas serão tema de audiência pública

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial
quer discutir os abatedouros
clandestinos no Estado. Re-
querimento para a realização
de audiência pública com
essa finalidade, assinado por
todos os membros da comis-
são, foi aprovado na reunião
de ontem.

Os deputados estão preo-
cupados com o comércio de car-
ne de animais abatidos fora
dos padrões mínimos de hi-
giene nos matadouros ilegais.
O presidente da comissão,
deputado Vanderlei Jangrossi
(PP), disse que já recebeu
denúncias de abates clandes-
tinos no interior. Os deputa-

dos Chico Uejo (PSB) e Antô-
nio Carlos Arantes (PFL) lem-
braram que a maioria dos mu-
nicípios não tem recursos para
construir seus abatedouros. E
os deputados Padre João (PT)
e Getúlio Neiva (PMDB) acres-
centaram que a fiscalização
sobre o abate clandestino é
deficiente, mesmo nas cida-
des com matadouros.

Outro requerimento
aprovado, do deputado Pa-
dre João, solicita reunião
com a Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
para debater os impactos
ambientais e sociais da Usi-
na Hidrelétrica de Irapé, no
Jequitinhonha. Segundo ele,

o lago de Irapé inundou as
terras de 1,2 mil famílias que
não encontraram terras de
valor equivalente na região
e foram espalhadas em mais
de cem comunidades.

A situação das famílias
a jusante (abaixo) da barra-
gem é dramática, de acordo
com Padre João. Ele ressalta
que essa população não é con-
siderada atingida pela usina
e, por isso, não foi assistida
pelos programas de reas-
sentamento da Cemig. No en-
tanto essas pessoas sofrem
com a alteração da qualidade
da água do Rio Jequitinhonha.
O Grupo de Estudos em Te-
máticas Ambientais da UFMG

teria constatado alteração
nos parâmetros de qualidade
da água em Coronel Murta e
Virgem da Lapa.

A comissão aprovou ain-
da voto de congratulações,
requerido por Padre João, ao
deputado federal Marcos
Montes (PFL/MG) por sua
eleição como presidente da
Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câ-
mara dos Deputados.
Presenças – Deputados Van-
derlei Jangrossi (PP), presi-
dente; Padre João (PT), vice;
Antônio Carlos Arantes
(PFL), Chico Cuejo (PSB) e
Getúlio Neiva (PMDB).
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Metalúrgicos questionam turno fixo
implantado pela Acesita em Timóteo

As reivindicações dos
trabalhadores contrários ao
turno fixo implantado pela
Acesita levaram a Comissão do
Trabalho, da Previdência e da
Ação Social a promover uma
audiência pública ontem. Os
questionamentos giram em
torno das conseqüências físi-
cas, psicológicas e familiares

que podem surgir para os cer-
ca de 1,4 mil metalúrgicos da
empresa instalada em Timó-
teo, no Vale do Aço, que fa-
zem parte da jornada de tur-
no. No total, a Acesita tem 3,2
mil  trabalhadores. Segundo os
sindicalistas na reunião, des-
de 13 de fevereiro, os operá-
rios estão trabalhando seis

dias consecutivos em um úni-
co horário: das 7 às 15 ho-
ras; das 15 às 23 horas; ou
das 23 às 7 horas. Sem man-
dar representante à reunião,
a Acesita enviou ofício afir-
mando que a decisão foi to-
mada com amparo legal e
transparência, tendo a em-
presa mobilizado sua comuni-
cação interna e externa.

A decisão da empresa
foi questionada pelo presiden-
te do Sindicato dos Trabalha-
dores Metalúrgicos de Timó-
teo (Metasita), Cleber William
de Souza, o que afirmou que a
medida foi “unilateral e sem
diálogo com os representantes
dos trabalhadores”. Mesmo pon-
to de vista foi apresentado pelo
delegado regional do Trabalho
de Minas Gerais, Antônio
Roberto Lambertucci: “infeliz-
mente, não houve abertura da
empresa para negociação pos-
terior à mudança do turno”.

Outra crítica veio da
médica do trabalho da Secre-
taria de Estado de Saúde Stella
Deusa Pegado de Araújo, que
avaliou que a empresa deveria
ter feito estudos denomina-
dos “linha de base” sobre a
saúde física e mental do tra-
balhador, além de sua  vida
social, antes de tomar tal de-
cisão. Explicou também que a
literatura mundial preconiza

que o turno noturno deve ser
evitado ao máximo e, caso
contrário, que sejam turnos
curtos. Esclareceu que o ide-
al, nesses casos, seriam dois dias
de trabalho de manhã, dois à tar-
de, dois à noite e um dia de fol-
ga – a chamada semana francesa
ou quinta turma de turno.

Segundo o presidente
do Metasita, esse sistema fun-
cionava na Acesita, que, em
1998, cortou a quinta turma
e agora pretende encerrar a
quarta turma. A médica do
trabalho disse que a tendên-
cia é eliminar o terceiro tur-
no e voltar à jornada de 12
horas, “extremamente preju-
dicial ao trabalhador”. Já o
coordenador do setor side-
rúrgico da Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos, José
Wagner Morais de Oliveira,
cobrou o cumprimento da
Constituição, que determina
turnos de seis horas, salvo
acordo melhor. Ele alertou
também para o fato de as
siderurgias compensarem fi-
nanceiramente o trabalhador
do turno da noite, criando
uma dependência econômica.
Todos os presentes alertaram
para o fato de que a decisão
da Acesita pode se estender às
outras siderúrgicas do Vale do
Aço e prejudicar os meta-
lúrgicos da região.

Deputados defendem direitos dos trabalhadores
Os deputados presentes

na reunião foram unânimes em
defender os direitos dos tra-
balhadores da Acesita. A vice-
presidente da comissão e au-
tora do requerimento para o
debate, deputada Elisa Costa
(PT), criticou a correspondên-
cia da Acesita e afirmou que a
ausência da empresa demons-
tra “um comportamento auto-
ritário, de quem não quer es-
cutar e falar”. Mesma opinião
tem o deputado André Quintão
(PT): “É inadmissível uma me-
dida arbitrária, que prejudica

a saúde e o convívio fami-
liar”. Elisa Costa citou ainda
reportagens que apontam a
expansão da usina e o cresci-
mento da Acesita, que faz par-
te dos grupos francês Arcelor
e indiano Mittal.

Este papel da comissão
foi lembrado, a princípio, por
sua presidente, deputada
Rosângela Reis (PV). Segun-
do ela, entre as competências
da comissão estão a defesa e
a promoção do trabalho e a
proteção da família. E o caso
da Acesita, de acordo com a

parlamentar, é relevante por
envolver trabalhadores e fami-
liares do Vale do Aço.

A defesa do trabalhador
também foi lembrada pelo de-
putado Antônio Carlos Arantes
(PFL). Ele se mostrou indig-
nado pelo maneira como o
País desvaloriza o ser humano
e como o trabalhador é pres-
sionado e asfixiado a cada
dia. O deputado Walter Tosta
(PMN) espera que a ALMG pos-
sa, de fato, fazer com que os
trabalhadores sejam respeita-
dos. “A Acesita quer que o

operário vire máquina, com
uma jornada de trabalho vi-
sando ao lucro da empresa”,
opinou. Íntegra na internet
Presenças – Deputadas
Rosângela Reis (PV), presi-
dente; e Elisa Costa (PT),
vice; e os deputados Antô-
nio Carlos Arantes (PFL),
Walter Tosta (PMN) e André
Quintão (PT). Além dos con-
vidados citados na matéria,
estiveram presentes o presi-
dente da CUT-MG, Lúcio Gu-
terres, diversas autoridades e
trabalhadores da região.

Trabalhadores da Acesita protestam com cartazes na reunião da comissão

Helena Leão
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Comissão reivindica transparência
na nova cobrança da telefonia fixa

O objetivo da Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) ao determinar
a conversão de pulsos para
minutos na cobrança do ser-
viço de telefonia fixa não
foi diminuir ou aumentar o
valor da conta, mas possi-
bilitar que o consumidor
acompanhe a utilização
mensal do serviço. Essa foi
uma das explicações trazi-
das pelo gerente regional da

Anatel, José Dias Coelho
Neto, que participou da reu-
nião de ontem da Comissão
de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte.

 Por outro lado, duran-
te os debates, foi apresenta-
da a denúncia do economis-
ta Geraldo Magela Cordeiro,
de que, após migrar para um
dos planos alternativos ofe-
recidos pela Telemar, com co-
brança em minutos, o valor

de sua conta teria aumenta-
do. Ele afirmou que elaborou
um estudo comparativo com
os valores cobrados por pul-
sos e por minutos, tendo
constatado um aumento no
custo das ligações.

José Dias Coelho soli-
citou o estudo ao economis-
ta. Ele explicou que, como as
empresas possuem um prazo
para colocar em prática a mo-
dificação, a Anatel ainda não

está fiscalizando os serviços,
mas que, se for constatado
algum abuso, a agência to-
mará providências. Nesse
sentido, a coordenadora do
Procon de Belo Horizonte,
Stael Christian Riani Freire,
lembrou que a cobrança por
pulso é uma caixa preta e
que, agora, o consumidor irá
conhecer seu gasto real com
a conta de telefone.

Na reunião, foram deba-
tidos os critérios adotados
pela Anatel na conversão de
pulsos para minutos e as difi-
culdades dos consumidores
para obter informações sobre
os planos. A mudança na for-
ma de cobrança da telefonia
fixa é uma determinação da
Anatel e, segundo informa-
ções do diretor de Coordena-
ção Institucional da Oi
(Telemar), José Luiz Gattás
Hallak, em Minas ela se dará
entre 27 de junho e 26 julho.
Para tanto, a Anatel estabele-
ceu que as operadoras deverão
oferecer obrigatoriamente dois
planos (o básico, com franquia
de 200 minutos, e o alternati-
vo, com 400 minutos). As ope-
radoras ainda podem oferecer
planos alternativos, desde que
aprovados pela Anatel.

Promotor sugere simulação de conta em minutos
O promotor de Justiça

José Antônio Baeta de Melo
Cançado afirmou que a altera-
ção irá afetar milhões de con-
sumidores e que faltam escla-
recimentos mais completos tan-
to da Anatel quanto das empre-
sas de telefonia. Ele sugeriu que
as empresas, antes de im-
plementarem a alteração, enca-
minhem nas contas a previsão
do custo se a cobrança já esti-
vesse sendo feita por minutos.
“Hoje, os consumidores não
têm como escolher qual plano é
a melhor alternativa, pois nin-
guém sabe qual é seu perfil de
consumo e quantos minutos
utiliza por mês”, destacou.

O diretor da Oi (Telemar),
José Hallak, afirmou que vá-
rias ações para informar a po-
pulação estão previstas, entre
elas uma campanha publicitá-
ria e informações na conta de
telefone. Hallak acrescentou
que a população pode entrar
em contato com a Telemar, pelo
telefone 10331 ou pelo site
www.oi.com.br, para conhecer
os planos e fazer uma simula-
ção de consumo.

O presidente da Comis-
são, deputado Délio Malheiros
(PV), propôs a elaboração de
uma cartilha para explicar so-
bre as mudanças e os diver-
sos planos disponíveis. Tam-

bém nesse sentido, foi apro-
vado requerimento do depu-
tado Paulo Cesar (PDT) soli-
citando às concessionárias
de telefonia do Estado a
emissão de uma planilha com
a projeção do consumo do
serviço nas modalidades de
tarifação por minuto, levan-
do em consideração o con-
sumo dos últimos três meses.

Para o vice-presidente
da comissão, deputado Carlos
Pimenta (PDT), ficou com-
provado que o cálculo da co-
brança sempre é feito a favor
das empresas e não do con-
sumidor. Já o deputado An-
tônio Júlio (PMDB) conside-

rou que as agências regula-
doras parecem não ter a pre-
ocupação de deixar claro para
os consumidores os procedi-
mentos adotados. Por fim, os
deputados Célio Moreira
(PSDB) e Vanderlei Miranda
(PMDB) apresentaram suges-
tões para deixar a conta mais
clara para os consumidores.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente da
comissão; Carlos Pimenta
(PDT), vice-presidente; Antô-
nio Júlio (PMDB), Célio
Moreira (PSDB), Vanderlei
Miranda (PMDB), Paulo Cesar
(PDT) e Fábio Avelar (PSC).

Durante a reunião, deputados receberam denúncia de elevação de custo após migração para conta em minutos

Carol Coelho
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Creches comunitárias recebem apoio de
comissão quanto aos recursos do Fundeb
Representantes de cre-

ches comunitárias lotaram o
Auditório ontem para entre-
gar aos deputados da Co-
missão de Participação Po-
pular um documento pedin-
do que as entidades parti-
cipem da divisão dos recur-
sos do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb), que está sen-
do regulamentado no Congres-
so. De acordo com a Medida
Provisória (MP) 339/06, que
regulamenta o Fundeb, apenas
as creches públicas poderão
receber verbas do fundo, en-
quanto as comunitárias, mes-
mo que sejam conveniadas
com o poder público, não.

Em função das reivindi-
cações, diversos requerimen-
tos foram aprovados. O pre-
sidente da comissão, depu-
tado André Quintão (PT),
garantiu que o documento
produzido pelo Movimento de
Luta Pró-Creche será envia-
do às Presidências da Câmara
dos Deputados e do Senado
e à relatora da MP 339, de-
putada Fátima Bezerra (PT/
RN). Quintão disse também
que pedirá o apoio do próprio
presidente da ALMG, deputa-
do Alberto Pinto Coelho (PP),
e de todos os deputados.

Outros dois requerimen-
tos foram aprovados, um de-
les, do deputado João Leite
(PSDB), propõe que a comis-
são viaje a Brasília para de-
fender as propostas das cre-
ches; o outro pede o envio
de ofício ao presidente da
ALMG solicitando ajuda para
custear a viagem dos repre-
sentantes das creches a
Brasília, na noite de 18 de
março, para acompanhar a
votação da MP 339.
Injustiça – Professoras, mães
e representantes de movi-
mentos de defesa da criança
deram depoimentos sobre as
creches comunitárias. Vi-
viane Pereira, de 27 anos,
chorou ao lembrar que seus
filhos, por algum tempo, só

comiam na creche. A presi-
dente do Movimento de Luta
Pró-Creche, Diva Souza, afir-
mou que as creches comu-
nitárias continuam indispen-
sáveis para mães trabalha-
doras, porque funcionam em
horário integral. As creches
municipais só funcionam
meio horário.

André Quintão disse que
seria uma injustiça deixar as
creches comunitárias de fora
da distribuição de recursos
do Fundeb. O vice-presiden-
te da Comissão de Participa-
ção Popular, deputado Eros
Biondini (PHS), elogiou a
capacidade de organização
dos representantes das cre-
ches e o grande número de
presentes. A vice-presidente
da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e In-
formática, deputada Maria
Lúcia (PFL), afirmou que iria
propor um requerimento à
Comissão de Participação
Popular para reforçar a
mobilização. O deputado
Juninho Araújo (PSB) disse
estar certo de que as propos-

tas terão o apoio de todos
os parlamentares da Casa. O
deputado João Leite disse que
as creches são hoje, para mui-
tas crianças, a única oportu-
nidade de diversão e aprendi-
zagem. O deputado Gustavo
Valadares (PFL) disse que a luta
em favor das creches é
suprapartidária, e que os de-
putados farão todo o esforço
para viabilizar a viagem dos
representantes das creches a
Brasília. Íntegra na internet
Presenças – Deputados
André Quintão (PT), presi-
dente; Eros Biondini (PHS),
vice; Carlin Moura (PCdoB),
Gustavo Valadares (PFL),
João Leite (PSDB), Juninho
Araújo (PSB), Weliton Pra-
do (PT), deputada Maria Lú-
cia (PFL), vereadora Neila
Batista (PT), representantes
do Movimento de Luta Pró-
Creche, Gilza de Oliveira
Souza; do Fórum Mineiro de
Educação Infantil, Tânia
Nunes Pugedo; e da Frente
de Defesa dos Direitos da
Criança e Adolescente,
Gláucia Barros.

Contratação de
servidores
será debatida
A Comissão de Educa-

ção, Ciência, Tecnologia e
Informática aprovou ontem
requerimento do deputado
Carlin Moura (PCdoB) e da
deputada Cecília Ferramen-
ta (PT) que pede reunião
para debater o processo de
designação de servidores de
função pública pela Secre-
taria de Estado de Educação.

De acordo com o re-
querimento, a Lei 10.254,
de 1990, permite a desig-
nação de servidores para
o exercício temporário
de função pública até o
provimento, via concur-
so público, dos cargos
de professor, especialis-
ta em educação, serviçal e
serventuário.

Dois requerimentos do
presidente da comissão, de-
putado Deiró Marra (PSB),
pedem um debate sobre a
implantação da TV digital;
e a discussão sobre o Pro-
grama Poupança Jovem,
lançado recentemente pelo
governo estadual. Um re-
querimento do deputado
Doutor Viana (PFL) pede
reunião com a Comissão de
Saúde para debater a libe-
ração, nas escolas públicas
e privadas do Estado, de
uma cartilha do Ministério
da Saúde, voltada para ado-
lescentes, com orientações
sobre doenças sexualmente
transmissíveis, sexualidade
e transformação do corpo.

Já a deputada Maria
Lúcia (PFL) apresentou re-
querimento seu e das de-
putadas Cecília Ferramen-
ta, Gláucia Brandão (PPS),
Ana Maria Resende (PSDB),
Elisa Costa (PT) e Rosân-
gela Reis (PV) pedindo au-
diência pública com a Co-
missão de Transporte para
discutir a influência da mídia
na formações da mulher.
Presenças – Deputadas Ma-
ria Lúcia (PFL), vice-presiden-
te; Ana Maria Resende (PSDB),
e deputados Carlin Moura
(PCdoB) e Dimas Fabiano (PP).

 Crianças de creches comunitárias: diretamente interessadas no assunto

Carol Coelho
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Minas Gerais
O deputado Wander Borges
(PSB) destacou a importân-
cia de os parlamentares de-
fenderem o povo mineiro em
benefício do Estado. Segun-
do ele, cada deputado deve
estar vigilante com o bem-
estar coletivo e os anseios
da sociedade, deixando os
interesses particulares de
lado. Wander frisou ainda

que Minas Gerais apresenta
riquezas de natureza materi-
al, imaterial, cultural, polí-
tica e ambiental que devem
ser divulgadas, preservadas e
valorizadas. Ele disse tam-
bém que, em relação à pre-
servação do planeta, o mun-
do vive um terrível pesade-
lo, que está mais próximo do
que imaginamos. “Vejam os
rios de Minas que agonizam,

como o Rio das Velhas e ou-
tros igualmente importantes.
As montanhas que pedem
socorro e atenção, além das
matas que clamam por serem
descobertas e, sobretudo,
preservadas”, completou. Em
aparte, o deputado Getúlio
Neiva (PMDB) enfatizou o
trabalho já realizado pelo
parlamentar e parabenizou
seu discurso.

Rodovias federais
O deputado Elmiro Nascimen-
to (PFL) criticou o estado das
rodovias federais, em especi-
al as BRs 354 e 365, no noro-
este mineiro. “O governo fe-
deral fez a Operação Tapa-
Buraco, mas, um mês depois,
a situação das estradas já era
precária”, disse. Ele afirmou
que os próprios produtores
rurais da região estão tapan-

do os buracos. “O Brasil tem
a maior carga tributária do
mundo. Por que o governo
não usa esse dinheiro e con-
serta nossas rodovias?”,
questionou. Elmiro leu um
requerimento de vários de-
putados, encaminhado ao
presidente da ALMG, solici-
tando uma manifestação da
Casa perante Lula, para que
ele libere recursos para a re-

cuperação da BR 354, uma
vez que o Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC)
não destinou recursos para
a rodovia. Em aparte, os de-
putados Hely Tarqüinio (PV) e
Chico Uejo (PSB) parabeniza-
ram Elmiro Nascimento pelo dis-
curso. A deputada Elisa Costa
(PT) disse que apresentou um
requerimento solicitando um
debate  sobre o PAC na Casa.

Novo ministério
Com a garantia de cinco ca-
deiras para o PMDB no novo
ministério do governo fede-
ral, o deputado Luiz Tadeu
Leite (PMDB) disse, no Ple-
nário, que o seu partido se
firma na base aliada do go-
verno do presidente Lula. O
parlamentar parabenizou a
convenção realizada pelo
PMDB, que elegeu  Michel

Temer presidente nacional
do partido. O deputado tam-
bém frisou alguns problemas
de Montes Claros. Dentre
eles, a violência na cidade,
que ocupava o 11o lugar no
ranking de criminalidade no
Estado, e hoje está na quarta
posição. Outro tema abor-
dado por Luiz Tadeu Leite foi
o avanço tecnológico em
Montes Claros, com a produ-

ção de um refil para caneta
que irá beneficiar os diabé-
ticos na aplicação de insu-
lina. Em aparte, o deputado
Carlos Pimenta (PDT) desta-
cou a indicação de Márcio
Kangussu como novo dire-
tor da Copasa no Norte de
Minas. Ainda em aparte, a
deputada Ana Maria Resende
(PSDB) parabenizou o dis-
curso do colega.

ProUemg
O deputado Deiró Marra (PSB)
falou sobre um decreto do
governador Aécio Neves, assi-
nado na última quarta-feira
(14), que implanta o Progra-
ma de Bolsas de Ensino para
as Fundações Associadas à
Universidade de Minas Ge-
rais (ProUemg). Segundo
ele, o programa visa prestar
auxílio financeiro aos estu-

dantes carentes, no inte-
rior por meio da concessão
de bolsas de estudos nas
unidades associadas à
Uemg. Ele ressaltou que
1.071 alunos serão benefi-
ciados com R$ 350 por mês.
Deiró afirmou que, além das
bolsas, o ProUemg destina-
rá R$1,5 milhão para fi-
nanciamento de pesquisa e
concessão de 410 bolsas

para professores, orientadores
de projetos e alunos de pós-
graduação. “A proposta do
governo é ampliar o acesso à
universidade e a formação hu-
mana para os mineiros em to-
dos os níveis de ensino”, dis-
se. Deiró finalizou seu dis-
curso defendendo a implan-
tação de centros tecnoló-
gicos no Estado, como o de
Santa Rita de Sapucaí.

Minas Caixa
Passados 16 anos do fecha-
mento do banco Minas Cai-
xa, o deputado Doutor
Viana (PFL) lembrou do epi-
sódio, ocorrido em 1991,
em decorrência da má ad-
ministração praticada por
alguns diretores da institui-
ção naquele período. “Pou-
cos que administraram a
Minas Caixa o fizeram de

forma equivocada, benefici-
ando pequenos grupos”,
completou. O parlamentar
destacou ainda a presença
de alguns funcionários nas
galerias do Plenário e con-
vocou todos eles para conti-
nuar a luta pelos direitos e
benefícios que foram perdi-
dos com o fechamento do
banco. “Acompanhei todas as
dificuldades enfrentadas pe-

los funcionários. Todos os
anos em que eu estiver nesta
Casa, lembrarei desta data”,
disse. O deputado frisou tam-
bém a luta, no seu primeiro
mandato, em conjunto com
todos os parlamentares, pela
incorporação da vantagem
pessoal aos salários dos servi-
dores da Minas Caixa, o que sig-
nificou a recuperação da dig-
nidade desses trabalhadores.
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Plenário inicia discussão sobre contas
do governador  Itamar Franco em 2002
O Plenário iniciou a

discussão do Projeto de Re-
solução (PRE) 1.151/03, de
autoria da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO), durante a
Reunião Extraordinária da
manhã de ontem. O projeto
aprova as contas do ex-go-
vernador Itamar Franco re-
ferentes ao exercício de
2002. As discussões dura-
ram quase duas horas. Tam-
bém estava na pauta o PRE
1.897/04, que aprova as
contas do governador Aécio
Neves referentes ao exercício
de 2003, e não chegou a ser
discutido.

O deputado André
Quintão (PT) foi o primeiro
a usar a palavra para discu-
tir as contas do último ano
do governo Itamar e foi
aparteado por vários colegas
da oposição e da base do go-
verno. Elogiando a figura e
o papel político do ex-go-
vernador, Quintão disse que
é favorável à aprovação das
contas, mas com ressalvas,
uma vez que considera não
ter havido, naquele ano, os
investimentos determinados
legalmente para a área da
saúde. Segundo ele, a mes-
ma crítica será feita na dis-
cussão do PRE 1.897, sobre
as contas de 2003.

O relator do projeto na
FFO, deputado Sebastião
Helvécio (PDT), que também
destacou a importância po-
lítica de Itamar Franco, afir-
mou que o estudo das con-
tas do ex-governador indica
que os gastos com saúde
naquele exercício contem-
plaram as exigências da Cons-
tituição Estadual e do Tri-
bunal de Contas. Segundo
ele, a discussão sobre a
Emenda 29, que assegura re-
cursos mínimos para a saúde
e foi objeto de reivindica-
ção de vários deputados na
reunião, será inócua enquan-
to não se proceder à sua re-
gulamentação em Brasília.

 Durante Reunião Extraordinária, deputados questionaram os gastos com saúde

Ricardo Barbosa

Assembléia lança campanha da CNBB
A Assembléia vai reali-

zar reuniões solenes para ho-
menagear o ex-deputado es-
tadual e federal e ex-prefeito
de Juiz de Fora Raymundo
Tarcísio Delgado, a requeri-
mento do deputado Adal-
clever Lopes (PMDB); e para
o lançamento da Campanha
da Fraternidade 2007, a re-
querimento dos deputados
Padre João (PT) e Dinis Pi-
nheiro (PSDB). Os requerimen-
tos foram aprovados na Reu-
nião Ordinária de ontem.

Foram deferidos tam-
bém requerimentos que soli-
citam a retirada de tramitação
de proposições que aguardam
parecer em comissão: do de-
putado Gustavo Valadares
(PFL), o Projeto de Lei (PL)
178/07; do deputado Carlos
Pimenta (PDT), o PL 289/07;
do deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), o Projeto de
Lei Complementar (PLC) 1/07.
A Presidência tornou sem efei-
to o recebimento e o despa-
cho de requerimento do de-

putado Paulo Cesar (PDT) re-
lativo ao desarquivamento do
PL 587/03, de sua autoria,
considerando o deferimento
de requerimento do mesmo
deputado em que solicita o
desarquivamento do PL 2.849/
05. As duas proposições tra-
tam do mesmo tema.

Pelo artigo 70, o depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) ocupou a tribuna du-
rante 20 minutos para divul-
gar os atrativos e os êxitos de
sua cidade natal, Ouro Fino,
e outras cidades da região.
Destacou os serviços de apoio
ao desenvolvimento da re-
gião, prestados pelo Pavilhão
das Malhas, e também a pu-
jança da cafeicultura e da
agropecuária. Comunicou que
obteve, com o Departamento
de Estradas de Rodagem (DER-
MG), o início da recuperação
de um trecho da rodovia de
entrada da cidade de Ouro
Fino que havia perdido meia
pista com a erosão causada
pelas recentes chuvas.

Ribeiro Silva enalteceu
ainda o desenvolvimento edu-
cacional trazido à região pela
Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg) e tam-
bém pela Fundação Cultural
Campanha da Princesa, da ci-
dade de Campanha. O depu-
tado comunicou que Campa-
nha está completando 270
anos de emancipação políti-
ca e que, em setembro, vai
comemorar o centenário de
instalação da diocese local.

 Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Alair Vieira
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

10 horas
• Palestra e lançamento da cartilha do Procon Assembléia
“Formando consumidores conscientes” para alunos dos ensi-

nos fundamental e médio (Escola Estadual Pandiá Calógeras)

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – Espetáculo “Cora”, com a Cia. Será Quê?

PALESTRA

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Comissão de Turismo (reprise) – Funcionamento do comércio
aos domingos e feriados (gravado no dia 7 de março)

11h30Panorama – Interiorização da saúde

12h Sala de Imprensa – Consumo de remédios

13h Mundo Político

13h30Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Constituição e Justiça (reprise) (gravado no
dia 13 de março)

16h Assembléia Debate – Álcool: alternativa do futuro

17h Memória e Poder – Depoimento do cirurgião plástico Ivo Pitanguy

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Visão Parlamentar

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Segunda Musical

20h35Palestra: Relação da Cemig com os municípios

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Violência contra a mulher

23h40 Teatro Assembléia – Los Sonâmbulos

0h10Sala de Imprensa – Consumo de remédios

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

Na Semana do Consumidor, Procon faz
palestra e lança cartilha em escola

O Procon Assembléia pro-
moverá várias atividades esta se-
mana para lembrar o Dia Interna-
cional do Consumidor, que foi
comemorado ontem. Entre elas,
palestras e o lançamento de duas
cartilhas, destinadas a alunos dos
ensinos fundamental e médio,
com o título “Formando consu-
midores conscientes”.

As duas cartilhas serão
lançadas hoje, às 10 horas, na
Escola Estadual Pandiá Calógeras,
no bairro Santo Agostinho. O lan-
çamento acontecerá durante
palestra para alunos da 8ª sé-
rie da escola e contará com a

presença do deputado Délio
Malheiros e de Marcelo Bar-
bosa. As cartilhas estarão dis-
poníveis no site da Assembléia
www.almg.gov.br, na opção
Serviços/Procon Assembléia.
Elas também serão distribuídas
ao longo de 2007, durante as
atividades do “Procon na Escola”.
Por meio desse projeto, servido-
res do órgão ministram palestras
para estudantes de escolas públi-
cas e privadas sobre direitos e
deveres do consumidor, legislação
pertinente e responsabilidade
socioambiental do cidadão.
O que é a cartilha – Com a aju-
da de ilustrações e com uma
linguagem adaptada para o pú-
blico jovem, as cartilhas ensi-
nam sobre o Código de Defesa
do Consumidor; conceituam ter-
mos como consumidor consci-
ente, fornecedor e educação
para o consumo; alertam sobre
cuidados na hora de comprar; e
indicam o “caminho das pedras”
na hora de reclamar. Na cartilha

destinada ao ensino fundamen-
tal, há atividades específicas
para a 4ª e a 6ª séries, como
palavra-cruzada; e um texto para
ser interpretado destinado aos
alunos das 7ª e 8ª séries. A
cartilha traz, ainda, sugestões de
temas a serem desenvolvidos com
os alunos em sala de aula.
Exemplifica também o que é ser
um consumidor consciente: se-
parar o lixo para reciclagem, pe-
dir nota fiscal e ler o rótulo de
um produto antes de comprá-lo,
entre outras atitudes.

O coordenador do Pro-
con Assembléia, Marcelo Barbo-
sa, destaca que as cartilhas bus-
cam condensar o conteúdo mi-
nistrado nas palestras do pro-
jeto “Procon na Escola”, im-
plantado em 2002. Ele lembra
que a educação para o consu-
mo é uma obrigação legal dos
órgãos de defesa do consumi-
dor. É o que determina o artigo
4º do Código de Defesa do Con-
sumidor (Lei 8.078, de 11/9/

90, que entrou em vigor em 11/
3/91). Para Barbosa, esta se-
mana é um momento importan-
te para divulgar a lei, fomentar
a educação para o consumo, in-
formar sobre o funcionamento
dos procons e envolver diferen-
tes públicos, como estudantes,
empresários e donas de casa.
10 anos em 2007 – Inaugura-
do em 15 de outubro de 1997,
mas funcionando informalmen-
te desde fevereiro daquele ano,
o Procon Assembléia é um ór-
gão administrativo do Legis-
lativo mineiro, integrante da
Procuradoria-Geral. Seus objeti-
vos são orientar o consumidor,
harmonizar os interesses nas re-
lações de consumo e intermediar
a resolução de conflitos entre
consumidores e fornecedores. A
norma que trata do Procon As-
sembléia é a Resolução 5.239,
de 2005. O atendimento ao pú-
blico, a pesquisa de preços e a
educação para o consumo são
focos do trabalho.


