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belecendo formas de compensação para os Esta-

dos - e do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF),

que subtrai recursos do Fundo de Participação

dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) e do

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Princípios - Organização suprapartidária, a

Frente é um fórum permanente de discussões

e apresentação de propostas, devendo criar

uma central de informações sobre os

endividamentos estaduais para subsidiar e faci-

litar uma negociação conjunta das dívidas com

a União. Ela quer também sensibilizar deputa-

dos federais e senadores para que se aprove

no Congresso Nacional uma reforma tributá-

ria que "reduza a centralização de impostos nas

mãos da União, com repartição mais justa en-

tre os Estados e Municípios", segundo a Carta

de Princípios aprovada na solenidade de lança-

mento da Frente, que ocorreu no Plenário da

Assembléia, em março.

blemas sociais do Estado. As reuniões prepa-

ratórias tiveram início no final de março.

Coordenação - A coordenação do seminá-

rio caberá aos deputados Durval Ângelo (PT).

representando a Mesa; Elbe Brandão (PSDB)

e Ivo José (PT), representando, respectiva-

mente, as Comissões de Turismo. Indústria e

Comércio e do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social. Esses três parlamentares e o de-

putado Miguel Martini (PSN) são autores do

requerimento que originou o seminário. A

meta é interiorizar a discussão sobre desem-

prego e direito ao trabalho. antes do evento na

Assembléia, que deverá ocorrer em outubro.

Assembléia par-

ticipou, no início

de abril, da primeira reu-

nião da "Frente Parla-

mentar em Defesa da

Autonomia dos Esta-

dos", que integra o Pro-

jeto "Minas Unida Vence

a Crise", desenvolvido

pelo Legislativo mineiro.

A Frente, formada por

35 parlamentares de 17

Estados da Federação,

pretende estimular o de-

bate sobre um novo pacto federativo e buscar

soluções coletivas para a renegociação das dí-

vidas dos Estados com a União. Outro objeti-

vo é lutar pela revogação da Lei Kandir - que

retirou dos produtos semi-elaborados desti-

nados à exportação as alíquotas de ICMS, esta-

desemprego e o direito ao trabalho se-

rão temas de seminário legislativo que

a Assembléia vai realizar no segundo semestre

deste ano. O seminário tem como objetivos

identificar as causas do desemprego, estimular

a sociedade a buscar alternativas viáveis para a

solução do problema, atualizar os conhecimen-

tos sobre a relação capital e trabalho e encami-

nhar propostas de políticas públicas de valori-

zação do emprego e promoção do trabalho.

Segundo o presidente Anderson Adauto

(PMDB), a iniciativa dá continuidade à política
de aproximação entre o Poder Legislativo e a

sociedade e à busca de soluções para os pro-
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Central de Informações sobre endividamentos
estaduais será criada

AAssembléia assinou recentemente
convênio de cooperação mútua para
assistênciajurídica aos encarcerados
dosistema penitenciáno na Região
Metropolitana de Belo Honzonte,
acompanhamento da reintegração
social dos egressos do sistema e
busca de soluções efetivas para a
aplicação de penas alternativas. O
convênio foicelebrado entre o
Legislativo. a Fundação Movimento
Direitoe Odadania (Fundação
MDC), aPUC;MG, aArquidiocesede
Belo Honzonte e a Secretana de
Estado daJustiça e Direitos
Humanos. Ele vai vigorar até março
de 200 I, podendoserprorrogado.
Caberá àAssembléiapromovere
participardosdebates sobre penas
altemativas. em conjunto e
colaborando coma Coordenação
Geraldo Convênio; divulgaros
resultados dos trabalhos e dos
estudospormeiode informativo
impresso; auxtllarnos custos
financeiros; e supervislonaro
CO'lVên.o

Lanlramento da "Frente
Parlamentar em Defesa da

Autonomia dos Estados" ocorreu
em março, no Plenário, por

iniciativa da Assembléia mineira,
que se encarrega também da

secretaria provisória da
organização

ASSISTÊNCIA JURíDICA

Seminário abordará desemprego e
direito ao trabalho

to
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