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SEM TERRA

Convidados:	João Batista dos Mares Guia
(Assessor do Governo do Estado para Reforma Agraria)

Maria Antônia Nogueira
(Fetaemg)

Paulo César Camargos
(Pres. do Sindicato dos Trab. Rurais de Ar/nos)

Finalidade:	Identificar causas e propor soluçoes ao conflito na fazenda Rancharia, municí-
pio de Arinos, onde 53 famílias foram pré-assentadas.
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Direitos e Garantias Fundamentais (continuaçao5

Comissão vai à área do conflito
A Comissão aprovou re-

querimento do deputado
Hely larquínio (PSDB) de
se promover uma visita
Fazenda Rancharia, para
verificar 'in loco" a siruaçO
dos trabalhadores em con-
flito. Nos debates, os depu-
tados Jose Braga (PDT),
Helv Tarquínio e Ajalmas
Silva (PSl)B) criticaram o
Partido dos Trabalhadores
pela ausência de seus par-
lamentares. Mares Guia cri-
ucou o diretor agrário do
PT. Gilson de Souza, que
estaria trabalhando contra
uma soluçlo pacifica para
o problema. Só no flna] da
reUfliO. o deputado Marcos
Helênio (PT) chegou ao lo-
cal e manifestou apoio i
Fetaenig e ao Sindicato do
Trabalhadores Rurais de
Arinos
Requerimentos - Foram
aprovados tamb&,i, rque-

rimentos do deputado Joso
Batista de Oliveira (sem
partido), de manifestaÇO
do Governo de Minas em
favor do reconhecimento.
pela União, da jurisdiço da
Cone Internacional de Di-
reitos Humanos; e do de-
putado João Leite (PSDB),
de licença para participar do
3 Fôrutii Nacional de Di-
reitos Humanos, nos dias 6
e 7 de dezembro próximos
em Brasflia Outro requeri-
mento aprovado, do depu-
tado Marcelo Gonçalves
(PD'fl, pede a conVOCaÇ()
do prefeito eleito de Pedro
Leopoldo. da promotora de
justiça daquele município e
de diretores da Associação
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Pedro
Leopoldo (APAE), para dis-
cutir possíveis irregularida-
des ocorridas naquela enti-
dade.

Presenças - Participaram
ainda dos debates a depu-
tada Elbe Brandao (PSDB) e
os deputados Leonídio
Bouças (PFL), Antônio
Roberto (PMDB), Scbasuão
Costa (PFL), Marcelo Gonçal-
ves (PDT) e Aílton Vilela
(PSDB). No iníQo da reunião,
estiveram presentes os depu-
tados Geraldo Nascimento e
Aruvaldo Coelho, do PT.

S'	r'N'n.Q (PS)
quer Co,u,*oo 'cflhCWO,

icc. sflvoÇóe do trobolhodor,t
m onflto

Meio Ambiente

Comissão apóia programa de
recuperação da Bacia da Pampulha

A Comsisao de Meio
Ariibieiit aprovou, na ma-
nha de oflteiii. requerimen-
to de sua autoria, solicitan-
do que a Casa encaminhe
ao presidente Fernando
Henrique (Jardoiu moçao
de apoio ao Programa de
RecuperaÇao e renvotvi-
niento Ambienta[ da Bacia
da P:iinpullia- O requeri-
iiCflLo será apreciado. ago-

ra, pelo Plenário.
A solicitação resulta da

analise dos documentos te-
Iaiivo :w Programa, enca
ininuiados pela prefein ira de
Belo Horizonte aos paria-

mentire. j untamente com
um pedido de apoio i ini-
ciativa. segundo informou
a Prefeitura, técnicos da
Overseas Economic Corpo-
r;iIton Found estarão em
Belo Horizonte, no início
de dezembro. para avaliar
o projeto. O objetivo da
missão é avaliar nove pio-
tetos brasileiros passíveis de
financiamento, entre eles o
relacionado ã Bacia da
Pampulha
Prcscriças - (.oillparece-
rim ã reunião os deputados
Ivo Iosé (P1'), que a presi-
diu. Ronaldo Vascor,cellos

(PLI António Roberto
(PMDB) e Alberto Pinho
Coelho (PPB).

Coo,00 * i.i.ao pelo
hptodo loo JoW P7)
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VIOLÊNCIA- POLICIAL
•NOSESTÁDIOS
- NO TRANSITO

CONTRA AS MULHERES
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VIOLÊNCIA POLICIAL

Convidados:	Lideranças Comunitárias, Políticas e Religiosas de Paracatú

Finalidade:	Discutir as denúncias de arbitrariedades, irregularidades e abusos cometidos
por policiais civis naquela cidade.
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Lideranças de Paracatu
afastar policiaisquerem

As principais lideranças políti-
cas, empresariais e de trabalhado-
res de Paracatu estão solicitando o
afastamento do delegado Newton
Araújo e do detetive Elcio da Con-
ceição, da direção da Policia Civil
daquela cidade. Ontem, acompa-
nhado do deputado Miguel Martini
(PSDB), membros da sociedade lo-
cal estiveram com o governador
Eduardo Azeredo, fazendo relatos
de arbitrariedades cometidas pe-
los dois policiais.

Recentemente, ambos respon-
sabilizaram o ex-cabo da PM Ro-
dário Alves Pereira, por um assas-
sinato na região. Ele foi inocenta-
do, após a prisão do verdadeiro
culpado. "A população de Paraca-
tu vive momentos de intranqtiffi-
dade. Tanto o delegado como o de-
tetive são acusados por diversas
arbitrariedades na cidade", reve-
lou o deputado Miguel Martini ao
governador Eduardo Azeredo, que
prometeu providências para o ca-
so.

Ele vai acionar o secretário de
Segurança. Santos Moreira. deter-
minando a apuração dos fatos e a
conseqüente punição dos policiais,
informou. Segundo Martini, os fa-
tos são graves e se constituem em

desrespeito aos direitos humanos.
A Cornisão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa já este-
ve na cidade.

Reação

A mobilização da comunidade
de Paracatu, entretanto, já produ-
ziu reação dos policiais implica-
dos. O vereador Dário Damasceno
fez pronunciamento na Câmara
Municipal local, revelando que o
delegado Newton Araújo estaria
ameaçando as lideranças que arti-
culam a sua transferência de Para-
catu. "Se eu for transferido vou es-
perar a poeira baixar e vou à caça
de todos que assinaram a lista. Se
eu não for tranferido, vou à caça
ja

O vereador informou ainda que
as pessoas ameaçadas pelos poli-
ciais são o presidente regional do
PSDB de Paracatú, Miguel Olim-
pio, o jornalista Ed Guimarães; o
comerciante Gaspar Chaveiro e os
vereadores Eduardo Conceição de
oliveira, João Gilberto Stefani, Ne-
tinho e Dário Damasceno. Eles
acompanharam o deputado no en-
contro com o governador Eduardo
Azeredo. pág. 14
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Estudante protesta por
perseguição policial

Com as roupas encharcadas de ga-
solina e segurando um cartaz amarelo
com os dizeres "jurado de morte", o
estudante Marcos Maciel de Oliveira.
de 27 anos, do 30 período de Direito
da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC/Minas) realizou
ontem em frente ao Palácio da
Liberdade uma manifestação solitária
contra a perseguição, segundo ele, de
policiais civis.

O estudante, depois da interven-
ção do deputado e presidente da
Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia Le-
gislativa, João Leite (PSDB), foi rece-
bido na Corregedoria da Polícia Civil,
no prédio da Secretaria de Segurança
Pública.

Usando uma gandola (jaqueta do
Exército) e calça jeans. Marcos
Maciel acusou os policiais Miguel
Bechara Filho, segundo ele lotado na
Rodi. e um outro chamado Mário

Boi, de ameaçá-lo de morte. A per-
seguição dos agentes policiais, con-
forme a denúncia do estudante, foi
porque ele teria presenciado o espan-
camento de um amigo dele (Mauro)
em frente a um bar, no bairro
Floresta, na Zona Leste de Belo
Horizonte.

Nervoso e de isqueiro em punho.
Marcos Maciel afirmou que na segun-
da-feira da semana passada, dia 7, os
policiais voltaram a coagi-lo com
ameaças, quando ele se dirigia à sua
casa, depois de um cooper. "Disseram
que iriam me aleijar", afirmou.

No cartaz de Marco estava escrito:
"Jurado de Morte: Síntese da política
neoliberalista: Presidente da década de
70 foge do país para não ser torturado,
na de 90 deixa a tortura acontecer em
nossa grande nação. Minas, a terra de
Sobra! Pinto, Afonso Arinos e
Gustavo Capanema. Até quando isso
vai durar?"	 .°. 12
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SEGURANÇA NAS ESTRADAS

Convidados:	Israel Pinheiro Filho
(Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas)

Anderson Souza Lima
(Diretor de Manutencão do DER/MG)

Almir Calmont de Andrade
(DNER)

Gibraim Souza Curi
(Diretor da Polícia Rodoviária Federal)

Finalidade:	Debater o estado de conservação e segurança das rodovias que cortam o esta-
do de Minas Gerais
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A falta de educação no
transito e o principal pro-
blema das rodovias esta-
duais mineiras e respon-
sável pela maioria dos
acidentes. Essas foram al-
gumas consiatações do
debate realizado ontem
pelas Comissões de Direi-
(os e Garantias Fundamen-
tais e de Saúde e Ação
Social. Participaram da
reunião representantes do
DNER, DER c Polícia Ro-
dovisria Federal, que dis-
cutiram também a conser-
vaço e a segurança nas
rodovia-, que cortam o
Estado

Estatísticas - Repre-
sentando o secretário de
Transporte e Obras Públi-
cas de Minas, Israel Pi-
nheirc, Filho, o diretor de
Operação de Via do De-
partamento de Estradas
de Rodagem (DER/MG),
Sérgio Vicira de Souza,
afirmou que 60b dos aci-
dentes acontecem de dia,
74t coro tempo bom e
684í› nas retas. Em 90%
dos acidentes a culpa e do
condutor dc) veículo; em
6% a causa são problemas
na ` W e, em 4%. ha defri-
Co meclnico, de, acordo
com Souza.

Segundo o diretor do
DER, dos 446 pontos crio
cos nas rodovias estadu-
ais ou federais delegadas
ao órgão estadual, 170
foram priorizados e 40
deles eliminados. Souza
ainda disse que o D1R
possui. desde janeiro de
1989. um programa fixo
voltado justamente para a
educação no trinsito, cha-
mado S05-Trânsito".

Índice de mortes em
-retas é elevado

O diretor do Deparu- puiado tratou doe acid iis
menis, Nscioiul de Ess-atJ	, vtaiilca&..o t cita da BR , -.
dc Rodageiti (DNERíMG),. 262 entre'Bclo(ic,azonte e
'Atrnir Lopes Calmnnr de jo1oMonkvade,sirnCOM
Andrade, tarnb ,̂m citou que da conse1-vaçt.c. da estrada

'é ele yado o numero de aii- .sze trecho,'
dentes fatais uei retas de	Atraso — - Almir Loes
rodovias. com dia cLaro, sen afirtw,u,- ainds que o órgaa.
chuva, *É preciso cdu,sr os tem receita- suficiente para.'
mocowsss e piornover urna -cuidar 4a sinahzaçso daS::

1nov3 aijtuta, disse.	.. -rodovias íedcr-ais no Estado.,.»
Autor do rrquenznc'ito segundo ele ata ftnal doano

quesohciIouarealmiçaOdS pado Minas foi dividida
reiiniSc, o deputado Anrô- em cinco regiões e fortim -1
iu-i -Roberto (PMDB) cori , 255102d05 cootraios ro(»
cordçu que opnncrapaj pio- e3nptcsss paaxi-rnanuieoçao'
bk-ma nasctarsdzsé rejario- de ainalizaço iscasaz ;áreas.
nado com a educço, mas. .1riLteu1t -como- &to foi

-destacou ser preciso mdho- - aprovado até adora o Orça-
• rara arnaluzsço- priucipa1 niesuo da Uniao- parieste
ri-tente cortar o capirui e,.is-
tente nas margens dai, todo esr50 chegsatdo aos cofres
VIAS. possbilltanijo a	do DNEIt. o qaç-iessi causa- -

• vsU5hzaça,., de placas, que doatrasoecambemnLsobras.
devoro sei repostas quando de tnofhõria doAnel ftockisi--
tentadas por reriros. Ode- :4rio de Belo iiori.zoaite.

Faltam recursos
humanos na PRF

-sssobrascorowgn&a'Nau
çIA-taj pera tapar buracor,
disse.

'Carência- 0 diretor da
-Pliçia Rodovi5ij' Fecirril,
Gibraua loura Gssn, expli-
çou que o órg.ln possui pou-
cos recursos humanos e d-
nunirutiuvos paxa fiscalizar
os 7miI km de ciradss k:
ris cri, Minas. O prefeito de
tultira, olímpio Pires Guet-
ia, dcfendeu sçobs'arsça de
ped.igio na ruduvia que ser-
ve àquela -regiào além da
pteGria da miciativa privada 1
com .o Poder Público para
snellioi-sr as estradas -

F.r.I bala.
O deputado Cados

Pncnra (Pu. pre-s.dcnu-
de Co~ de Saúde e

Ação Social, defendes
durante a rcuo, Pt de

.iu auzocm que coisa
obilprdeio o uso de farol

betxõ duraste o dia na,
rodovias que Corrn SIma,

Gerais. Ele aleaou que a
VÇO rnoa

tesi*Snciis na Aaueinblta.
asudo cpte já foi adotada

no Rio Orando do Sul.
oode diu*iuMi o numero
de Idenses, O deputado

Aa1nr Silva (('SOCO
explicou PI. de Mia subtis
que casiaclece que iodos
os s*bui nerinunicipais

terO de poJ.uau tais
pueno usdicadov de

soma os
ca de cada

uso -. -o
ele, o abuso de velocidade

-
Pr*.aço - O

deputado ,lolc' Lese
(('SOB) soiscicou

irifuxsnsçees detalhadas ao
DNER iola piwaoLaçao
de rodovias federais em

Mir.s. Ele Qisalizexi a
ressoiao r1Iando que os
probteirua de ansiio ,ao

de ceaptatashilldade de
coda na ddsdao, e des,eo,
ser aifrentsdos ziraVes cia
edua.ç5o para o elno.

Tabagismo
Durares a ieuniao foram

aprovados dois
ruurrassovQ6 do

deputado leSo Lede O
ptnetru oliclia que seja

enviado oficio ao
svemador pan que seja

Seractana de Ca1
A&ileacerisrouuco torna
('oc*inu com a
de Saúde e AçSo SociJ
reuni5r, da ComosSo de

Diretos e Garantias
Fundamcncaii que v iu

ouvir, na próxima semana
o deputado (edctai Cose

Luas Mund, iotx,i
nadas aniiøbagorsa

Paruaparam da rt'uniso os
deputados )o5o Leite

(('SOB), que a presidiu,
HeIy taiquiruo (PSDB).

António Rcbetco (PM.DB).
Ajalnw Silva (('5DB).

Marcelo Conçxivca (PDTI.
Carlos Pimenta (('1,), Alvaro

António (PDT). Jorge
Hasicias P9,) e Jorge

Eduardo (('MOR) akss 6,-
outro. representantes d<,

DNER. ORa e Pol,ciu
Rodosiana e6e

Potorista é principal
responsavel por.-acidentes

O rhr"tor de M,ariu-
ieno do DER, Andron
de Souza Luna Novns,
disse que a prsoridade do
ór)rto esta iigada as inter-
seções roSt,\-L't.-ias. L prc.
Ci,5i) SIrialis'.ar i Iwipar es-
Ca -trea-. alinnou, desta-
cando que o DER Cern R
3,5 milhões para empn.-

na slnalizaçrto. Aldm
disto, earã em aiidsmento
uni Contesto juntOao Cliii-
CO-lundial para o fiiianci-
amem,o de 115 .'9 milhões,

m o oh ctis'o dei rrvapear
11 60krii do cslrdas esta-
duais, que precisam: diu.
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Seminário de Políticas
Pú blicas Indígenas

Convidados:	Eduardo Luiz de Barros Barbosa
(Secretário de Estado do Trabalho e Acão Social)

Dalmo Dailari
(Prof da USP e membro da Comissão Pró-índio)

Caboquinho Potiguara
(Conselho de Articulação e Organizacão dos Povos /ni'enas)

Luiz Lobo
(Conselho lndiyenista Missionário-Cimi)

Geralda Chaves Soares
(Pesquisadora do Cede fes)

Finalidade:	Debater sobre as políticas públicas para os povos indígenas
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Na dança, pedido de
ajuda, alimento e terra
A situação dos Maxakali, uma das

quatro nações indígenas do Estado,
divididos em sua própria terra e conde-
nados hoje a uma condição de miséria e
falta de assistência também foi assunto
de destaque do Seminário de Políticas
Públicas Indigenistas, que começou
ontem na Assembléia e continua hoje,
na parte da manhã. A Campanha
Internacional pela Regularização do
Território Maxakali recolheu no Brasil.
Europa, Estados Unidos e Canada, cerca
de 50 mil assinaturas que serão entre-
gues ao governador Eduardo Azeredo
amanhã - Dia do Indio - e no dia 30. ao
governo federal.

No Brasil existem aproximadamente
334 mil índios, pertencentes a mais de
200 povos, quando um dia este número
ja foi de cerca de cinco milhões. Em
Minas Gerais, eles chegam a oito mil e
apenas os Xakreaba (no Vale do São
Francisco) - cerca de 5.900 - têm suas
terras demarcadas e já homologadas.

Confinados
Os Krenak (da região de Conselheiro

Pena) já foram beneficiados com o jul-
gamento do processo de títulos fazendá-
rios do local, considerados nulos, mas
ainda corre na 3.aVara da Justiça
Federal a Ação de Reintegração de Posse

para que os fazendeiros sejam retirados.
Os Pataxó (no Vale do Aço), em número
de 240 índios, têm suas terras demarca-
das assim como os Maxakali (no Vale do
Mucuri) - cerca de 400 índios, que
dependem ainda da homologação do
presidente da República.

"Confinados numa pequena reserva
com tribos separadas por fazendas, os
Maxakali. sem alternativas e assistência,
partem para as cidades vizinhas como
peregrinos. assumindo a condição de
pedintes, com pouco êxito. passando a
sofrer o preconceito das autoridades e
comunidades locais", descreveu o de u-
tado João Leite PSDB). gue Dresi iu o
semi rio ere a oportuni e de visi-

1iIà tribo no final do ano passado.
'Vamos a cidade para vender nossos tia-
halhos e comprar outros alimentos
como carne, açúcar e café mas lá o povo
bate na gente", contou ainda Gustavo
Maxakali, em seu arranhado português.

Durante o seminário, presenciado
por Maxakali e Pataxó, os primeiros se
manifestaram dançando e cantando
enquanto carregavam o mastro, símbo-
lo da sua religiosidade. Na tribo, segun-
do explicou Gustavo Maxakali, eles can-
tam em oração enquanto fincam o mas-
tro no chão. "Hoje nós rezamos por
ajuda, por alimento e pela terra", con-
tou ele.

Foto. RcaIv Weil
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Nações indígenas em Minas Gerais
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á 500 ww.s os índios brasileiros têm vivido eJJ sobrevivido ao extermínio definitivo, isor
causa da eterna capacidade dos seres

humanos de resistir lutando por seus direitos.
Ontem, o calendário de datas especiais do Pai
comemorou o Dia do índio. E. se por um lado,
próprios índias e a parte da sociedade mohih.a,ii
em seu favor parecem ler pouco o que comemorar.
por causa do dom que Deus deu aos homens de
espera e lutar pela justiça, ainda há muito o que
fazer para que todo dia seja dia do índio brasileiro.
O decreto do governador Eduardo Azeredo que
reativa a Coriussio Executiva paro Assuntos
Indígenas, foi publicado ontem. A comissão que será
presidida pelo secretário de Estado de Trabalho e
Açdo Social, Eduardo Borbota, éformada por
representantes de várias secretarias de Estado.
Ruralmsnas. Funai. Pela primeiro ve,, por iniciativa
da Setas. estarão participando de uma comissão
esiadual,uma ONG o Conselho Indigenista
Mássiondrio(Cimi)- e representantes do Conselho
dos Povos Indígenas de Minas Gerais.
A Comtss4o de Assuntos Indígenas, que está sendo
reativada por determinação do governador Eduardo
Azeredo. é resultado de uma visita feita por
parlamentares e entidades às áreas onde estilo
localizadas os povos indígenas do Estado, cujo
relatário foi levado pessoalmente ao governador,
pelo deputado Joo Leite, e que sensibilizou o
governador. Segundo o deputado, o governador se
mostrou extremamente interessado em criar
organismos para solucionar as questões indígenas
do Estado.

João Leite:
terra é

importante
O deputado J~Leite

ennsldrn criação da
Comissão para Auunios
Indígenas, pelo governa-
dor minoro. uma vitória
quanto no muamento da
questão indsgena no Esta-
di, e amcdsta que esse
sonho será realidade a
partir de agora 0s rn.J,os
nãoqumem um tratamento
puramente auascurialisi.a,
dcv querem um projeto de
.uto-sustenia.çio e, nem
terra. isto e unpoxalver,
afirmou João Leite

Segundo o deputado, a
reação de representantes
de ONGn da Austria e do
ALemanha que visitaram
as áreas dou povos indige.
nas em Minas e tomaram
cunberimcniu das cktanu-
nações do Governo do
Estado para traias as
questões, foi muno polui
vi Elcs ficaram impres
atanados com o trabalho
que está sendo feito cm
conjunto e isso nos dessa
tranquilos e muito otamus.

ias core relação à sol
radas inumem questilcs

povos. indigestas do Esta-
do concluiu,

Com a presença e apoio
de indivíduos e entidades
que lutam pelos problemas
das nações indígenas em
todu o País e. particular.
mente, ciii Minas, o 1
Seminário tabte PolIicas
Pdblicas lisdigemsras
trasou das questõer A
Política Indigenisiju do
Estado, com o jurista e
professor, Dalino Dalan e
o chefe de gabinete do
Mirsisltno da Justiça, José
Gregs5n

0 Relato 4c Espe.
néncias nas Arcas de
Saúde e Educação' contou
tom a presença da cooecle-
nadora do Núcleo de
Saúde Indígena do Estado
ki Espínus Snrn, Rosa
Mim. AMos-rira, e das
autoras do Projeto de
Educação indígena do
listado de Minas
Gcraisj.iircia Spyer e
Zéljti Maria Remende O
debate sobre [)irrtnien
Políticas da Comissão
sobre Assunto'. Induenas
do Estado de Minas
(terias" leve a panicipução
do secretário de Estado de
Trabalho e Açtio Social.
Eduardo Riurbosa.

(oaup,i de .p-siu4oi rosÃere. raeeni,,uWe e so(s.áo do r,.sç... -- sare.-. 4f. —-h

MIÍias quer solucionar problema,
Em comemoração ao Dia do Índio, governador reativa comissão

Criação de escolas
veruuiedruo, que taro-

O
beta contou com a
presença de repre-
seneanles das na

çtics .ndigenas do Estado, foi
encerrado na quinta-feita. dia
à, com a discuuiu sobre 'A

Regulanuiçào do Território
MasaLali'. medindo pelo
repesentanlr do Cimi. Luir
Lobo e pela pcsauusadora
especializada na questão
undigena do Cedefei'. C.czalda
Chaves Os Maxakali canse-
guursm ti demasvaç&i de
íøn,st unificada das áreas
Agita boa e l"radinho Couri ii
apoio dei Cimi e de Outras
entidades, retas as terras ainda
estio invadidas por lazendeu-
ros Hoje. Inicia-se unta
campanha nacional e Interna
ciunal pela hotirologação
dessas terras

Uni pm,ieuc inusitado no
Estado esta temia elaborado
pela Secretaria de Estado da
Eaiucaçia sob a coorslensç*o
tIa pnudessora Márcia Maria
Spvev Revende, com, o anoso

e ,áa F'undaçio
do Irteluo (Ei.nai 1
de Márcia Spyer e
Maria Kesenu$c, e'

Política
Criada no ilu,rri.. dia ti..

(ucuveriso Taioitdi hrvm. a
ccsii.ssio ia Casula desde endo'
mas de lau, nuisez tLiflCiÇ.flOU. A
punir ti.. iia'tei,, assinalo
Ouiiem.prk ic,.ocrrskr laistani.,
A,cxnt,. a cuiiunio aiS Inhia.
liiaia e itesunuiurtia COR,
objetivo de articular tu. tiegào.
do Estado nassa poiliuva publica
Conjunta pala os assuntos
indigesta, em Muna,

O decreto liii assinado duSan
te um encontro do governador
clv,, ir peesuienir iii Comus,.ão
de Orru-tuo. e (taesaiiiss }'uiido
incutiu da Assembleia Legisla
ie.a. dcputavlii loto Leiie: o
prvsuticnic da Comissão utui Meio
Ambiente, deputado Ivo José.
representantes do Cosi e do

Projeto de Implanta
Escolas Indigenas no
prevf a criação de

até 199 não hisia nenhuma
preocupação da SEE em
tratar da questão da educado
undugena própria pariu o Indio.
A Constituição Federal de
IÇSS tirou da Funiu a questão
da educação indgenn e
passou para MEC que
distnbuuu :om

o
 as diversas

secretarias de Educação a
responsabilidade. qr causa
disso, em ru a SEJ real-
zou o primeiro Eascsmln, de
Educação Escolas IndI em.
em Minas Gerais e sue
encontro saiu a primeira
proposta para a trnplai'ulaçau
de escolas ilidigenas na
Estarlu.

") pii.jeiui é hoje uma
realidade dentro da Secretaria
e por ser uma ii total-
mente nova e os inserido
na l),sisãu, de Inovação
Pedag4pca da SEE. conta
Zélia Mesende. Como mais
um passo ciii direção à
..-unctetizaçki dc. projeto, as
comunidades iisd glenas de

t:musu ik Dosuurauuta,au, Elo5
l'rrieui,iCodcfesí e povos
uiudlgen.-. de Minas (ir-sai, que
participaram uluirvule a semana
do 1 Semintirio Sobre Puuilicas
Pdtilicas ndugriiusi.as. ocorrido
uio lsopa5 i. Poítiuo e Cuiioial da
Assembleia Leguiiauuv, rosno
pune IU progrsnsaçto da hansa-
na do, Povo, indmgtnas que
ter-flutuou 00km, com asna
mostra da cultura uu.digemua ao
Parque das Mangabeira,

A Semana tios Povos Inuluge-
nas foi realizada em Belo Hcuo-
conte, cciii o apoio do Cum.óu,
Coletes. da Assembléia Legislo
uiva do Estado de Minas Gerai, e
das comusslies de Diu-eiras e
Garantias hindasneaiais e de
Meio Ambiente, da Scccrtaisa

Ata, Vum

indígenas
Minas forais solicitadas
indicar 53 undios para pail.sc,
parezl, dei Curso de Formaç31
para Professores Indigenai.
que também auxiliam

.Lana usamontagcn
gr.daiuva da propont
CsitTieulaI.

O Cumo de Fomiação d
Prol estores Indqtena,sler.
duração de doss anos e
primeiro nódulo já foi reah
zado em fevereiro deste une
Os prüfessorcs que mdi-
pozlucupsmki do cws
também vão ccsr-nnbu,ur para
construção do t'rojei
Pedagogico para as Escola
Indígenas. A SEL esi
responuvel par produzir
material didático altennalio
tanto para i, orrnaçio do
peofesso.'es corno para a
escolas.

Também já está semi
elaborada uma legiulaçi
estadual específica que asicj
de ironia com a Politic
Nacional de Educação Este.
lar lndïgena e uniu
necessidades das comunid.
dc% indígenas em Mutas,
coavtniii limado entre
Secrçiana, a UFMG. a Furei
e o IEF visa a execução d
projeto.

Muuuuvup.l de Meto Ambiente
do t'unr-iir das Mangabeiras

Eaeoairo casa o go*ri'aadoe
t)ursssue o cnoowtin,c,wn

governador F.duaril., Ar-credo. i
punusipames do 1 Scrnuiuáei
solu.e Poliiitas Pública, lisdup
Alua, tj ltflfl, ar,, reíuióno sobi
o enconuiti e lhe eniregaram
'Cana de Januá,ua' com mlvii
dacaç&. do, povos indigesta. vi
Munas Gerais, tio uur cuanpo
ao Governo, além de solusilarei
seu ptooause'uameruuci anil, a
Governo Federal contráno
Derreto 177319<., aiim abris
possubiluduijo da.. bi'ea, Ia densa-
cada. voluaivin a ler requisuuad.
por invasoles ilegais e tautei

ciii couuesw
interferir na ddisuçlo dos bni
uns iletaus lenas ndígena...

pública conjunta
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VALORIZAÇÃO
DA VIDA



MORADIA

Convidados:	Celso Furtado Azevedo
(Secretário-Adjunto de estado dos Transportes e Obras Públicas)

Associação dos Moradores da Vila ltaú

Defesa Civil

Técnicos da Pontifícia Universidade Católica

Copasa - Companhia de Água e Saneamento

Finalidade:	Analisar os impacto e responsabilidades das obras do Prosam na erosão e des-
moronamento de barracos da Vila Itaú

RELATÓRIOS DA COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

É



AL apura a situação
dos sem-casa

Comissão de Direitos e Garantias começa
a visitar os acampamentos

• A Comissao de Direitos e
Garantias Fundamentais da
Assembléia Legislativa vai visi-
tar os acampamentos e áreas em
que vivem famílias de sem-casa
nos municípios da Regiao
Metropolitana de Belo Ilorizon-
te. a fim de fazer um diagnósti-
co da siivaçao e. posteriormen-
te. promover uma audiência
pública para discutis soluçoes
para o problema dos desabriga-
dos. A informaçao foi dada
nesta quinta-feira (29/8) pelo
presidente da Comissao, depu-
tado Joao Leite (PSDB), após a
visita que a Comissao fez ao
acampamento de sem-casa no
local conhecido como Pedreira
II. no bairro Mariano de Abreu,
zona leste da capital. Também
participaram da visita os depu-
tados Miguel Martini (PSDB) e
Joao Batista de Oliveira (PSB),
autor do requerimento pedindo
que a Comissao verificasse as
condiçoes de vida no acampa-
mento. Os deputados foram
acompanhados de dois promo-
tores de Justiça de Defesa dos
Direitos Humanos.

Precariedade - No Pedreira
II, estao vivendo 75 famílias,
alojadas precariamente em
pequenas barracas de lona

plástica. Os acampados estao no
local há dois anos e meio,
vindos do bairro Sarandi, na
regiao da Pampulha, e seu
destino está sendo negociado
com a Prefeitura, que fornece
água e luz para os acampados.
Durante a visita, os deputados e
promotores puderam constatar
as condiçoes subum nas em que
vivem os sem-casa. Os acampa-
dos eslao expostos, inclusive, a
risco de vida por causa da
possibilidade de desmorona-
mentos e queda de pedras sobre
as barracas. A Defesa Civil já
alertou sobre este risco, na
época das chuvas.

Além do trabalho a ser feito
pela Comissao, através do
diagnóstico e busca de soluçoes
para o drama dos sem-casa da
Regiao Metropolitana. a visita
resultou, também, no compro-
misso dos promotores de presta-
rem assistencia aos acampados
da Pedreira II, analisando,
inclusive, denúncias de erros
médicos no atendimento presta-
do às famílias. • Pág. 2
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Governo vai retirar 35
familias da Vilaltaú

Obrj pôr fim a enchefite'
só deve termrnar ano que vem

As obras do Prosam (PrOgMma de Saneamento Aos-
bicnIl dai Bacias do Arrudas e do (laça) começasam
em luisa de 1993 tn idenimo peevinlo para lulhO de
1998 com a ronnwuçio de duas estaç&n de Iralameis
lo de espio e promete acabar com as enchentes dos ri-
beirden Arrmi&u e do Onça. através de r.analizaçdo dou
cursai dá(se. consitue$O de rodes coletoras de esolo.
ttt?reeplores junto n ,,uieflat £ conutzuçlei do duaS
estacøes de tratamento de esgoto

O Prosam lá consumiu lIS 100 mulbães e mais (.5
200 milhões deverdo ser eostisis até C ttai de 1995. Se-
sundo o uecreikrlo Celso Furtado os recursos lá estde

5aranUdOs pelo Banco Mundial e Governo do Estado
Cerca de 90% das releu coIeloral Iii rstáo prontas

Asti março de 1997 a primeira parte da caoahnaçdo do
Arrudas deserã estar cóicluh1a com a coctlruÇdo de
uma Avenida te 7 jn ligando a Via lxpresu4 ao Anel
kodovideio tia Cidade Induitruil. AIelu desta. tnaia duas
avenidas etode peeslotas. uma de 7 boi de ePlMflsdo ao-
bre o Córrego Sarandi Ildantio 

0 bairro da Ressaca em
Contatem a br 040 ria Ceaaa e seu-a Iiando a Aveni-
dii CrilUano Machado junto ao Anel Rodoviária até a
MC 20 no Bairro lOiseiro de Abres

A canaltaaçde total do Arrudas e dos Côtredoa 10
Ferrugem e Sarandi deverá terminar tirar pronta em
Sino de 1997 r  tdt-milio de todo o Proerama está pre-

visto paro o flui de 1998. O secretário informou que
durante ti prrfodo de chuvas as obras temi o seu rimo
meduzi8o mas sem atraso li Crvelo8rafltd.

Presença de deputados demiba
tese de téaúcos do Prosam
A visita dos tiepatidos com" tia casa mais atol-

ilda a de José Raimundo dos Santos. 39. na Rua Se-
viu Oliveira Pacheco. $5, ostie dois quartos e um ba-
nheiro desabaram As paredes do que ,obrcu da cana
Lbn tendas que podem ser atravessadas com a m&o e
o naco no local 0, eminente José Raimnn5o e porteiro
mas eatà bá um mdri sem irabaiflarporque quebrou
pé quando a parede do lianfletro caiu nobre fie

Tárnico, do Presam chegaram o alegar que as ou-
sai prtlud iCada$ foram conolrubias depois do inkio
tias obras contundindo o barraco que um grupo ar
moradores eis materna de muurão conntruiu para
José Raimundo. mulher e quat.o filhos dormir

vo tiarraco de trés câinodon ao lado da cana de
José Raimundo. Katemary da Trasladação. 25. coei o
flL1e pequeno rios braços. impressionou os tiepuilad~5.
ao monts'ur as rachaduras dos paroden e do teto, que
está tendo escorado paro cão deuabam

Depois de passar pelo casa de Murta José Santos.
38, Onde O banheiro desaba na terça-feira, a Cdtfl1ti-
55 chegou ao numere fio tia rua. onde mora a apc.-
sruuusda Alalde Ferreiro. 62. A casa de Al.aklr pode ter
arrastada a qualquer momento pelas álituas do CAere-
RO que lã pnvwoueeu rachaduras nas paredes e tu o
barranco reler aos poaaot

Reunidos na beira do barranco. sob a forte csuva
que caiu na manhã  de ontem, es deputados. assusta-
dos, voltaram a pressionar o se-cr0iàrso Celso Furtado
Asevr011 gui- acabou por anunciar e- $an p de aluda
aos moradores Atem de anunl.iar o medida o secre-
tário Ira nu moradores prometerem que não voltariam
ao nica' enquanto lnaJwr risco

Obras danificam
casas, moradores
correm risco com
as chuvas

PILAS €U*tR.A

O impasor qur as obras di.
Proaamcriou entre tua moraJnre'
(Is Vila teu, em Contagem e a Se-
cretaria de Eaado 0. Trasoporte
e fibras Públicas pode estar peru'
de termInar. 1.) secretário adustc
Celso 'untado Awemiu pmomelse
ontem aos moradores remover
33 famVla, prejudicadas pagar
do o aluguel delas durante o pe-
rEilo de chusas Pele açora(,.
Cada fam$ia terá direito a alugar
um barroco lia regiba por numero
entre leS 150 e lIS 200. o serre'
pagos pela Secretaria

ar. Lmcio til toco lluralIic
sita ou comando upecial as Ao
oaflttiiéja Legistauna formaOo pelito
lrftiii.a-100 mi lime e laurval AIiliriu,
lii e do re-

trrsentante 57flomivudo ksIaOuat

ar Defesa suo um-lhos Humanos
l:rnmuju. Fio, sou Santo.

'ia reunião Alie aconteceu na e'-
rola local, o secrctlaio rept-uu a
aflrmaçdo uru- leu qtuanlii visitou o
vila no dia ti (Ir 000rm(ru de que
anilanula a conclusão de um taaiJo
que está vendo feito por 'tirnicon do
Prosam para inJcar no os pi'nlr-
mas nas 1-asas foram meucrir rauoa-
11(10 pelo lesoto do Cio'T',-ic Ferru
eem "Toda Ido', por rlim-rw que
'o'lO. traI trunsionuli' ahirmioi
nr'.11emP. (31(1' 5 lora 500 anuncio'.

iransferénico liv- ri-ris55rn para
uai ualt'do tu trrliduFtr 41 Coato
Rem rio bairro k", !.c alba lmedw
tOtnenI' CoIntialila peles moi-alio-
meu que lotavam ,u "urdo

-- pr'otiICr-1 ao' moradores
.nmeç)L 05 i-rrd dc 3013 meses.
depois qv o leito do CÓrTtgçi f(
rui-Ir. oue atravessa a região, foi
ilesviadi' para realização das
oe,ras de canalização Com o dei-
itt ii carranca atrás dai catas da
Rth Søimo	0%-eira Pacheco
começo	desabar ameaçando
cerca cr	rasat rtbeir-inloan
Três domar uver-am rachaduras
desabamentos parciais

Ccci medo de novos desaba-
mentos u's nuiraSeren criaram a
AtinOctoço II- .Arnios da VUII.
apelado, una k0ão Social da Ar.
quhuilArno Jr Arfo tirroonie (ASki

pela a.m,sjOV lo Direitos humo-
rios Is-, fiel ticme'oonuc c Çonl.ogrm

N 5v-mona pan-nodo ii- morado-
res c II rr,f(rl'SCnl.titii5 da Comissão
dr hlirrius HtJSL1tC-5 rntivcram na
&snrnnho'ia leuIsuiUa pediram
iirasldõeciai aos lepounho ijr On-
tem forate conferir as ilcnimctau
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Depiitados vistdní a Vila Itaú
Eles foram verificar "in locci" problemas causados pelas obras do Prosam

Deputados das comies
dc Meio Ambiente e dc
Direitos e Garantias
Fundamentais da
Ambl6ia Legislativa
visitaram, nessa
quarta-feira, as obras de
c.snalizaçlo do córrego
Ferrugem. na reikrds
Vila ltau.mtmicrpio de
Contagem. Eles (rum
verificar. 'In loca'. os
impactos ambicntsis e
sodas das obraa,
cspccialnscnlc ia ameaças
de desabamento de
moradias em comeqlncia
das obras, que (sarau pane
do Programa de
Saneamento Ambicnlal
(Prusam) do governo
estadual. Representantes
da Secretaria de Estado de
Obras Públicas, de órgos
governamenulis, de
Prefeitura de Contagem e
de empreiteiras, atam de
ICcflicoa e Isderanças
cumuniiáiias, também
pailiciparaus da vissta.
A ida dos deputados i
Contagem foi fruto de
audiencia pública realizada
na semana passada, na
Assembleia, quando
moradores da Vila ltai
denunciaram o perigo de
desabamento de 30 casas.
que aprescotavIm trincas
em funçio doe trabalhos de

dcsvio do concgo para as
uximidades das

rcsidéncia.s Na ocasiSo,
moradores e representantes
do Centro de Apoio aos
Sem-Casa da Arquidiocese
de Lido Horizonte
criticaram a Secretaria de
Obras Públicas e 5
empresa Múltipla
Engenharia pelo descaso
com que essavans tratando
o problema do risco de
desabamentos e peii
alternativa apresentada. de
alojar as (anilhas cm
galpúci

'r

1;

A .iva. à Vd. i	— .aal.4 4 wia.f.v. • gz.WN rrhácaØo d.n

Reivindicação será atendida
Antes de iniciarem a
'.sspeçlo das casas atingi-
das. os deputados j0g0
Leite (PSDB). presidente
da Comisslo de Direitos e
Gatsniias Fundamentais;
Ivo José (PT), presidente
da Comiaao de Meiq
Ambiente; e Durva! Ange-
lo (PT). reimuam-6c coas o
secetírio-adjunto de
Obras Públicas. Celso
Furtado Azevedo. coorde-
nador do Proasm; com o
diretor-geral do Deop.
Mareclo Causo; e com
representantes da Defesa
Civil, Copasa, Supeno-
tendéncia de Trabalho de
Contagem, empetilelris.
técnicos da PUC-MG,
vereadores e lidcranças
comurutÁnas. A rerSilSo
aconteceu na Escola Muni-
cipal Vereador Josil

Custódio', um dos prédio,
atingidos Pelas obras
Na ocastíu. Celso Furtado
Azevedo informou que o

governo ina assumir todas
as responsabilidades com o
reasscntameflto das
lainílis.s, ruas prefcna
aguardam o resultado de
laudo técnico, Previsto
para a proxinsa sexta-feira.
para saber se as mncas nas
casas eram. de fato,
conseqtierscia.s das obras
No entanto, após a visita
região atingida, ele assu-
miu. cm nome do governo.
o compromisso de pagam o
aluguel de casas para as 30
famílias que habitam as
arcas de naco, durante o
penodo de chuvas. Eia
caso de cmcrgdiscia, com
cvcntuel necessidade de
dc'xtcupaçào imediata das
moradias ele apontou a
alternativa de alojar a.s
tsniihas cm um galpAmi
adequado para cata finali-
dade A posiçao do
secretario-adpunto foi
elogiada pelos deputados emoradores
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TABAGISMO

Convidados:	Elias Murad
(Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Câmara Federal)

Antero Orummond
(Superintendente de Epidemolgia da Secretaria de Estado da Saúde)

Silvina Maria Resende
(Com. de Coord. do Controle do Tabagismo no Brasil em Sergipe)

Lílian de Andrade
(Com. de Coord. do Controle do Tabagismo no Brasil em Minas)

Finalidade:	Debater medidas para o combate ao tabagismo no estado de Minas Gerais.
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Deputados apertam o cerco contra o fumo
Os fumantes que se cuidem, pois

está aparecendo uma avalanche de
leis para proibir o fumo em locais
fechados e públicos. Vários projetos
em nível estadual e federal estão tra-
mitando nos parlamentos para ten-
tar (tear o vício que mata um a cada
sete pessoas no Brasil.

Ontem, se encontraram duas des-
tas personalidades que estão queren-
do restringir o uso do tabaco, atra-
vés de leis rigorosas. Em nível fede-
ral, a cruzada é encabeçada pelo
deputado federal mineiro Elias
Murad, e em nível estadual pelo
deputado João Leite, que participa-
ram de uma dscussão ontem em
um dos plenarinhos da Msembléia
Legislativa.

Saúde
Murad agora está conseguindo

ganhar forças para um projeto de lei
que há sete anos ele defende em
Brasília. Em síntese, seria proibir o
uso de cigarro, cachimbos ou coisas
do género em locais fechados e
públicos. Mas este projeto de Murad
não é tão rigoroso quanto o que foi
apresentado, na legislatura passada,
pela ex-deputada Erma Pasoni, que
previa até possibilidade de chamar a
Polícia, caso o fumante não obede-
cesse à lei.

Para o deputado mineiro, fumar
não é uma questão de polícia, mas
de saúde, e, portanto, não encara o
ato como uma contravenção. O pro-
jeto de Murad prevê inclusive a cria-
ção dos chamados "(umatórios", isto
é. áreas exclusivas para os funiantes.

Restrição
O projeto de lei do deputado João

Leite tem grandes afinidade4 com o
de Elias Murad. Leite quer levar
adiante a campanha que começou,
quando ele ocupava uma cadeira na
Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte. Na época, saiu uma por-
taria criando condições paraque o
problema do tabagismo fosse discu-
tido nas escolas.

Por esta mesma portaria, era proi-
bido também que tanto o professor
quanto o aluno fumassem dentro da
sala de aula, ficando o fumo restrito
somente aos corredores e aos átios.
A' restrição se estendeu também a
Locais como posto médico, mbula-
tórios etc. £ uma medida, põrém,
que não deixa de ser. polêmica,
embora tenha uma tendência a seu
favor: de 1993 para 94, o número de
fumantes caiu em 4% no Brail.

RELATÓRIOS DA COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS



•-- :	-	 -	- Eu-
-	 :-	 -	 ---'
-	-;-	--	c__-	--

-.	E:_	••_--	 _:-
___	•	

EE.:;&-L:-'
a a	 --

-
-

1

ce
;1111111114

;BM4 CÍ

çom

ti 1
iifli .fl

3 c &

-	2 E E
E

-a
E

!.	.
O - E

1

;
-

;	E•--

RELATÓRIOS DA COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS



SITUAÇÃO
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QUESTÃO CARCERÁRIA

Convidados:	Ediraldo Brandão
Superintenc'ente de Organ/zacão Penitenciar/a)

Eduardo Ângelo Tavares
(Delegado-chefe da Po/inter)

Finalidade:	Esclarecer denúncia de uso de tranquilizantes em presos da delegacia de Vigilân-
cia Geral e o problema da super população carcerária.
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João Leito (centro) ouve Ediraldo Brandão sobre denúncias na Delegacia de Vigiinnaa Geral

Deputado quer ver relação
de remédios dados a presos

	0 presidente da Contiss,Io de-	hJulu.io Àngelo Campa. de Citro	que houve. Luiilermc caplicou My.

	

c (mio. h,ndaunenuuu	'lasetes,	 deputados da Cumtanüo, rot um	d,s ,emldci.t Lego.1.gav. deputa	O deputado garantiu que a	mal emendide. Campos coollít41kul

	

dii Jnão Lene (PSDIJj. vai aolaç&iui	Comiasus, vai Inveutigar a fundo as	que há deteuti» que. sob orlenuiçk

	

li Srçretuna ck Segurança Pi1hlia a	demincias pu iceJ ri no HOJE EM	nddica, rcecbcoi medieumentos de

	

eeIaçiu iii: cui nix :n & mcdiameis-	DIA, na CdiÇO de domingo iftiino,	tja pccti - de s.Jz cIçi	to coor lados mousiniodu aus de -	qual o titular da Vigilância	se ia a>édiç» pm mker t	quc

	

lentos da Di:Iegar$4 Espc.ctafl.zada	Gera[. delegado Arthur Santro	sabe ique está (oomtdo"	uaoti	k- OI!IUflCII (;essJ, iniis cotihtxi-	Pilho. a egurru Pie nm deferi- Já o superintendente de

	

da como ' psiu, de i'resos da	los sáu ti-alados .orn baterias de	Ofanizaço Penticacidata del.ugotnha", no li.iirr	Sfici	calmantesewnidepr vos C~	Minas Gcraia, Ediraldo Rr4n4'ia.

	

Cnatwdo. JoA Le i to disse anda	lados. Segundo o delc1adu, a medi'

	

que vai enviar requerimento a	caçu eslu	 evitou lulai sobrr a questÃo dosma evitando que uma
St<IrLati4	 tnedtcinientias, suas reconheceu

	

ptua ous ir os mdicos.	nova cirmindo da morte.

	

que acompanham is il couro à,	RICIIdO a jenúmu. . dek	que a uperIutaç$o not núcleo, pn-
3ado Eduardo Ampelo Campos	tionaIs de Mine, (icrais é alasinas-

	

Lene esteve reunido onteni de	dose que os medii,anicotos	te. Outro poblcntagmvc apontado

	

oua1s5 na Cunmiuàs, de Direitos o	dos aos demamos	toxina picami-	por Edin44. llrandào da questão

	

Garaxnias fuiidanicntaso ~i o, si-	lo., pelos médicos do Hopiia1 da	SJIS(IiI. De acordo coOu ou mune-

	

pertniendenle de Organmeaçço	PIim Civil. Ele afirmou que dm	Ms. CLihI&,5 JXII. CIC Ufli CareCuo cc
Penitenciária (501,j,inl

	

1, Ediraldo	conle aoi-niaçao de que medi-	cebe por (Dós. atualmente. R$

	

Braudao. e com i chefe do	cameOtos antidepressosos camejilsu	19,5.5) mais 4O' emcasta dc mb,-

	

Depertanicato de Assuntos Pn	sendo usakis puxa acalmar os imni .	lhnrrni Contic,u ou RIt,CUÃU dm

	

asuilari da Seerciani dc Segurança,	moa no "Depósilo de Pneus". O Nesta.
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VISITAS REALIZADAS

• PARACATU

• PEDRO LEOPOLDO

• MAXACALIS

• VILA ITAÚ

• ACOMPANHAMENTO DOS SEM CASA

• PRESÍDIO

• ÁREAS DE CONFLITOS
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SEGURANÇA PÚBLICA

Convidados:	Santos Moreira

(Secretário de Seguranca Pública)

Nélson Cordeiro
(Comandante-Geral da Polícia Militar)

Gilmar Machado

(Deputado estadual do PT)

Membros da Assoc. dos Assaltados de Belo Horizonte

Lideranças Comunitárias

Finalidade:	Discutir soluções para o combate ao crescimento da violência na Região Metro-
politana de Belo Horizonte.
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SAHTOS MOREIRA d.$.nmteu m.1imv* aaiá,Ios ps a Policia CMI

Minas Gerais vai gastar com se-
gurança, em 1997. R$
683 598160.00, o que correspon-
de a 5.28% do orçamento total do
Estado. em Lmmitação na Assem-
bléia Legislativa. Percuntualmen-
te. os valores destinados ao setor
caíram em relação a este ano.
quando a segurança ficou com
5,56% do urçaitiento, O montante
Inclui todas as desposas do setor.
inclusive com pagamento de pes-
soal. Só a Policia Militar tem 45
mil homens. Esses números foram
apresentados ontem, durante reu-
nião das comissões conjuntas do
Direitos e Garantias Fundamen-
tais o Defesa Social da Assembléia
Legislativa, da qual participaram,
além do secretário do Segurança
Santos Moreira, certa de 50 líde-
res comunitários.

Para a Secretaria de- Estado de
Segurança Pública sero dirscto
nadus RS 182 milhões, dos quais
R$ 37 muilhõos para investimentos.
O montante é mínimo, quase irri-
sório quando se levam em contas
as carências do setor. Só Belo Ho-
nzorne tens um déficit de mil via-
turas, segundo o chefe de Trans-
portes da Secretaria do Seguran-

ça, João Evangeiisl& Apenas para
adquirir esses veículos, o Estado
precisaria despender EIS 7 mi-
Ihões, ou 18,91% de toda a verba
destinada a investimentos em se-
gurança pública em Minas para
próximo ano

O comandante geral da PMMG.
ciii Nélson Corileirn, contestou que
esteja havendo uni aumento da
criminalidade em Belo Honzonte,
como vem divulgando a Imprensa,
E lembrou que o maior alarde foi
feito durante um final de semana
em que tr. trflc.antes muita
guerra de quadrilhas E causou
constrangimento ao contentar qut-
não me Impolarla que morros

seio iodm, porque lá só Linha mar-
ginais. No final da reunião, ara
bou se desculpando como o presi-
dente da comissão de Defesa So-
cial. João leite (PSI)B), que pro-
testou ao ouvir a fala do coronel.

O deputado estadual Guinar
Machado (PT) prometeu apresen-
tar emendas ao orçamento do Es-
lado para ampliar as verbas desti-
nadas à segurança pública a sugo-
nu que as associações comunitá-
rias acompanhem de perto a ira-
mitação do projeto.

e

Reduzida verba
para segurança
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