
(PSB), autor do requerimen- deputados foram acompa-
to pedindo que a Comissão nhados de dois promotores
verificasse as condições de de Justiça de Defesa dos,.
vida no acampamento. Os Direitos Humanos.

Parlamentares viram de perto os condições de vida dos sem-casa

Famílias estão acampadas
há mais de dois anos
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Vetos
Os deputados Durval
Angelo, líder do Partido dos
Trabalhadores, deputado
Gilmar Machado (PT),
falaram ontem, em
entrevista coletiva no Sala de
Imprensa, sobre as medidas
que a bancada irá adotar no
apreciação dos vetos a
projetos do governador. Os
parlamentares anunciaram
a disposição de obstruir
todas as reuniões de
Plenário, evitando quórum
para votação devido a
quebra de compromissos do
Executivo com a Assembléia.

Representação
A advogada Denise Barbosa
Magalhães entregou ontem,
na Presidência, ofício de
representação contra o
governador do Estado,
Eduardo Azeredo, por crime
de responsabilidade.
Segundo a advogada, o
chefe do Executivo não
pagou dívidas trabalhistas
que o governo tinha com
servidores públicos.

A Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais
vai visitar os acampamen-
tos e áreas em que vivem
famílias de sem-casa nos
municípios da Região Me-
tropolitana de Belo Hori-
zonte, a fim de fazer um
diagnóstico da situação e,
posteriormente, promover
uma audiência pública para
discutir soluções para o pro-
blema dos desabrigados. A
informação foi dada ontem
pelo presidente da Comis-
são, deputado João Leite
(PSDB), após a visita que a
Comissão fez ao acampa-
mento de sem-casa no local
conhecido como Pedreira
II, no bairro Mariano de
Abreu, zona leste da capi-
tal. Também participaram
da visita os deputados
Miguel Martini (PSDB) e
João Batista de Oliveira

Visita
A Assembléia recebeu

ontem, pela manhã, a visi-
ta de IdO alunos do 211

grau do Colégio Marconi.
Os estudantes assistiram,
no Teatro, ao vídeo 'Ca-
minhos da Democracia e
à palestra da consultora
Maria de Lourdes
Capanema. Eles conhece-
ram, ainda, o Plenário e as
dependências das Comis-
sões Técnicas.

No Pedreira H, estão vi-
vendo 75 famílias, alojadas
Precariamente em peque-
nas barracas de lona plástica.
Os acampados estão no lo-
cal há dois anos e meio,
vindos da região do Sarandi,
na Pampuilia, e seu destino
está sendo negociado com a
Prefeitura, que fornece água
e luz para os acampados.
Durante a visita, os deputa-
dos e promotores puderam
constatar as condições
subumanas em que vivem
os sem-casa. Os acampados
estão expostos, inclusive, a
risco de vida por causa da
possibilidade de desmoro-

namentos e queda de pe-
dras sobre as barracas. A
Defesa Civil já alertou
sobre este risco, na épo-
ca das chuvas.

Além do trabalho a ser
feito pela Comissão, atra-
vés do diagnóstico e bus-
ca de soluções para o dra-
ma dos sem-casa da Re-
gião Metropolitana, a visi-
ta resultou, também, no
compromisso dos promo-
tores de prestarem assis-
tência aos acampados da
Pedreira II, analisando, in-
clusive, denúncias de er-
ros médicos no atendimen-
to prestado às familias.

F

Deputados visitam acampamentos e
áreas dos sem-casa na RMBH
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O presidente da
Assembléia, deputado

Agostinho Potrús, recebeu,
na última quarto-feira (28),

com um jantar no 23
andar do Edifício

Tirodentes, o diretor-
presidente do Jorna! do
Brasil, José Antônio do

Nascimento Brita (foto); o
diretor da sucursal em Bela

Horizonte, Teodomiro
Braga, e funcionários das

áreas comercial e de
circulação. Eles

conversaram sobre político,
economia e os planos do

Jornal do Brasil de ampliar
as investimentos

jornalísticos e empresariais
em Minas Gerais.
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Diretor-Geral
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Paulo Rubens Navarro Vieira

A crise do emprego, a re-
forma agrária e a reforma ad-
ministrativa do Estado são três
dos temas abordados na edi-
ção da Revista do Legislativo
que começa a circular nesta
semana. A publicação traz ain-
da uma entrevista com o pro-
fessor de Direito Administrati-
vo da Faculdade de Direito da
UFMG, Pedro Paulo de Almeida
Dutra, onde ele analisa algu-
mas das propostas de reforma
administrativa que estão em
discussão e aponta medidas

que considera imprescindíveis
para tomar essas mudanças
mais eficazes.
Lei Carlão - O debate sobre a
Lei 11.802, que estabelece as
diretrizes da política estadual
de assistência psiquiátrica, e
sobre o PI, 576/96, de autoria
do deputado Hely Tarqüínio,
que altera alguns pontos da lei
é outro tema abordado nessa
edição, que traz ainda um es-
tudo do professor da Faculda-
de de Ciências Econômicas
da Universidade de Itaúna, Flá-

vio Riam,
sobre os ..
Impactos
da	 Lei	 -.
Robir
Hood A
Revista do - ...'
Legislativo
e uma pu-
blicação'.:.
trimestral,
distribuída em todo o Estado
para órgãos governamentais,
universidades, bibliotecas e
entidades de classe.

9 horas
Reunião Ordinário de Debates (Plenário)

Revista do Legislalivo aborda crise do emprego

Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 —Tal.: 290-7800
FAX 290-7811 e 290-7810
BH—MG

Assembléia na Internet:
httpi/www.almg.gov.br

CAPITAL

PROPAGANDA ELEITORAL
Resumo: Um fato novo marca as eleições
municipais deste ano: ao contrário das outras,
a cidade está praticamente limpa, devido ao
rigor da Justiça Eleitoral.
Entrevistas: Deputado Hely Tarqüinio(PSDB);
deputado Gil Pereira(PPB); Plauto Chaves, Juiz
doTRE.

INTERIOR

TARIFAS BANCÁRIAS
Resumo: Os deputados estaduais convocaram
representantes do Pocon, do Sindicato dos
Bancários e do Movimenta das Dona-de-Casa
para discutirem a liberação das tarifas bancárias.
Enfrevis$as: Deputado José Maria Barros (PSDB);
Luiz Fernando Carceroni, coordenador do Procofl
Municipal; Mordo Queiroz de Souza, gerente de
banco.
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