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A reunião da CPI dos
Bingos que ouviu o presi-
dente da Comissão Perma-
nente dos Bingos (CPB),
Luiz Antônio Ribeiro, ter-
minou em tumulto, na últi-
ma quarta-feira, com a re-
cusa do deputado Irani Bar-
bosa (PSD) de continuar
ouvindo o depoente. O par-
lamentar vinha insistindo
que a Comissão presidida
por Ribeiro era omissa e
negligente na fiscalização. O
deputado Durval Ângelo
perguntou ao depoente se o
fato de a CPB não conseguir
fiscalizar os bingos não ca-
racterizava omissão. A ne-
gativa de Ribeiro provocou
a reação de Irani Barbosa.
Momentos antes o depoen-
te havia admitido que a Co-
missão nunca realizou uma
fiscalização "in toco".

Luiz Antônio Ribeiro
disse que a Comissão, liga-
da à Secretaria da Fazenda,
tem a função de autorizar e
fiscalizar o funcionamento

das casas de bingo. Segun-
do ele, são licenciados para
atuar em Minas Gerais 14
bingos com casa de jogos e
três eventuais, que usam
espaço em emissoras de TV

Respondendo ao depu-
tado Irani Barbosa, que de-
fendeu a cassação do alvará
de funcionamento das casas
que não recolhem os tribu-
tos, Luiz Ribeiro disse que
a legislação impede que a
Secretaria da Fazenda feche
as casas. bani Barbosa acu-
sou a Secretaria da Fazen-
da de conivência com as ir-

Luiz Ribeiro declarou
também que, em dezembro
passado, foram apreendidas
400 mil cartelas do Poupa-
Ganha, vinculado ao
Mackenzie. A denúncia era
que as cartelas estavam em
número superior à propor-
ção entre número de cartelas
e prêmios oferecidos que a
lei determina. A CPB propôs
o descredenciamento da en-
tidade, mas o secretário da
Fazenda prorrogou o fun-
cionamento do bingo até o
corrente mês de abril.

Antes de encerrar os tra-
balhos, a CPI aprovou reque-
rimentos do deputado
Durval Angelo, que solicita
às TVs Globo e SBT cópias
da entrevista dada pelo can-

regularidades dos bingos.
O deputado Durval An-

gelo apresentou ao presi-
dente da CPB várias cai-telas
recolhidas em bingos da
Capital. Luiz Antônio reco-
nheceu que as cartelas são
irregulares, por conterem o
verso em branco. O depu-
tado Irani Barbosa disse que
a CPB teve poderes para fe-
char o Bingo Savassi, o úni-
co que hoje paga em dia os
tributos. Luiz Ribeiro escla-
receu que o bingo Savassi foi
fechado enquanto estava sem
vínculo com um clube.

tor Antônio Carlos e
divulgada nos telejornais das
emissoras. Requer também o
depoimento do cantor e dos
proprietários ou diretores da
Construtora Elo ou Elo Em-
preendimentos e dos bingos
Star e Sorte. Foi aprovado
também requerimento do
deputado Antônio Roberto
(PMDB), convocando o jor-
nalista Fernando Sasso, que
integra a CPB, para depor na
Comissão.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados
Alencar da Silveira Jr.
(PDT), que preside a CPI,
Durval Angelo (Vi'), Antô-
nio Roberto (PMDB), Irani
Barbosa (PSD) e Raul Lima
Neto (PDT).

CPI dos Bingos

Termina em tumulto depoimento de
presidente da Comissão Permanente

Cartelas são apreendidas, mas
bingo continua funcionando
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O deputado Arnaldo Penna (PSDB) opinou pelo refeição do emendo

apresentado em Plenário ao PL 7.373197
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Administração Pública

A Comissão de Admi-
nistração Pública aprovou,
na última quarta-feira (8),
requerimento do deputado
Marcos Helênio (PT) solici-
tando que o secretário de
Estado de Assuntos Muni-
cipais, Carlos Mosconj, seja
convidado a participar de
reunião da Comissão. O
deputado quer esclareci-
mentos sobre repasses de
recursos públicos efetuados
pela Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais (Seam)
através dos programas
Padem e Pró-Comunidade
Segundo o requerimento,
serão solicitados esclareci-
mentos especificamente
sobre os convênios audi-
tados pela Secretaria,
como o da Funorte e ou-
tros em que há indícios de
irregularidades, conforme
declaração do secretário.
Comig - Outro requerimen-
to do deputado Marcos
Helênio (1'T), também apro-
vado, solicita a realização
de reunião para discutir as
atividades da Companhia
Mineradora de Minas Ge-
rais (Comig), especialmen-
te as relativas ao seu
patrimônio e à licitação para
o arrendamento do Grande
Hotel de Araxá, Fontes
Dona Beja e Andrade Júnior
e Pólo Turístico de Araxá.
O deputado também quer
esclarecer o andamento
do orocesso de privati-
z; da Comig e o Edital
004/97, para aquisição de
veículos e máquinas. Será
convidado para a reunião
o presidente da Comig,
Carlos Alberto Cotta.

Imprensa - Também foi
aprovado requerimento do
deputado Gilmar Machado,
líder do PT, para que seja
discutida a atual situação
financeira da Imprensa Ofi-
cial. O deputado também
quer que sejam esclarecidas
eventuais ingerências do
governo estadual nos recur-
sos da autarquia. O assunto
será abordado em audiên-

A Comissão de Admi-
nistração Pública aprovou
parecer favorável, de 2° tur-
no, sobre o Projeto de Lei
929/96, do deputado Ge-
raldo Nascimento (PT), que
aplica os efeitos da Lei
12.276, de 25 de julho de
1996, à execução das obras
de duplicação da rodovia
BR-381, no trecho entre os
municípios de Belo Horizon-
te e Governador Valadares.
O relator, deputado Arnaldo

Foi aprovado pela Co-
missão de Administração
Pública parecer pela rejei-
ção do PI- 1.515/97, do de-
putado José Bonifácio. O
projeto permite o descon-
to, em contracheque de
servidores ativos ou inati-
vos, das contas de água e
luz. O relator, deputado
Arnaldo Penna, opinou
pela rejeição da matéria,

cia pública da Comissão, c-
data a ser marcada, corri a pr.
sença do diretor da Iniprersa
Oficial, José Maria Caetano
Freitas da Mata Mourão;
secretário de Estado da Faze.
da, João Heraldo Lima; dope.
sidente e da diretora fina
ra da União Nacional dos Ser.
vidores Públicos, Sebasj0
Soares da Silva e Joelisia
Moreira Feitosa.

Penna (PSDB), opinou pela
aprovação na forma do v
cido no 1° turno.

Também foi aprovado
parecer sobre o PI, 1.332/97,
do deputado Marcos
Helênio (PT), que dispõe
sobre a apreensão de veícu-
lo automotor oficial de ser-
viço. O parecer foi pela
aprovação, na forma do
vencido no 1° turno. O
relator foi o deputado
Arnaldo Penna.

que está sendo apreciada
em 1° turno.

A Comissão també
apreciou nove proposiçoe
que dispensam a aprecia'
ção do Plenário.

Participaram da reufl1ae
os deputados Ajalmar silva
(PSDB), que a presidi
Arnaldo Penna (PSD
Marcos Helênio (PT) e
raldo Nascimento (Vi')-

O deputado Arnaldo
Penna (PSDB) foi relator do
PI, 1.479/97, do deputado
José Bonifácio (PSDB), pela
Comissão de Administração
Pública. O parecer, pela apro-
vação, com as emendas 1 e 2
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, foi aprovado
em reunião realizada na úl-
tima quarta-feira (8). O pro-
jeto dispõe sobre a compra
de mobiliário pelos órgãos e
pelas entidades da adminis-
tração pública estadual, e
está sendo analisado em 1°

A Comissão de Educa-
Ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia vai promover,
esta semana, audiência pú-
blica para discutir a situa-
Ção das universidades pú-
blicas federais. O autor do
requerimento, aprovado na
Ultima quarta-feira (8), foi
O deputado Gilmar Macha-
do (PT) Serão convidados

turno. Segundo o autor, o
objetivo da proposição é in-
centivar a utilização de ma-
deira oriunda de florestas de
produção e, com isso, favo-
recer a proteção das flores-
tas nativas. Assim, a compra
de móveis para serem utili-
zados em órgãos e entidades
da administração direta e in-
direta - e que tenham a ma-
deira como matéria-prima ou
componente principal - so-
mente será permitida se for
comprovado que no mínimo
50% da madeira utilizada na

alunos e professores da
UFMG e de universidades
federais que estão em grave.

A Comissão aprovou,
ainda, requerimento do
deputado Mauro Lobo
(PSDB) que solicita realiza-
ção de reunião conjunta das
Comissões de Educação e
de Meio Ambiente. As Co-
missões discutirão a aplica-

confecção de móveis provém
de florestas de produção.
Aposentadoria - Foi aprova-
do parecer pela preju-
dicialidade da emenda 1, apre-
sentada em Plenário ao PI-
1.373/97, do deputado José
Bonifácio. O projeto tem como
objetivo conceder ao profes-
sor público estadual aposen-
tado que esteja ocupando um
segundo cargo no quadro do
magistério estadual o direito
de renunciar à aposentadoria
e contar o correspondente tem-
po de serviço para aposentar-
se no segundo cargo.

A emenda apreciada pela
Comissão de Administração
Pública foi apresentada pelo
deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL). O relator, de-
putado Ajalmar Silva (PSDB),
observou no parecer que a
emenda já foi contemplada
no substitutivo 1, apresenta-
do pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que esten-
de a todos os servidores pú-
blicos estaduais o direito de
renúncia de que trata o pro-
jeto. A proposição está sen-
do apreciada em 1° turno.

ção do PI, 1.889/92, que dis-
põe sobre a educação am-
biental nas escolas. Foram
aprovadas, ainda, diversas
proposições que dispensam
a apreciação do Plenário.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados José
Maria Barros (PSDB) - presi-
dente, José Henrique (PMDB)
e Gilmar Machado (Vi').

- -

Turismo,
Indústria e
Comércio
A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio
aprovou na quarta-feira
(8) três proposições que
dispensam a apreciação
do Plenário. O primeiro
foi o projeto de lei do
deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL) que
declara de utilidade
pública a Associação
Mineira de Floricultura
(Amiflor), situada no
município de Belo
Horizonte.
Também foram aprovados
requerimentos do
deputado Gil Pereira
(PPB). O deputado solicita
o concessão de título de
Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais
ao superintendente
regional do Banco do
Nordeste do Brasil,
Marcos Antônio Barroso
Seve riano, e ao
presidente do Banco do
Nordeste do Brasil, Byron
Costa de Queiroz.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Gil Pereira (PPB), que a
presidiu, Raul Lima Neto
(PDT) e Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB).

Carlos Mosconi será chamado para
falar de	 drenasse e siihveneões-I---—--

Aprovados pareceres
de 2° turno

Descontos de água e
luz em contracheque

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Deputados vão discutir condições
das universidades públicas federais
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ui aos uarimpos

Superintendentes da Receita e da *
Polícia Federal prestam depoimento

TransPOrte, Comunicação e Obras Públicas

])piados vão discutir tarifas de
coletivos na Região Metropolitana
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Presenças
Foram aprovados,
ainda, três proposições
que dispensam o

c
'
 ação do Plenário.

Participaram da reunião
os deputados Alvaro
Antônio (PDT), que a
presidiu, Aílton Vilela
(PSDB) e José Henrique
(PMDB).

-

O superintendente da Polícia
Federal, Agílio Monteiro, e o do
Receita, Geraldo Moge!o Pinto

Contradição
O deputado José Militão
comentou que o
depoimento do titular do
Receita Federal desmente
outros depoentes, que
declararam que as
dificuldades burocráticas
criam obstáculos para a
exportação legal. "Pelos
depoimentos de hoje,
vemos que não existe
burocracia, basta um
carimbo na nota fiscal".

Depoimento
Apesar do pedido do
deputado Raul Lima Neto
(PDT) paro que ouvissem o
depoimento de Paulo
Henrique Tibães, os
superintendentes da Receita
e da Polícia Federal e o
secretário do Segurança
Público retiraram-se da
reunião.

Presenças
Participaram da reunião da
CPI dos Garimpos os
deputados Anivoldo Coelho
(PT), que preside a
Comissão, José Militão
(PSDB), Raul Limo Neto
(PDT), Ambrósio Pinto (PTB),
José Henrique (PMDB),
Wilson Pires (PFL) e
Agostinho Patrús (PSDB).

O superintendente da Po-
lícia Federal em Minas Gerais,
Agílio Monteiro, declarou na
última quarta-feira que so-
mente uma ação conjunta da
Polida Federal, da Receita Fe-
deral e do Departamento Na-
cional de Produção Mineiral
(DNPM) nos garimpos pode-
rá coibir o comércio ilegal de
pedras preciosas. Ele acres-
centou também, emdepoimen-
to à CPI que apura irregulari-
dades na instalação e explo-
ração de garimpos, que a le-
gislação precisaria ser modi-
ficada para dar ao poder pú-
blico meios de coibir as irre-
gularidades. Agilio Monteiro
disse também desconhecer a
saída de pedras preciosas sem
pagamento de impostos pelo
Aeroporto de Confins e que
não há indícios da existência
de pistas privadas clandesti-
nas no Estado.
Fiscalização - Outro depoen-
te, o superintendente da Recei-
ta Federal em MG, Geraldo
Magela Pinto, disse que, para
a saída de pedras preciosas do
País, é exigida apenas a apre-
sentação de nota fiscal, não
ocorrendo "verificação física"
da mercadoria. O volume de
pedras exportado só é decla-
rado dias depois do embarque
da mercadoria. A aquisição de
pedras preciosas por estran-

geiro é facilitada, bastando que
o pagamento seja feito em mo-
eda estrangeira. Segundo o su-
perintendente da Receita, a
exportação é incentivada como
forma de captação de divisas,
e não há pagamento de tribu-
tos. A Receita Federal não pro-
move fiscalização ostensiva
nessa área.

O deputado Raul Lima
Neto (PDT) questionou a fis-
calização feita sobre o valor da
gema. O superintendente da
Receita disse que é difícil fa-
zer a avaliação e que não dis-
põe de pessoal com conheci-
mento específico para fiscali-
zar o setor.
Segurança - Convidado tam-
bém para depor, o secretário da
Segurança Pública limitou-se
a dizer que o assunto é da al-
çada da Polícia Federal. Sobre

O lapidário Paulo
Tibães, de Diamantina, re-
petiu na CPI as denúncias
feitas à imprensa sobre o
esquema de contrabando
de diamantes. Ele entregou
à Comissão um processo de
duas mil páginas que, se-
gundo afirmou, trata de
uma lavra que teria perten-
cido a seu pai e que foi ocu-
pada por uma empresa da
capital. Ele acusou funcio-
nários do Departamento
Nacional de Produção Mi-
neral (DNPM), do Conselho
Estadual de Política Am-
biental (Copam) e da Fun-
dação Estadual do Meio
Ambiente (Feam) de se en-
volverem em corrupção.
Inquirido pelo deputado

denúncias de ViOlência no.
rimpo de Capoeirana
Nova Era, que seria controla.
do por delegados,o secretí
disse que houve um crime
área do garimpo e que b.odo
apurado. O criminoso enc,
tra-se preso, e o inquérito
na Justiça, podendo ser
nado pelos integrantes da Cp
Ele disse que algumas açô
da Secretaria têm reflexo na
áreas de garimpo, como a re-
dução do porte de ai-nus n
Estado. O deputado Wilson
Pires (PFL), que convivem t,
gião de Teófilo Otoni com ç
problemas do garimpo, disow
tiu as dificuldades dos garini.
peiros e exportadores de pe-
dras. Os depoentes responde.--
ram a perguntas dos deputa-
dos Raul Lima Neto e
Anivaldo Coelho (VT).

José Militão, não soube dar
os nomes.

Paulo Tibães confesso
ter sido contrabandista d
diamantes até 1995, tend
deixado o crime por mot
vos religiosos. O deputad
José Militão (PSDB) que
tionou a necessidade de
fazer contrabando, já que
legislação, conforme 0sdt
poimentos ouvidos anti
riormente, não opõe obsli
culos à saída de pedras d
país. Tibães respondeu qu
a dificuldade maior está
registrar uma empresa 
exportação e pagar OS 1I
postos. O deputado Ra'
Lima Neto disse que a l
brasileira empurra o cida
dão para a clandestinida"

A Comissão de Transpor-
, comunjc e Obras Pú-

blicas aprovou, 1 última quar-
ta-feira (8), requerimento do
deputado Ivo José (PT), soba-
tardo que a Comissão se reú-

coruntamente, em audiên-
apúblicacom a Comissão de

Defesa do Consumidor, para
ouvir o presidente da
BFTrrans, Antônio Carlos Pe-
reira; o diretor do DER/MG,

Saúde 1
O deputado Marcelo Gonçalves
PtJT) fez um protesto, dizendo que
a saúde no Estado e no País está
abalada devido ao descaso do
governo federal. "O governo não
passa as verbas necessárias;

uanto isso, vários hospitais
fediam", disse. Ele disse que, se
medidas não forem tomadas, só os
rara e poderosos terão acesso à
saúde. Marcelo Gonçalves disse,
arada, que o índice de mortalidade
pré-natal no Brasil é muito grande.
'São milhares de mortes a cada ano,
e o governo federal é o responsável".

Subvenções 1
O deputado Elmo Braz (PPB)
Ocupou a tribuna para defender-se
de acusação, que teria sido feita pela
deputada Maria José Haueisen (P1).
de Suposta distribuição irregular de
V&oas de subvenção social a
sltidadas do município de
E coberto. O deputado disse que
defendia "a dignidade, a honradez e
a lisura de um parlamentar com 30
ares de vida pública e um
Comportamento intocável". Elmo
Bns afirmou que Maria José teve
U01a atitude leviana e irrosponsavel
ao fazer acusações a partis de
"dídos que não possuem "a

diai.ia clareza da verdade de uma
Prova concreta", e que os
documentos por ela apresentados
COi0 provas se constituíam "pura e
'°Plesmente comunicações

Periódicas- enviadas à Câmara
Munadpaí de Descoberto, assinadas
Por ele e também pelo presidente

Queiroz. Elmo Braz pediu ao
Presidente que determine a apuração
de todas as indicações de
sublenÇões por ele feitas e que,
tenrúniada a apuração, sejam
"ladas as medidas regimentais

Mauro Roberto Soares de
Vasconceilos, e o presidente
da Assembléia Metropolita-
na de Belo Horizonte
(Ambel), Roberto de Meio
Pinheiro. O objetivo é deba-
ter a política tarifária dos
transportes coletivos urba-
nos da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte.

Também foi aprovado re-
querimento do deputado Ál-

contra denúncias irresponsáveis  e de
cunho político.

Saúde II
O deputado Wilson Pires (PFL) falou
sobre o Dia Mundial da Saúde,
transcorrido na terça-feira, dia 7, e
leu editorial do jornal "Estado de
Minas", publicado na mesma data,
intitulado "A farsa da assistência à
saúde". O texto ressalta que Minas
Gerais vive urna situação dramática
no setor, com a incidência de doenças
típicas da miséria e do atraso.
Concordando com o jornal, o
deputado destacou que "o descaso e
a negligência dos responsáveis pelas
ações de saúde pública e a gestão
política do SUS (...) são responsáveis
pela desmoralização da assistência
médico-hospitalar, diminuindo a
expectativa de vida dos mineiros".
Wiisn Pires reafirmou sua posição
contrária à indicação do senador José
Serra para o Ministério da Saúde.

Subvenções II
A deputada Maria José Haueisen
(Vi) falou que, ao apresentar a
denúncia sobre a distribuição de
verbas a entidades do município de
Descoberto, em momento algum
teve a intenção de denegrir a imagem
do deputado Elmo Braz. Ela
reafirmou sua posição contrária à
distribuição de subvenções, dizendo
ser esta uma prática "corruptora",
pois cria relação de dependência das
bases eleitorais com os deputados e
uma relação de subserviência entre o
Executivo, que libera os recursos, e o
Legislativo, "que tem que apoiar o
governo para receber as verbas".
Mana José lembrou que a
Constituição Federal assegura a
execução de políticas públicas e que
não é papel de deputado "distribuir
verbas, cestas básicas, cobertores".

varo Antônio (PDT), para que
seja convidado o secretário
estadual de Transportes e
Obras Públicas, o superinten-
dente regional da ferrovia
Centro-Atlântica e os prefei-
tos de Lavras, Três Corações,
Varginha, Paraguaçu, Macha-
do e Poços de Caídas. O obje-
tivo é debater a importância
da interligação ferroviária en-
tre esses municípios.

Em aparte, o deputado Arnaldo
Perna (PSDB) indagou da deputada
se ela deixou de receber e distribuir
verbas de subvenção desde que
assumiu seu mandato, afirmando
que, já que ela também distribui
subvenções, também é corruptora. A
deputada disse que sua intenção não
é denegrir a imagem dos deputados
nem do Legislativo, mas, ao
contrário, moralizar o uso das verbas
de subvenção.Também em aparte, o
deputado Marcos Helêruo (P1) disse
que não se pode generalizar, mas que
é preciso apurar quaisquer indícios
de irregularidade.

Verdade
O deputado Raul Lima Neto (PDT)
afirmou que o importante, no caso
das subvenções, é que a verdade
prevaleça. Ele lembrou a Semana
Santa afirmando que a data é
oportuna para a reflexão sobre a
justiça social e a importância da
verdade absoluta. Raul Lima Neto
disse que as subvenções sociais são
importantes, mas que, acima de
tudo, deve haver justiça-

Sem-Terras
O deputado Ivo José (PT) falou
sobre o problema das 300 famílias
de sem-terras que estão acampadas
à beira da BR-381, na cidade de
Periquito, entre Ipatinga e
Governador Valadares, que foram
desalojadas de um terreno da
Acesita. O deputado fez um apelo
ao lrscra e ao governo do Estado
para que haja um empenho maior
para resolver o caso, ressaltando que
o governador Eduardo Azeredo
comprometeu-se a liberar, no ano
passado, RS 10 milhões, destinados
à eletrificação rural e à construção de
estradas vicinais em assentamentos,
mas que, até hoje, nada foi feito.

Lapidário confirma
denuncias de contrabando
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14 horas
Projeto Cidadão Mirim (Hall das Bandeiras) - visita
de 45 alunos da Escola Municipal Professora Maria
Modesto Cravo

20 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

TV Assembléia

Canal 11
12h - Comissão de Meio Ambiente
discute com representantes dos governos
federal e estadual e de organizações não
governamentais um plano para combater
a degradação da Bacia do Rio Doce.
14h - Repórter Assembléia - Noticiário
141h15 - CPI do DOPS - O coordenador-
geral de Segurança da sse Alexandre
Carrão Mesquita Machado, disse na CPI
que as fichas do antigo DOPS continuam
com a polícia civil. Segundo ele, as que
estão no Arquivo Público Mineiro são
cópias microfilmadas.
16h - CPI do Garimpo colhe depoimentos
de autoridades policiais e alfandegárias e
do lapidário Paulo Tibães, traçando um
painel sobre as facilidades de exportação
legal de pedras preciosas e levantando
motivos para explicar o contrabando,
entre eles a lavagem de dinheiro.
18h - Repórter Assembléia - 2° edição -
Notíciário
18h15 - CPI dos Bingos discute o
credenciamenfo e a fiscalização das casas
de jogos. De acordo com o presidente da
Comissão Permanente dos Bingos, Luiz
Antônio Ribeiro, dos 14 bingos existentes
no Estado, somente três estão em dia com
a receita.
20h - Assembléia em Debate - Os depu-
tados Irani Barbosa (PSD), Ronaldo
Vasconceilos (P1), o secretário de Estado
de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho,
e o promotor do Meio Ambiente, Jarbas
Soares Júnior, discutem a nova lei federal
sobre crimes contra a natureza.
21h - Teatro Assembléia - Show de Mora
de Aquino mostra a influência do folclore
e das serestas mineiras na carreira da
cantora.
22h - Repórter Assembléia - 2° edição -
reprise do noticiário

22h15 - Comissão de Assuntos Munici-
pais discute a duplicação da BR - 262, no
trecho que liga Belo Horizonte a Governa.
dor Valadares. Dos sete lotes de estradas
que estão sendo privatizados pelo gover-
no do Estado, este é o principal.
Oh - Repórter Assembléia - 2° edição -
reprise do noticiário.
TV Minas

14h45 - Repórter Assembléia
23h - Assembléia em Debate discute
lentidão e impunidade na justiça.

Assembléia Informa
TVs da Capital e emissoras Globo do Interior
Lei Ambiental
Depois de anos de discussão, o Congres-
so Nacional aprovou a nova lei
Ambiental, que prevê sanções penais e
administrativas para os que cometem
crimes contra a natureza.
Entrevistas: Gilberto Passos de Freitas,
desembargador do Tribunal de Justiça de
São Paulo; deputado Antônio Roberto
(PMDB); deputado Ivo José (PT), 2'-secretá-
rio da Assembléia; deputado lrani Barbo-
sa (PSD), presidente da Comissão de Meio
Ambiente; José Carlos Carvalho, secretá-
rio do Meio Ambiente.

Outras emissoras do interior
Duplicação de BR
A Comissão de Assuntos Municipais da
Assembléia discutiu a duplicação da
estrada que liga Belo Horizonte a Governa-
dor Valadares. Uma das mais importantes
do País, ela atravessa uma região com 3
milhões e 600 mil habitantes e tem Prod0
Interno Bruto de 17 bilhões de reais.
Entrevistas: Ramon Víctor César, assessor
da Seplan/MG; Chico Ferramenta, prefe'
to de lpatingo; deputado Ivo José (P1),
2 0-secretário da Assembléia; deputado
José Henrique (PMDB), presidente da
Comissão de Assuntos Municipais.


