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Empresarios canadenses querem
ampliar negócios com o Brasil

O presidente da Assembléia	receberam ontem, no Salão
Legislativa, deputado Agostinho	Nobre, a visita do vice-primeiro
Pafrús, e o vice-presidente,	ministro e ministro de Estado da
deputado Wanderley Ávila,	Economia e Fazenda da

Seminário "Reforma Agrária em Minas Gerais"
Programação de hoje
8 horas

• Painel IV: Assentamentos: Modelos e Resultados
• Participantes: representante da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST),

João Pedro Stedile; diretora de Política Agrária da Fetaemg, Maria Antônio Cosia Nogueira; orientadora de Projeto
e Assentamento do lncra/MG, Rosanne Galuppo Fernandes Félix; presidente da Ruralminas, Aluízio Fantini Valéria

10 horas
• Painel V: Política Agrícola e Agricultura Familiar
• Participantes: ministro da Agricultura e Abastecimento, Arlindo Porto; secretário de Estado da Agricultura, Alysson

Paulineili; diretor da Assessoria e Serviços a Projetos de Agricultura Alternativa, Jean Marc van Derweid; professor
do Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras, Eduardo Magalhães Ribeiro;
diretor de Política Agrícola da Fetaemg, Juraci Moreira Souto; e presidente da Faemg, Gilman Viana Rodrigues

14 horas
• Grupo de Trabalho IV: Legitimação de Terras e Ação Discriminatória
Coordenador: auditor-geral do Estado de Minas Gerais, Vicente Calicchio
Temas: PEC 18, legislação estadual, ação discriminatória, destinação das áreas de reflorestamento

• Grupo de Trabalho V: Projetas de Colonização e Desenvolvimento Rural
Coordenador: Mouro Borges, do Cedeplar/UFMG
Temas: avaliação dos projetos Jaíba, Jequitinhonha e outros

• Grupo de Trabalho VI: Instrumentos de Política Agrícola para os Assentamentos e Agricultura Familiar
Coordenador: Edgar Alencar, do Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras
Temas: crédito, assistência técnica, comercialização, pesquisa, Pronaf, associativismo e cooperativismo e geração
de emprego e renda

• Grupo de Trabalho VII: Políticas Sociais para os Assentamentos e a Agricultura Familiar
Coordenador: Franklin Daniel Rothman, do Departamento de Economia da UFV
Temas: infraestrutura, educação, saúde e geração de emprego e renda

Defesa do
Consumidor
Vários convidados discutem
hoje, em reunião da
Comissão de Defesa do
Consumidor, a atuação de
empresas que concedem
empréstimos ao
funcionalismo público com
desconto em folha. A
reunião será às 9 horas, no
Plenarinho IV

Reversão de imóvel
O PI. 923/96, do
governador, que autoriza o
Executivo a reverter imóvel a
Santo Antônio do
Aventureiro, será discutido
hoje, em reunião conjunta
das Comissões de
Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A reunião
terá início às 1 4h3Omin, no
Plenarinho IV

Coletiva
O deputado federal José
Genoíno (PT-SP) esteve
ontem na Sala de Imprensa
para falar sobre as eleições
de outubro. Para ele, a
tendência de seu partido é
ganhar as eleições em
várias capitais. Com
referência a Belo Horizonte,
ele afirmou que o candidato
Virgílio Guimarães está em
situação favorável, dando
continuidade a projetos
administrativos da atual
gestão e comprometido com
mudanças sociais.
Participaram da entrevista o
deputado Gilmar Machado
e outras lideranças petistas

província de Québec (Canadá),
Bernard Landry. Ele veio
acompanhado de outras
autoridades canadenses, que,
juntamente com um grupo de
empresários daquele país,
estudam a possibilidade de
aumentar o intercâmbio
comercial com o Brasil.
Da comitiva que esteve no
Assembléia, faziam porte o
deputado Claude Boudier; a
senhora Mdrée Corriveou, adido
de lmpresnda do Ministério da
Indústria do Comércio, da Ciência
e Tecnologia; os conselheiras do
gabinete do Ministro da Indústria,
do Comércio, Serge Paré, Marc
André Turcofte e Alam Prouix; o
conselheiro do diretoria para a
Américo Latina e Antilhas, Denis
L'Anglais e o consul Stéphane
Charbonneau.



Tentativas frustradas são
lembradas na abertura do evento
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A abertura oficia! do Seminário aconteceu na noite de segunda-feira

Presidente da CNA defende
empregos

faixa de meio salário-míni- que a terceirização seria tam-
mo; que não se pode pensar bém uma boa opção para
em reforma agrária sem uma fixação do homem no cam-
política de geração de em- po, além da criação de crédi-
pregos.	 to fundiário com prazo de 25

O presidente da CNA de- anos; do cadastramento ru-
fendeu também a criação de ral; da reformulação do ITR,
um programa de renda míni- com desapropriação dos
ma para o trabalhador rural; a grandes que não trabalham e
formação profissional para o benefício para os peque-
homem do campo; a institui- nos que trabalham; do
ção de uma política de gera- cadastramento dos que que-
ção de empregos; a conces- rem terras; e do fim aos acam-
são de crédito agrícola para pamentos de beira de estra-
investimento e não para cus- das. Sustentou que o gover-
teio; e um melhor tratamento no deve dissuadir as invasões
às questões tarifárias e tribu- porque as terras são  lar dos
tárias. agricultores, "que é inviolável,
Invasões - Disse acreditar de acordo com a lei".

Criação da Secretaria, do
Fundo e do Conselho Esta-
dual da Reforma Agrária e
implementação de uma po-
lítica nacional sobre o tema
foram aspectos abordados
na abertura do Seminário
"Reforma Agrária em Minas
Gerais", na segunda-feira à
noite, no Plenário. Partici-
param representantes do
governo do Estado, do Po-
der Legislativo, da Igreja,
do Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Terra (MSD,
empresários e agricultores.

O 1°-vice-presidente da
Assembléia, deputado
Wanderley Ávila (PSDB),
abriu o evento falando so-
bre o objetivo básico da
iniciativa, que é colher sub-
sídios e oferecer propostas
para ações legislativas e
executivas para, principal-
mente, elaborar o Plano
Estadual de Reforma Agrá-
ria previsto na Constituição
mineira. A fase de exposi-
ções foi aberta pelo asses-
sor especial do governador
para a Reforma Agrária, João
Batista dos Mares Guia, que

João Batista citou as
34 experiências de assen-
tamentos ocorridas em Mi-
nas Gerais, de 1974 a 1994,
das quais 26 foram verda-
deiros fracassos, restando
oito razoavelmente bem-
sucedidas. No seu enten-
der, o fracasso dos assen-
tamentos não deve ser
debitado ao trabalhador,
mas à falta de apoio em
infra-estrutura. Ele enten-
de que Brasília deve assu-

fez um breve histórico das
frustradas tentativas de se
fazer a reforma no país, a
partir de 1964. Para ele, a
mal-sucedida tentativa foi
um dos estopins para a
deflagração do movimento
revolucionário.
Estatuto - Durante a dita-
dura militar, segundo Mares
Guia, surgiu o Estatuto da
Terra, do ex-presidente Cas-
telo Branco, documento que
concedia mais benefícios do
que os reivindicados pelos
trabalhadores - e que nun-
ca foi praticado, em razão

mir a responsabilidade pela
implementação da reforma
agrária e, paralelamente, o
governo de Minas Gerais, em
parceria.
Conselho— O assessor citou
como pontos básicos para
uma bem-sucedida reforma
agrária o recolhimento de to-
das as contribuições de par-
cerias; a criação da Secretaria
e do Fundo Estadual da Re-
forma Agrária; o recolhimen-
to do Imposto Territorial Ru-

do "interesse velado" da Are-
na, partido governista de mai-
oria latifundiária e empresári-
os. Lembrou, ainda, que, nos
governos Samey, Coilor e
Itamar, pouco se fez, já que a
questão agrária vinha sendo
proposta como intuito de "ar-
recadação de terras, exibindo-
se através da mídia, em função
das projeções, quais seriam os
estados que arrecadariam mais.
De um modo geral, se se avan-
çou com a arrecadação da
terra, não aconteceu o mesmo
com a política fundiária", disse
Mares Guia.

ral; a criação do Conselho
Estadual da Reforma Agrá-
ria, composto por repre-
sentantes da sociedade
civil, Faemg, Fetaemg,
Movimento dos Sem-Ter-
ra e outras entidades. Ma-
res Guia encerrou sua
exposição defendendo a
busca do diálogo, cons-
tituição do consenso e
realização de uma refor-
ma agrária não populista
e responsável.

geração de
O presidente da Confe-

deração Nacional da Agricul-
tora (CNA), Antônio Emesto
Salvo, representando os pro-
prietários de terras, disse que
a filosofia da reforma agrária
se prende a dois pontos bási-
cos: "obedecer à lei e infor-
mar, esclarecer e mostrar a
realidade do campo." Afir-
mou, ainda, que não existe
um modelo nacional, sendo
que qualquer solução geral
para o problema fundiário
está errada; que não adianta
fazer assentamento se os dois
milhões de pequenos propri-
etários não são capazes de se
sustentar e se encontram na

Contag que

Encerrando a fase de expo-
sição, falou o representante do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MSD, Ênio
Bohnenberger. Ele afirmou que
os problemas agrários no cam-
po existem somente para os
trabalhadores sem-terra - e não
para os fazendeiros. Disse, ain-
da, que a produção agrícola
atual (70 milhões de toneladas
de grãos) não atende a popula-
ção, deixando 32 milhões de

pessoas com fome.
Críticas - Bohnenberger falou
sobre as condições do trabalha-
dor sem carteira assinada, "com
salários aviltantes", e sobre o tra-
balho escravo existente ainda em
várias regiões. Para o represen-
tante dos sem-terra, a reforma
agrária está "capengando" tam-
bém porque o Incra está
sucateado, sem recursos. "Não
adianta falar em reforma agrária
sem redimensionar a estrutura da

do Brasil (CNBB), afirmou
que o caminho para uma boa
reforma não é a mudança de
tática, mas uma mudança
política em favor dos excluí-
dos; além da implementação
de uma nova ordem jurídica
e social. Disse ser importante
promover os assentamentos
dos trabalhadores em suas
regiões de origem e relacio-
nar a reforma agrária com a
reforma hídrica nas regiões
mais secas.

propriedade da terra, que deve
estar subordinada à justiça social.
A reforma tem que estar vincula-
da à produção por uma questão
de soberania nacional", argumen-
tou.

Bohnenberger disse acreditar
que o governo deve incentivar a
produção familiar, implemen-
tar o seguro agrícola, criar
agroindústrias, desenvolver as
regiões áridas e implantar um
programa de desenvotvimentodo
homem do campo.

Fracasso foi motivado pela
falta de infra-estrutura

terras e ação da Justiça
Atuando como debatedor, das terras brasileiras - e a

Avelino Ganzer, vice-presiden- implementação da agricultura
te da Confederação Nacional familiar, considerada por ele
dos Trabalhadores da Agricul- estratégica para abastecer o
tora (Contag), falou do aban-  país. Ganzer questionou a atu-
dono dos assentados, da falta ação da Justiça no caso dos
de discussão do modelo de trabalhadores sem-terra, lem-
desenvolvimento do país e do brando que 418 pessoas mor-
não funcionamento da política reram em conflitos e os mata-
de incentivos fiscais.	dores continuam impunes.

Avelino defendeu a Mudança política— O padre
descentralização da terra como Virgílio Leite Uchoa, secretá-
uma necessidade - já que 500 rio administrativo da Confe-
mil proprietários detêm 50% rência Nacional dos Bispos

r descentralização das

MST critica fazendeiros e aponta
sucateamento do Incra
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Interpretação de pesquisa sobre
assentamentos gera polemica

Trabalhadores peden
do Governo e fazem

i agilidade
críticas

O professor Sérgio Leite, da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (IJFRJ), que apresentou
um histórico da situação
fundiária no país, comparou a
pesquisa da CNA com a Pesqui-
sa Nacional de Amostra Domi-
ciliar(PNAD), realizada em 1993.
Concluiu que a situação dos
assentamentos é melhor que a
dos trabalhadores rurais em ge-
ral. "Eles têm acesso à comida
diariamente", disparou.

Os outros índices são seme-
lhantes ou piores na segunda

Armando Vieira Miranda,
da Coordenação Estadual do
MST, disse que é preciso parar
de tratar a questão como caso
de policia. "Falar demagogica-
mente em reforma agrária e
mandar a policia reprimir os
sem-terra não vai fazer avan-
çar o processo", queixou-se,
referindo ao Governo do Esta-
do. Miranda disse também que

O professorJosé Ely da Veiga,
da Faculdade de Economia eAdmi-
nistiaçào da Universidade de São
Paulo (USP), que falou sobre a falta
de um modelo de desenvolvimen-
to agrário no Brasil, também criti-
cou as interpretações da pesquisa
da CNA e comparou a oligarquia
rural brasileira corno sul conserva-
dor dos Estados Unidos na Guerra
da Secessão. Disse ainda que a
política de favorecimento da agri-
cultura patronal noBrasil, fortíssima

superintendente do
Incra/MG, Melchior
Augusto de Melo, que
enfatizou o esforço do
Instituto para a acelera-
ção dos processos de as-
sentamento; e o consul-
tor do Centro Nacional

ma Agrária e o Atual Modelo
de Desenvolvimento" e foi
realizado na manhã de ontem.
Dados de uma pesquisa sobre
a situação dos assentamentos
do Incra, em 1018 projetos
que se encontram em fase de
consolidação e emancipação,
mostraram um quadro dramá-
tico da situação dos assenta-
mentos. A pesquisa foi enco-
mendada pela Confederação
Nacional da Agricultura (CNA) e
os números, apresentados pelo
diretor-secretário da Federação
da Agricultura do Estado de
Minas Gerais, Roberto Simões.
Crise - Simões disse que os
defensores do sistema de assen-
tamento que está sendo feito
afirmam que basta distribuir ter-

pesquisa, segundo demonstrou.
Sérgio Leite apresentou algu-
mas razões favoráveis à reforma
agrária, como custo mais barato
que o da criação de empregos
nos grandes centros; alternativa
importante para absorver o con-
tingente de desempregados; e
solução para 16 milhões de
brasileiros que vivem no cam-
po em condições de miséria,
abaixo da linha da pobreza.
Favoredmeio - Ele lembrou
que, na década de 70, foram
transferidos para a iniciativa

na ditadura, continua na democra-
cia. Representantes do MST apon-
taram também, falhas na pesquisa
- que não considera a produção
para consumo próprio corno renda
familiar.

O painel foi aberto pelo Secre-
tário de Estado de Meio Ambinete
eDesenvo1vÍrrientoSustentáveI,josé
Carlos de Carvalho, que disse ser
impensável que, com tanta terra
cultivável no país, sejam invadidas
áreas de preservação e matas nati-

rasparaaproduçãoserduplicada
ou triplicada. Propõs-se a
desmitificar esses conceitos,
mostrando que 58% dos assen-
tamentos estão em condições
de razoáveis a ruins e 54% não
contam com assistência à saúde.
Das moradias, 47% não têm
banheiro, 66% não possuem
esgoto e 60% estão sem energia
elétrica. A situação das assenta-
dos também é problemática. A
renda média de uma familia de
cinco pessoas é de R$ 132,00e
43% dos assentados
complemtamdah
do fora. "É isso que a sociedade
quer com a reforma agrária,
colocar um batalhão de pessoas
em condições indignas?", con-
cluiu Simões.

privada 30 milhões de hectares
pelo Poder Público, enquanto
que em toda a história do Brasil,
até hoje, não chega a 27 mi-
lhões de hectares a terra desti-
nada à reforma agrária. Esse
favorecimento aos latifundiá-
rios não acabou, segundo o
professor, pois as desapropria-
ções chegam a valores superio-
res em 50% ao valor comercial
da terra. "Desapropriação é
premiação e não punição pelo
não cumprimento da função
social da terra".

vas. Afirmou que as terras que
foram tomadas às florestas estão
hoje improdutivas e que seu uso
poderia duplicar nossa safra de
grãos. Para ele, a política agrária
do país induz o agricultor a ver a
floresta como obstáculo e não
como aliado.

A sessão foi presidida pelo
deputado Wanderley Ávila
(PSDB) e teve como coordena-
dor o deputado Alberto Pinto
Coelho (PPB).

sentou as propostas do Exe-
cutivo para a implantaçãode
uma política fundiária no Es-
tado (ver matéria na pági-
na 6). Enquanto ele defen-
deu o envolvimento de todos
os atores (do latifúndio aos
sem-terra, passando pelos
agentes públicos) para a so-
lução do problema, repre-
sentantes dos trabalhadores
pediram mais agilidade do
Governo nos processos de
assentamento e criticaram a
repressão policial ao MST.

A diretora de Política Agrá-
ria da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais
(Fetaemg), Maria Antônia
Costa Nogueira, disse que
não é possível pensar a refor-
ma agrária apenas no Estado,
pois o problema é nacional.
"São 166 milhões de hectares
de terra ociosa, enquanto 32
milhões de pessoas estão na

é preciso que a sociedade sai-
ba nas mãos de quem estão 11
milhões de terras públicas de
Minas Gerais e reapresentou
uma reivindicação antiga do
MST: a construção de escolas
técnicas para que os próprios
trabalhadores adquiram os
conhecimentos necessários ao
trabalho no campo. Acrescen-
tou que o MST quer terras

Sorgo da Embrapa, Mário
Ramos Vilela, que discor-
reu sobre a necessidade da
alfabetização e da educa-
ção básica para o trabalha-
dor do campo.

O painel « Política Esta-
dual de Reforma Agrária"

miséria", assinalou, lembran-
do ainda que registram-se 25
mil casos de trabalho escravo
e três milhões de crianças e
adolescentes, fora da escola,
explorados no trabalho do
campo. Em contrapartida,
segundo a diretora da
Fetaemg, a agricultura famili-
ar é responsável por 80% dos
postos de emprego e produz
os principais alimentos da
cesta básica.
Números - Em Minas Ge-
rais, segundo a Fetaemg, há
600 mil famílias de sem-terra,
40 áreas de conflito, 20 acam-
pamentos de sem-terra, e 27
projetos de assentamento,
sendo que apenas seis deles
contam com energia elétrica.
Maria Antônia defendeu o
envolvimento dos Governos
federal e estadual na libera-
ção de recursos para a refor-
ma agrária e a cessão de
recursos humanos pelo Incra.

férteis e próximas aos mercados
de consumo.

Miranda reclamou da moro-
sidade do Incra para promover
os assentamentos e citou, entre
outros, o caso da Fazenda
Califórnia, no Vale do Rio Doce,
cuja ocupação durou cinco anos
e há três se desenrola o processo
de concessão de títulos às 100
famílias que sobrevivem alt

foi presidido pelo depu-
tado Wanderley Ávila
(PSDB) e teve como co-
ordenador o deputado
João Leite (PSDB). Os
dois painéis foram segui-
dos de debate com parti-
cipantes dos grupos de
trabalho do Fórum.
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O primeiro painel foi marcado	
NNA

por uma "guerra de números"
Uma guerra de números

marcou o primeiro painel do
Seminário Legislativo "Refor

-ma Agrária em Minas Gerais",
que teve como tema "Refor-
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O Plenário se manteve cheio
durante a realização dos
painéis

O Painel "Política Estadu-
al de Reforma Agrária", reali-
zado também na manhã de
ontem, foi aberto pelo Asses-
sor Especial do Governo para
a Reforma Agrária, João Ba-
tista dos Mares Guia. Ele apre-

Para professor, há favorecimento

Interpretação de pesquisa é contestada

Falaram também o de Pesquisa de Milho e

MST repudia repressão policial e
reivindica escolas teenicas

mera garante que vai acelerar processo



Governo propõe criação de
Fundo e Conselho da Reforma
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propostas para vencer desafios
Os grupos de discussão do

Seminário Legislativo «Refor-
ma Agrária em Minas Gerais"
movimentaram a Assembléia
na tarde de ontem. Foram três
grupos que se reuniram para
discutir propostas abordando
os seguintes temas:

Grupo 1- Desafios e Obs-
táculos, com quatro subtemas
- papel dojudiciáno, recursos
e fontes de financiamento do
programa de Reforma Agrária,
problemas da legislação e ge-
ração de emprego e renda;

Grupo 2- A Reforma Agrá-
ria e Meio Ambiente, com os
subtemas: impactos ambientais
dos projetos de assentamento,
agroecologia e sustenta-
biidade dos projetos;

Grupo 3 - A Gestão da
Política Estadual de Reforma
Agrária, que abordou a gestão
participativa do Plano Estadu-
al de Reforma Agrária.

Propostas—As propostas en-
caminhadas pelas entidades
participantes, até o dia 19 de
agosto, foram agrupadas como
consensuais e não-consensuais
em cada grupo. De acordo
com o estatuto do Seminário,
o relatório final dos grupos
será apresentado na Plenária
final, amanhã, às 8 horas. Mais

quatro grupos se reúnem hoje à f
tarde, conforme programação
publicada na capa desta edição. .

O Seminário Legislativo te- O
cebeu cerca de 700 inscrições 9
de representantes de órgãos
governamentais e não-governa-
mentais, de pessoas físicas ou
representantes de entidades di-

loversas.

Critérios prévios

O grupo número 3, que
discutiu a Gestão da
Política Estadual de
Reformo Agrária, recebeu
três propostas novas. No
documento inicial,
provocaram polêmica duas
propostas da Federação
da Agricultura do Estado
de Minas Gerais que quer
estabelecer critérios prévios
de avaliação econômico-
financeira e a existência de
recursos em quantidade
adequada para a total
implementação de projetos
de assentamento. A outra
proposta polêmica, da
Amda, quer efetivar o
Protocolo Verde, conforme
decreto do Governo do
Estado, em que todos os
bancos estaduais seriam
obrigados a vincular os
créditos bancários,
inclusive rurais, ao
licenciamento ambiental.

O assunto mais polêmi-
co do grupo número 1 foi o
papel do judiciário na ques-
tão da reforma agrária, es-
pecialmente sobre a implan-
tação da justiça agrária es-

No grupo número 2, que
discutiu o Meio Ambiente,
a polêmica referiu-se a duas
propostas da Associação
Mineira de Defesa do Meio
Ambiente (Amda). A pri-
meira quer instituir o
licenciamento ambiental
como instrumento de pre-
visão e análise no processo
de assentamento. Essa pro-
posta foi criticada por re-
presentantes dos sem-terra
porque, na opinião deles,
poderia dificultar os pro-

pecializada. Vários partici-
pantes ressaltaram a neces-
sidade de democratização
da Justiça, de controle ex-
terno do Judiciário e de
aproximação do Poder com

cessos. Na segunda proposta,
a Amda propõe que as terras
cobertas por florestas nativas
não sejam consideradas im-
produtivas. Daí a necessidade
de que o conceito de terras
produtivas fique bem claro.

O diretor de Cadastro Ru-
ral do Incra, Eduardo
Henrique Freire, discordou
da posição da Amda, porque,
segundo ele, a existência de
floresta nativa não influencia
a avaliação para fins de desa-
propriação. Pela lei, conti-

a sociedade. Além do docu-
mento inicial, que contém mais
de 30 propostas, princípios e
diretrizes para a reforma agrá-
ria, foram apresentadas mais
sete novas sugestões.

nuou, a não ser que a
floresta seja área de con-
servação, preservação ou
tenha plano de manejo
ambiental aprovado pe-
los órgãos responsáveis,
a terra é considerada
aproveitável e não-utili-
zada. "Só é considerada
improdutiva se não atingir
os índices mínimos de ren-
dimento em relação à área",
concluiu. Nesse grupo fo-
ram apresentadas mais de
20 novas propostas.

Amda defende florestas nativas

Participantes pedem "justiça agrária"

Desafios, meio ambiente e gestão foram os temas dos grupos de trabalho

parceiros indispensáveis
nessa negociação."
Titulações - A posse do
novo governo começou a
mudar esse quadro e, desde
que foi tomada a decisão de
enfrentar o problema agrá-
rio no Estado, muito já se

avançou, segundo Mares
Guia. "Em 1996, já titulamos
mais hectares do que tudo 
que foi feito no Estado nos
últimos 10 anos. Isso eviden-
cia , no mínimo, a existência
de vontade política para re-
solver o problema", garantiu.

A instalação de um Con-
selho Estadual de Reforma
Agrária, com participação
paritária dos segmentos en-
volvidos diretamente na
questão, é uma das propos-
tas defendidas pelo gover-
no de Minas para iniciar a
formulação e implantação
de uma política fundiária
no Estado. O governo pro-
põe ainda a criação de um
Fundo Estadual de Reforma
Agrária, com recursos do
Imposto Territorial Rural
(ITR), estadualizado e trans-
formado em contribuição
social, para execução dos
projetos de assentamento.
Um plano de ação prelimi-
nar inclui também algumas
áreas para iniciar, de imedi-
ato, o assentamento de fa-
mílias, como as terras de
reflorestamento na região
do Jequitinhonha, que de-
verão ser brevemente de-
volvidas ao Estado.

O assessor especial do
governador para Reforma
Agrária, o secretário adjun-
to da Educação, João Batis-
ta dos Mares Guia, partici-
pou, ontem de manhã, do
Painel II: "Política Estadual
de Reforma Agrária", fazen-
do uma análise da política
agrária dos governos passa-
dos e apresentando as dire-
trizes e algumas ações pro-
postas pelo atual governo.
Mares Guia afirmou que,
até agora, o que existiu em
Minas foi a não-política agrá-
ria, com algumas poucas
exceções - momentos em
que a questão foi encarada
com seriedade pelos órgãos
técnicos, mas sem o apoio
de uma ação política do
governo "e com a exclusão
dos atores sociais, que são

Secretaria poderá implementar
• projetos e reduzir conflitos

Mares Guia propôs concebida num ambien-
que, a partir do Seminá- te democrático, com a

• rio Legislativo, seja cria- discussão e a negocia-
da urna Secretaria Exe- çào de todas as propos-
cutiva, não institu-	tas.
cionalizada e não for- Reflorestamento - O
malizada, para gerir os assessor apresentou,
encaminhamentos pro- também, proposta que
postos no encontro. A vem sendo analisada
Secretaria trabalharia pelo governo de ceder,
articulada com grupos para urna reforma agrá-
técnicos para garantir a ria florestal, as terras que
implementação imedia- estão sob regime de
ta de alguns projetos. comodato com reflo-
Temos 33 situações de restadoras. "Esse contra-

conflito no Estado e mais tu está vencendo e be-
1,5 mil famílias pedindo neficiaria 2,5 mil famíli-
projetos de assentamen- as que hoje têm uma reri-
to. Não podemos espe- da media de 1.3 salários-
rar muito, advertiu,	mínimos. Com a devolu-

Num segundo mo- çao das terras, podemos
mento, Mares Guia pro- criar grupos de 50 famí-
pôs a formação do Con- lias, em cooperativas,
selho Estadual de Refor- que iriam explorar essas
ma Agraria, espelhado reservas florestais, ele-
na experiência do Con- vando sua renda para 6
selho	de	Política ate 8.5 salários-mínimos
Ambiental (Copam). O afirmou. Segundo Mares
Copam, de acordo com Guia, empresas como
ele, á demonstrou, na Mannesrnan, Belgo e a pró-
pratica, a viabilidade da pria Associação Brasileira
iniciativa, com a partici- de Carvão Vegetal
pação paritária dos seg- (Abracave) concordaram
mentos envolvidos com com o projeto. "Vamos dis-
a questão ambiental no cuti-lo mais e, se esse for.
Estado. Afirmou, ainda, um caminho, poderemos
que a política fundiária implementá—lo em curto
para o Estado deve ser prazo", garantiu.
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Defesa do Consumidor

Inquérito do MP apura cobrança
de altas taxas pelos cartorios

A Comissão de
Agropecuária aprovou, on-
tem, requerimento do de-
putado Paulo Piau (PFL)
formulando apelo ao presi-
dente da Casa para que seja
promovido um fórum técni-
co sobre implantação e de-
senvolvimento de empre-
sas de base tecnológica em
Minas.

Também foram aprova-

-

Carceronj: tabela fantasma

Críticas
Na abertura da reunião,
Marcos Helênio afirmou que
a Casa não pode e não
deve ficar omissa em
relação às taxas abusivas
cobradas pelos cartórios.
Disse que alterações devem
ser aprovadas pelos
deputados e sancionadas
pelo Executivo, o partir de
projeto do Judiciário. O
deputado Gera ido Rezende
(PMDB) criticou o Judiciário
por atropelar o Legislativo e
disse que a tabela não tem
valor, se não passar pela
Alemg. Já o deputado Raul
Lima Neto (PPB) disse que a
tabela com altas taxas
transgride a lei e a ordem,

Requerimento
Foi aprovado requerimento
do deputado Marcos
Helênio solicitando
informações ao corregedor-
geral da Justiça sobre a
tabela de emolumentos em
vigor; possível tabela em
estudos; custos paro novas
taxas; procedimentos
adotados para fiscalizar os
cartórios; estatísticas sobre
fiscalização em cartórios e
ações contra irregularidades
praticadas. Participaram
ainda da reunião os
deputados João Leite (PSDB)
e Antônio Andrade (PMDB).

O assessor jurídico do
Ministério Público Estadu-
al, Manos Kelier, afirmou
ontem, ao participar de reu-
nião da Comissão de Defe-
sa do Consumidor, que a
Promotoria de Defesa do

Procon
defende

O coordenador do Procon
de BH, Luiz Fernando
Carceroni, classificou de fan-
tasma a tabela de taxas abusivas
praticada pelos cartórios de
registro civil da capital. Segun-
do ele, ao serem notificados
para explicar o aumento das
taxas e apresentar a nova tabe-
la, todos os cartórios enviaram
Oficio (com o mesmo texto) se
limitando a dizer que a co-
brança pela "tabela elaborada
pelo Tribunal de Justiça" tinha

Também participante da
reunião, o presidente da Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor da Câmara Municipal de
BH, vereador Arnaldo Godoy
(P1), destacou que a prática
cartonial é historicamente co-
nhecida no Brasil e que esta
situação precisa ser revista. O

Consumidor já abriu inqué-
rito administrativo para apu-
rar suposta prática de crime
pelos proprietários de car-
tórios, devido à cobrança
de altas taxas para serviços
de registro civil. Kelier par-
ticipou de reunião destina-
da à discussão do aumento
abusivo das taxas, à qual
não compareceram, apesar
de convidados, o
corregedor-geral de Justi-
ça, Lauro Pacheco de
Medeiros, e a presidente
da Associação dos Oficiais
de Registro Civil das Pes-
soas Naturais de Belo Ho-
rizonte, Maria Cândida
Batista Faggion.
Crime - Marlos Kelier ex-

sido suspensa, voltando a ser
praticados os preços anterio-
res.
Processo—Devido à cobrança
dos preços considerados
abusivos, o Procon decidiu
encaminhar documentação
sobre o assunto à Procurado-
ria-Geral de Justiça de Minas e
à Secretaria do Direito Econô-
mico do Ministério da Justiça
para que se abra processo cri-
minal contra os donos de car-
tórios, caso seja configurada a

coordenador do Procon-BH
sugeriu que seja instaurada uma
CPI para apurar todas as ativi-
dades dos cartórios em Minas.
Favores - O presidente da Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor da Assembléia, deputado
Marcos Helênio (P1), revelou
que, no último final de semana,

plicou que o inquérito foi
aberto pelo promotor José
Fernando Marre iros
Sarabando e poderá resul-
tar no pedido de abertura
de inquérito policial. A co-
brança de taxas em
descumprimento da legisla-
ção é crime, com pena de
um a quatro anos de prisão
prevista no inciso III do
artigo 6-° da Lei 8.137, de
1990. "A Corregedoria de
Justiça é a grande responsá-
vel pelo caos que acontece
na cobrança de taxas
cartoriais", disse. Cabe à
Corregedoria fiscalizar a ati-
vidade dos cartórios, além
de propor alteração nas ta-
belas de preços.

prática de crime.
Além disso, o Procon vai

intervir para que os consumi-
dores que pagaram taxas
abusivas sejam ressarcidos,
com a devolução em dobro
dos valores, conforme prevê
a legislação. Carceroni ainda
criticou a Corregedoria do
TJ, que, em sua avaliação,
não fiscaliza a ação dos car-
tórios em Minas. "Assusta-
nos a omissão da Corre-
gedoria» , afirmou.

foi procurado por donos de
cartórios. Eles argumentaram ter
de cobrar elevadas taxas por-
que precisam fazerfavores (pies-
tar serviços de graça) para polí-
ticos. "A denúncia é grave",
disse, salientando que uma
Comissão Especial poderá ser
instalada para apurar a situação.

Apoi1ammto
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça adiou a
votação do parecer de l
turno sobre oPL 919/96 1 do
deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), que reduz para
cinco anos o tempo de
apostilamento dos direto-
res de escolas. Na reunião
de ontem, o relator da ma-
téria, deputado Anivaldo
Coelho (PT), pediu prazo
regimental para emitir seu
parecer.

Na mesma reunião, a
Comissão aprovou aprovou
pareceres favoráveis a três
projetos que tratam de de-
claração de utilidade públi-
ca e ao PI, 900/96, do go-
vernador, que autoriza o
Executivo a doar imóvel ao
município de Lima Duarte.
O relator, deputado
Anivaldo Coelho, incluiu
duas emendas no parecer.
A reunião foi presidida pelo
deputado Geraldo
Santanna (PMDB) e con-
tou, ainda, com as pre-
senças dos deputados
Arnaldo Penna (PSDB) e
Aílton Vilela (PSDB).

A Reunião Ordinária
Deliberativa da tarde de
ontem foi encerrada por
falto de quórum, sem a
votação da matéria
constante da Ordem do Dia

dos outros três requerimen-
tos do deputado Paulo Piau,
encaminhando ofícios ao
governador, ao secretário
de Ciência e Tecnologia e
ao presidente da Fapemig,
em apoio à indicação do
professor Mário Ramos
Vilela para integrar o Con-
selho Curador da Fapemig.
Foi aprovado, ainda, o re-
querimento 1.585/96, do

efetivada no processo de
pnvatização da Rede Ferroviária
Federal. "Após 70 anos de
serviços, ligando Minas à Bahia, a
desativação do Trem Baiano
deixa uma grande lacuna na vida
dos norte-mineiros, que, durante
quase um século, consolidaram
sua economia, seus costumes,
cultura e desenvolvimento neste
meio de transporte", ressaltou. Gil
Pereira deixou registrado o
protesto da região junto à RFFSA
e ao Ministério dos Transportes
por causa da decisão. O deputado
Carlos Pimenta (PL) aparteou o
pronunciamento ressaltando a
importância deste meio de
transporte para a economia da
região.

Ipsemg
O deputado Gilmar Machado (PT)
disse que está colhendo

deputado Almir Cardoso
(PT), que solicita à
Ruralminas a agiização da
entrega dos títulos de posse
de terras devolutas já apro-
vados pela Assembléia.

Participaram da reunião
os deputados Paulo Piau
(PFL), que a presidiu,
Olinto Godinho (PL), Elbe
Brandão (PSDB) e Marcos
Helênio (PT).

assinaturas com o objetivo de
instaurar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a situação do
IPSEMG. A CPI pretende saber a
destinação dos recursos
descontados mensalmente na
folha de pagamento dos
servidores e quanto o Estado
deve ao Instituto. Gilmar
Machado ressaltou as dificuldades
pelas quais os funcionários
estaduais estão passando, por
causa do não reajuste salarial. Ele
comentou, ainda, a atitude do
secretário de Recursos Humanos
e Administração, Cláudio Mourão.
"Ele informou que foram feitas
dez mil consultas a respeito do
Programa de Desligamento
Voluntário, porém consulta não é
adesão. O sucesso que dizem que
o projeto está fazendo é uma
propaganda enganosa",
concluiu

Comissão Especial

Parecer mantém veto parcial
à contribuiçãoprevidenciária

A Comissão Especial en- Machado (PT), apresentou desempate foi dado pelo
carregada de examinar o parecer pela rejeição do presidente.
veto parcial do governador veto, mas o mesmo foi rejei- Designado novo relator,
à proposição de lei 13.103, tado. Na votação, houve o deputado Alberto Pinto
que institui a contribuição empate. O relator e o depu- Coelho apresentou parecer
previdenciária de 3,5% para tado Paulo Schettino (PTB) pela manutenção do veto.
custeio de aposentadoria de votaram a favor do parecer; Na votação, houve novo em-
servidores públicos, apro- e os deputados Alberto Pin- pate, e o resultado, mais
vou ontem parecer pela ma- to Coelho (PPB) e o presi- uma vez, foi decidido pelo
nutenção do veto,	dente da Comissão, deputa- presidente. A matéria se-

0 relator designado para do Aílton Vilela (PSDB), gue, agora, para apreciação
a matéria, deputado Gilmar foram contra. O voto de do Plenário.

Agropecuária e Política Rural

Comissão aprova requerimentos

Seminário
O deputado Raul Lima Neto (PPB)
parabenizou a iniciativa do
Legislativo, em parceria com o
Executivo e entidades da
sociedade, de realizar o Seminário
Legislativo "Reforma Agrária em
Minas Gerais". Segundo o
deputado, a promessa de reforma
agrária tem sido comum nas
campanhas políticas, mas ela
nunca se concretiza. "Sou
plenamente favorável à discussão
do problema com as pessoas que
estão realmente passando por ele,
os sem-terra. A reforma agrária é
necessária, desde que se tenha
uma política agrícola sensata",
afirmou.

Trem Baiano
O deputado Gil Pereira (PPB)
falou sobre a desativaçÃo da linha
Montes Claros-Monte Azul,

diz que tabela é fantasma e
abertura de processo

Deputado quer apuração de denúncias
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AGENDA
8 horas

• Seminário Legislativo 'Reforma Agrária em Minas Gerais"~
Painel IV: Assentamentos Modelos e Resultados (Plenário)

9 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho IV) -

discutira atuação de empresas que concedem empréstimos
ao funcionalismo público com desconto em folha. Ouvir o
coordenador do Procon de 8H, Luís Fernando Carceroni; o
promotor de Justiça da Defeso do Consumidor, Antônio
Joaquim Femandes Neto; o delegado da Delegacia de
Ordem Econômica, Arivaldo Sudan; o superintendente
central de Pessoal da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, Geraldo César Pereira; os presidentes da
Aescrepol, Nelson Caldeira; da Previcaixa e Asem, Divino
Possas; da CBGC, Austregésilo Neves; da Aspemg, Antônio
Passas; da CFM, Zélia Silva; da Agesp, José Cavalcanti; da
Associação dos Jornalistas do Serviço Público, João Vilaça;
e o gerente da Cebrasp, Batuíra Lima

• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (Plenorinho
II) - apreciar proposições da Comissão

9h3omin
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho 1) - discutir e votar proposições que dispensam
o apreciação do Plenário

10 horas
• Seminário Legislativo "Reforma Agrária em Minas Gerais' -

Painel V: Política Agrícola e Agricultura Familiar (Plenário)
• Comissão de Saúde e Ação Social )Plenarinho III) - discutire

votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenorinho 1)
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarir,ho II)

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
• Seminário Legislativo "Reforma Agrária em Minas Gerais"-

Grupos de Trabalho IV: Legitimação de Terras e Ação
Discriminatória; V: Projetas de Colonização e Desenvolvi-
mento Rural; VI: Instrumentos de Política Agrícola poro os
Assentamentos e Agricultura Familiar; e VII: Políticas Sociais
poro os Assentamentos e Agricultura Familiar

l4h3Omin
• Reunião conjunta das Comissões de Constituição eJustiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
parecer sabre o Pi- 923/96, do governador, autoriza o
Executivo a reverter imóvel a Santo Antônio do Aventureiro

16 horas	 E
• CPI para procedera estudos sobre o processo de apuração dos

índices do Valor Adicionado Fiscal (VAF) dos municípios
mineiros (Plenarinho II) - tratar de assuntos de interesse do
Comissão

20 horas
Reunião Extraordinária Deliberativo (Plenário)

Assembléia na Internet:
http:llwww.almg.gov.br

Reunião Ordinária Deliberativo (14 horas)
RQN 1.068/96

Do deputado Marcos Helênio, solicita informações 00
Secretário da Segurança Público acerco do efetivo cumpri-
mento da Lei sobre controle dos desmontes e ferros velhos

RQN 1.234/96
Do deputado Glycon Terra Pinto, solicita o inserção, nos
anais da Casa, do reportagem "Deu Zebu", publicada na
revista Exame, em 22/11/95

Veto Total
À Proposição de Lei 13.082, que acrescenta parágrafo ao
art. 56 da Lei n° 6.763, que consolido a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.101, que autoriza a alienação das
ações da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.043. que autoriza o Poder Executivo
a delegar, por meio de Concessão ou de permissão, os
serviços públicos que menciona

PL 895/96
Do governador, que altera a Lei 11.394, de 6/1/94, que
cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba

PL 897/96
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executiva
a doar ao Município de Juiz de Fora imóvel que especifica.

PL 93/95
Do deputado Ronaldo Vasconceilos, que dispõe sobre a
instalação de gabinete sanitário nos veículos automotores
de transporte rodoviário coletivo intermunicipal

P1. 471195
Do deputado Arnaldo Penna, que autoriza o Poder Execu-
tivo a doar imóvel ao Município de Senhora de Oliveira.

CAPITAL
ERRO MÉDICO
Resumo: Médicos procuraram a Assembléia Legislativa para se
queixar de uma delegacia específica para erros médicos. A
categoria se sente discriminada.
Entrevistas: Deputado Jorge Hannas (FEL); deputado Marco
Régis (PPS); Santos Moreira, secretário de Segurança Pública;
João Batista Soares, representante do Conselho Regional de
Medicina; Lincoln Freire, presidente da Associação Médica de
Minas Gerais.

P1. 516/95
Do deputado Bonifácio Mourão, autoriza o Executivo a
revertera Divinolândia de Minas, terreno que menciona.

PL 560/95
Do deputado Miguel Martini, que dispõe sobre o controle
e comercialização de Thinner que contenha solvente.

Reunião Exfraordinária(20 horas)
Veto

À Proposição de Lei 13.043
Veto

À Proposição de Lei 13.082
Veto

A Proposição 13.101
PL 895/96

Do governador, que altera a Lei n" 11.394, de 611194
PL 897/96

Do governador (doação de imóvel a Juiz de Fora)
P1. 93/95

Do deputado Ronaldo Vasconcellos (instalação de sanitá-
rio nos veículos de transporte intermunicipal)

PL 241/95
Do deputado Marcos Helênio, que cria o Fundo Estadual
do Trabalho e dá outras providências

PL 369/95
Do deputado Leonídio Bouças, acrescenta dispositivo ao
art. l' do Lei n°9.760, (concede passe livre aos deficien-
tes físicos e visuais no transporte intermunicipal da Estado)

PL 471195
Do deputado Arnaldo Penna

PL 516/95
Do deputado Bonifácio Mourão (Divinolândia de Minas)

PL 560/95
Do deputada Miguel Mortini (comercialização de thinner)

INTERIOR
RESENHA
Resumo: Deputados discutem com universidades e empresários o
implantação de empresas de base tecnológica poro impulsionara
desenvolvimento econômico de Minas; parlamentares debatem
com representantes dos pois e alunos o projeto do deputado João
Batista de Oliveira que proíbe a cobrança de taxas, mensalidades
e contribuições na rede estadual de ensino. Esses são alguns
assuntos tratados na resenha, na semana de 26 a 29 de agosto.
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