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O trabalho do CDI ajudou na criação de 150 mil empregos diretos em
Minas Gerais

Novos distritos serão instalados
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A Assembléia Legislativa reali-
zou sessão especial, na noite da
última quinta-feira, para homena-
gear os 25 anos de fundação da
Companhia de Distritos Industriais
(CDI), em solenidade que contou
com a presença de deputados, em-
presários, prefeitos, diretores e ser-
vidores da CDI.

A Companhia foi saudada pelo
deputado Francisco Ramalho
(PSDB), que disse que os 25 anos
de atuação do órgão o colocam
como um dos mais importantes ais-
tnjrnentos de fomento ao desen-
volvimento industrial, base para os
grandes investimentos, principal-
mente os internacionais

Ramalho citou a atuação do
governador Eduardo Azeredo
'que, com sua mão progressista,
já assegurou, entre recursos pú-
blicos e privados, investimentos
da ordem de 15 bilhões de dóla-
res para realizações até o final
de 1998".

O 1-vice-presidente daAssem-
bléia, deputado Wandefley Ávila,
destacou o tripé Indi,BDMG e CDI,
montado para impulsionar a eco-
nomia mineira na década de 70,
como base do arcabouço para fo-
mentar o desenvolvimento indus-
trial de Minas, onde já foram insta-
ladas 1.400 indústrias, proporcio-
nando a criação de 150 mil empre-
gos diretos e contribuindo para a
abertura de quase 800 mil postos
de trabalho no Estado.

ndedeyÁvila citou, entre os
grandes projetos implantados em
Minas com participação da CDI, a
Fiat Automóveis, em Betim a Du
Pont, em Uberaba; Açominas, em
Ouro Branco; a Cenibra, em Belo
Oriente; a Helibrás, em Itajubá; e,
recentemente, a Mercedes Benz,
em juiz de Fora.

Dezessete novos distritos
encontram-se em fases diferen-
tes de programação e deverão ser
implantados em breve, em Belo
Horizonte (Gorduras e Via Ex-
pressa), Betim, Governador
Valadares, Ipatinga, Conselheiro
Lafaiete, Santos Dumont, Barro-
so, Jacutinga/ Campo Belo, Pas-
sos, Formiga, Divinópolis,
Guaxupé, Poços de Caldas, Ex-
trema e Juiz de Fora. A informa-
ção é do presidente da CDI,
Baldonedo Napoleão, que agra-
deceu a homenagem em nome
da Companhia.

Ele traçou o perfil da CDI,
desde sua fundação, no Gover-
no Rodon Pacheco, na década de
70, até os dias atuais, com a im-
plantação de 47 distritos indus-

O comprovante, ou compro-
vantes (dois turnos), de vo-
tação nas eleições municipais
deste ano devem ser apre-
sentados até 10 de ianeiro,
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triais, com 1.500 empresas gera-
doras de 150 mil empregos dire- ci
tos. Baldonedo agradeceu à As- a
sembléia Legislativa, aos deputa-
dos, ao corpo técnico e adminis-	o
trativo da CDI, pela homenagem.

Wanderley Ávila, que presidiu a
Ele recebeu do deputado a

sessão, uma placa alusiva à ho-	)
menagem.

Além do presidente da CDI,
Baldonedo Napoleão, a soleni-
dade contou com a presença do
representante das empresas ins-
taladas nos Distritos Industriais,
Edgar Danilo Alves da Silva; do
vice-presidente da Associação
Comercial de Minas, Agnaldo
Diniz Filho; e do representante
da Secretaria de Indústria e Co-
mércio, Inácio Fernandes.

no Setor de Atendimento da
GPE, no 1° andar do Edifício
Tiradentes. Caso contrário, os
vencimentos serão bloquea-
dos a partir de janeiro.
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Da .umesa da assembléia	PAINEL .
TV a cabo da Assembléia
completa um ano no ar
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22-Vice-Presidente
Sebastião Navarro Vieira
32-Vice-Presidente
Paulo Pettersen
12-Secretário
Rêmolo Aloise
22-Secretário
Maria José Haueisen
32-Secretário
lbrahim Jacob
40—Secretário
Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio

SECRETARIA
Diretor-Geral
Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa
Paulo Rubens Navarro Vieira

ATVL- Canal 4O, TV  cabo
da Assembléia, completou, no
último sábado, o primeiro ano
de transmissões. Levada ao ar
dois dias após a promulgação da
lei que regulamentava a utiliza-
ção das TVs a cabo, a TVL leva
aos assinantes urna média diária
de programação de seis horas,
fazendo a cobertura, às vezes si-

O presidente Agostinho
Patrús fez conferência no Se-
nado, na última semana, para
apresentar a experiência da As-
sembléia de Minas no uso da
informática para alavancar o
seu processo de modernização
e desburocratizar o acesso do
cidadão a suas informações. Ele
participou da abertura do 1 En-
contro Nacional de Informática
Aplicada ao Legislativo, que
teve na mesa de trabalhos, além
do presidente do Senado, José
Sarney, o presidente da Câma-

multânea, das reuniões de Ple-
nário e das Comissões, seminá-
rios, audiências públicas, enfim,
de toda a atividade legislativa.

A TVL foi a primeira TV do
Legislativo de todo o País a inici-
ar suas transmissões, antes cries-
modo Senado e do Estado de São
Paulo. Como parte da programa-
ção do canal, foram criados pro-

ra Legislativa de Brasília, depu-
tado Geraldo Magela, e o presi-
dente da Assembléia do Rio
Grande do Sul, deputado José
Otávio Germano.

Em sua exposição, Patrús ex-
plicou que os recursos de
informática da Assembléia de
Minas foram fundamentais na
consolidação das mudanças in-
ternas e externas do Poder nos
últimos anos, simplificando ro-
tinas, integrando áreas do pro-
cesso legislativo e aumentando
a transparência dos trabalhos

gramas de debates, em que sã0
chamados especialistas e repr,
sentantes do governo para dis-
cutir com os deputados temas j
interesse do Estado; e infornati.
vos, através dos quais os
telespectadores são esclarec
sobre leis criadas pela Assemb16,
e o seu impacto no cotidiano
mineiros.

legislativos. Esses investimen-
tos, segundo detalhou aos par-
ticipantes, desencadearam unta
série de avanços que podem ser
constatados ria área administra-
tiva da Assembléia - pessoal.
contabilidade, etc - quanto na
área de processo, com a cria-
ção de bancos de dados.
disponibilizados ao público aos-
vés dos serviços prestados pelo
Centro de Atendimento ao Cida-
dão (CAC), entre outras iriiciatl-
vas que apontam para melhor e
maior informação ao público-

Patrús mostra no Senado projetos de
modernização do Legislativo

Assembléia na Internet:
http:I/www.almg.gov.br

CAPITAL
RESENHA

Resumo: O deputado federal Luiz
Eduardo Magalhães foi destaque
durante a solenidade de entrega da
Medalha do Mérito Legislativo;
consumidores vieram à Assembléia
protestar contra o serviço BH-900,
prestado pela telemig. Esses são
alguns destaques da resenha de 25 a
28 de novembro.

BENJAMIM GUIMARÃES
Resumo: A possibilidade de extinçóo da
Fronave, Companhia da Navegação do
Rio São Francisco, e o risco de Minas
Gerais perder seu último vapor, o
Benjamim Guimarães, mobilizou a
bancada de deputados da região do rio
São Francisco.
Entrevista: Deputado Wanderley Ávila
(PSDB); Leônidas Gregório de Almeida,
prefeito eleito de Pirapora; deputado
Cleuber Carneiro (PFL).
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11 h40min
Projeto Sobrevídeo mostra o filme "Terra

9 horas	 Estrangeira", de Walter Sailes Jr. e Daniela
Alunos da Escola Estadual Pestalozzi	Thomas (Teatro)
participam do Projeto Cidadão Mirim (Hall 20 horas
dos Bandeiras)	 e Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

INTERIOR

-

-.i


