
Da esquerdo para direita, durante o !iasteamento das bandeiras: o
secretário do ploneiamento Manoel Costa; o presidente Andersan Admito

e o presidente do Tribuna! de Justiça, Lúcia Urbano

r...................................................................................................
Ex-superintendente fala à CPI
O ex-superintendente da Cemig José
Pedro Rodrigues de Oliveira criticou, na
última terça-feira, a alienação das ações

1 da empresa, durante reunião da CPI que
investiga possíveis irregularidades na
venda de 33% das ações ordinárias da
companhia. Ele disse que a venda foi
"Ilegal, aética e contrária aos interesses
da empresa e do Estado". Condenou,
ainda, acordos assinados durante o
governo anterior com o Ministério das
Minas e Energia, para renovação de
concessões, que prevêem o divisão da
Cemig em seis empresas, sendo uma de
geração de energia, outra de transmissão
e quatro de distribuição. Página 9

Sabatina para Jucemg
A Comissão Especial constituída para
emitir parecer sobre a indicação do titular
da Junta Comercial do Estado (Jucemg)
aprovou, após sabatina realizada na
última terço-feira, parecer favorável do
deputado Luiz Fernando (PPB) à indicação
de Marcos Tito. O nome será agora
apreciado pelo Plenário em escrutínio
secreto. O quórum para votação é de 39
deputados, e, para ser aprovado, o nome
de Marcos Tito deve receber o voto
favorável da maioria dos presentes. Outra
reunião foi a da Comissão de Fiscalização
Financeiro e Orçamentaria, que ouviu o
presidente da Rede Minas, Luiz Alberto
Almeida Monteiro. Páginas 8 e 3
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Presidente lança Manifesto aos
Brasileiros, e Alemg tem ato público

CPI da Carteira
A CPI da Carteira de
Habilitação ouve, hoje, o
diretor técnico do Detran do
Rio Grande do Sul, Carlos
Eduardo Campos Vieira,
sobre o funcionamento do
órgão, especialmente no
que se refere à emissão da
carteira de habilitação. A
reunião será às 14 horas,
no Plenarinho IV

Prelegis
Os nomes sugeridos para
integrar o grupo de estudos
sobre o Prelegis, indicados
na último segunda-feira
(19) durante reunião entre
os funcionários e o
representante dos
servidores efetivos e do
Grupo de Execução, Adilson
de Brito, são os seguintes:
Elio Diniz (aposentado),
William Mazziero, Lúcia
Alvim, Maria de Lourdes
Copanema e Alberto
Barbosa, presidente da
Aplemg (Associação dos
Aposentados). O AL Informo
publicou erroneamente, na
edição de terça-feira (20),
que o servidor José Ramos
integrava o grupo

• Procon Assembléia denuncia
irregularidades no Disque
Amizade.
Página 14

• Comissão de Direitos Huma-
flOS ouve índios Moxokali.
Página 4

Representantes de diver-
sas entidades participaram,
na tarde da última terça-fei-
ra, no Teatro da Assembléia,
de um ato público em defesa
da soberania e do pa-
trimônio público, da reforma
agrária e dos direitos sociais.
O ato, realizado a requeri-
mento do deputado Edson
Rezende (PSB), teve a pre-
sença do 2°-vice-presidente
da Assembléia, deputado
Durval Angelo (PT), e do
prefeito de Belo Horizonte,
Célio de Castro, entre outras
autoridades. Antes disso,
pela manhã, houve a chega-
da do Fogo Simbólico à As-
sembléia, como parte da pro-
gramação da Semana da In-
confidência. A solenidade
contou com a presença de di-
versas autoridades (foto).
Mobilização - A reunião em
defesa do patrimônio públi-
co foi uma forma de mobili-
zar a sociedade para o ato
público e a solenidade de

encerramento da Semana da
Inconfidência, ontem, em
Ouro Preto. Na solenidade,
o presidente da Assembléia,
deputado Anderson Adauto
(PMDB), lançou o "Manifes-
to aos Brasileiros", terceira
etapa do Projeto "Minas Uni-
da Vence a Cris", da Mesa

da Assembléia. As outras
etapas foram a telecon-
ferência "Desafios da Fede-
ração Brasileira", no último
dia 15 de março, e o lança-
mento da "Frente Parlamen-
tar em Defesa da Autonomia
dos Estados", na mesma
data. Páginas 10 a 13



Trabalho, Previdência e Ação Social

Isenção de taxa em concurso
tem parecer favorável aprovado
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fiscalização Financeira e Orçamentária

Presidente da TV Minas nega
superfaturamento de aluguel da sede

A
ASSEMBLÉIA LEGISL4TI\A

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA

Anderson Adauto
Presidente
José Braga
1 9-Vice- Presidente
Durval Ângelo
22-Vice-Presidente
Diizon Meio
12-Secretário
Gil Pereira
2eSecretário

Antônio Júlio
Corregedor
Mau ri Torres
Corregedor Substituto

ASSEMBLÉIA informa
Editado pela Área de Comunicação
Social da Diretoria de Informação e
Comunicação e impresso pela Area de
Serviços Geras da Diretoria
Administrativa e Financeira

Se você tem criticas e sugestões, fale
com o responsável pela Area de
Comunicação Social (290-7812)

Se você está com p roblemas de
recebimento, fale corno chefe co Setram i
(290-7766)

Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 — Te] :290-7800
Fax 290-7811
BH

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

A Comissão de Trabalho,
da Previdência e da Ação
Social aprovou, na última
terça-feira, parecer favorá-
vel, de 1° turno, ao Projeto
de Lei (PL) 76/99, do depu-
tado Wanderley Ávila
(PSDB), que isenta o cida-
dão comprovadamente de-
sempregado do pagamento
de taxa de inscrição em con-
cursos promovidos pelos
órgãos públicos do Estado
de Minas Gerais. O candi-
dato comprovará a situa-
ção de desempregado com
a carteira de trabalho ou
documento similar. O
relator da matéria foi o
deputado Christiano
Canêdo (PTB).

Foram aprovados tam-
bém cinco requerimentos
da própria Comissão. Um
deles pede ao governador
a quitação de débitos do
Estado com o INSS, para

O deputado Fábio
Avelar (PSDB) foi eleito, na
última terça-feira, presi-
dente da Comissão Espe-
cial encarregada de emi-
tir paro.er sobre a Pro-
p° . .e Emenda à Cons-
. cao (PEC) 9/99, do
ci.'putado Wanderley
Ávila (PSDB) e outros,
que dá nova redação ao
inciso II do artigo 30 do
Ato das Disposições

que o órgão forneça a cer-
tidão negativa de débito,
de modo que o governo
federal continue repassan-
do recursos para as insti-
tuições de assistência às
pessoas portadoras de de-
ficiência. Também dirigi-
do ao governador do Es-
tado, outro requerimento
pede o restabelecimento
da capacidade de atendi-
mento do Programa de
Atendimento Especial da
Setascad, a partir do iní-
cio de dezembro/98, con-
forme promessa do go-
vernador às lideranças
das instituições de reabi-
litação, no dia 16 de mar-
ço passado.
Protesto - Dois requeri-
mentos são de votos de
protesto contra o Banco
Mundial e contra o FMI,
em razão de cortes que o
governo federal realiza,

Constitucionais Transitó-
rias da Constituição do
Estado. A proposta subs-
titui a expressão "cinco
anos ou mais de serviço
continuado' por "1.800
dias ou mais de serviço",
como condição para ob-
tenção da estabilidade
no serviço público. Se-
gundo o autor, a PEC visa
fazer com que professores
e serviçais contratados

por recomendação daquela
instituição, em p rejuízo de
programas de atendimento
aos portadores de deficiên-
cia, crianças e idosos. Outro
requerimento leva ao conhe-
cimento da Organização In-
ternacional do Trabalho
(OIT), por intermédio do
Ministério das Relações Exte-
riores, irregularidades ocor-
ridas na Companhia Vale do
Rio Doce, constatadas pela
Comissão e em fase de apu-
ração pela Delegacia Regional
do Trabalho de Conselheiro
Lafaiete e pela Procuradoria
Regional do Trabalho.

Foram aprovados ainda
dois projetos de lei de decla-
ração de utilidade pública.
Participaram da reunião Os

deputados Ivo José (PT), que
preside a Comissão, Luiz
Menezes (PPS), Christiario
Canêdo (PTB) e Ronaldo
Canabrava (PSC).

possam alcançar, na prátiCa
o benefício da estabilidade
previsto na Constituição.
Presenças - Ainda na reu-
nião, o deputado DalmO Ri-
beiro Silva (PSD) foi eleito
vice-presidente, e o deputa-
do Márcio Cunha (PMDB) foi
designado relator. Compare-
ceram a reunião os deputados
Dalmo Ribeiro Silva
Fábio Avelar (PSDB) e Má0
Cunha (PMDB).

O presidente da TV Mi-
nas, Luiz Alberto Almeida
Monteiro, afirmou, na últi-
ma terça-feira, aos deputa-
dos da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orça-
mentária que o aluguel
pago à Construtora Concre-
to pela utilização da sede da
emissora é alto, mas não
superfaturado. Segundo
ele, desde o início do ano o
aluguel não é pago, o que
somente será feito após pa-
recer do Tribunal de Con-
tas de Minas e da Audito-
ria do Estado. Luiz Alberto
disse que espera conseguir
um desconto de 25' sobre
o valor atual, que é de
RS 50 mil mensais.

O dirigente da emissora
estatal ressaltou que a sim-
ples mudança de local não
é a melhor forma de resol-
ver o problema. Ele afirmou
que somente para se levar
a TV Minas para outro en-
dereço seriam gastos cerca
de RS 1,5 milhão, sendo R5
500 mil apenas para a reti-
rada e a reinstalação da an-
tena. Em sua avaliação,
quem fala em simples mu-
dança desconhece os aspec-
tos técnicos que envolvem
a questão. O atual contrato
Coma Concreto vence no
final deste ano.
Reação - Luiz Alberto dis-
se que uma alternativa es-
tudada é a mudança da TV
para um prédio do Centro
Tecnológico do Estado de
Minas Gerais (Cetec), de
propriedade do governo.
Entretanto, registrou, a
Própria comunidade acadê-
mica já se movimentou para

Os deputados aprova-
ram parecer favorável do
deputado Eduardo Her-
meto (PSB) ao Projeto de Lei
(PL) 10/99, do deputado
Dilzon Melo (PTB), que au-
toriza o Poder Executivo
a doar ao município de
Varginha o imóvel que es-
pecifica. O deputado Már-
cio Cunha (PMDB) solici-
tou prazo regimental para
emitir parecer ao PL 81/99,
do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
que dispõe sobre compen-
sação de crédito tributário
na situação que menciona;
e o deputado Eduardo
Hermeto solicitou prazo
para emitir parecer ao PL
138/99, do deputado Luiz
Fernando (PPB), que dispõe
sobre critério para crédito
do valor adicionado na si-
tuação que menciona. Fo-
ram aprovados, ainda, vá-
rios requerimentos:

o Do deputado Ermano
Batista (PSDB), solicitando
que se oficie ao governador
para que seja reconsidera-
do dispositivo contido no
comunicado conjunto 1, de
4 de fevereiro, que retém re-
cursos destinados ao com-
bate à seca em Minas;

Da Comissão de Polí-
tica Agropecuária e Agro-
industrial, na forma de
substitutivo, que requer que
o presidente da Cemig equi-
pare as tarifas diurnas e no-
turnas das contas de luz dos
irrigantes do Projeto Jaíba;

• Da Comissão de Poli-

tica Agropecuária e A-
groindustrial, solicitando
que seja feito apelo ao secre-
tário da Fazenda para que
sejam liberados recursos do
Funderur necessários à exe-
cução de projetos já analisa-
dos pela Emater e aprovados
pelo BDMG;

Da Comissão de Políti-
ca Agropecuária e Agroin-
dustrial, solicitando que seja
feito apelo ao govenador para
que intervenha no processo
de alienação dos bens do
Centro Tecnológico Instituto
de Laticínios Cândido Tos-
tes, unidade descentralizada
da Epamig, em Juiz de Fora,
a fim de evitar o leilão dos
bens para pagamento de dí-
vidas trabalhistas;

Do deputado Rogério
Correia (PT), solicitando que
seja convidado o presidente
da Copasa para debater, na
comissão, a questão da ven-
da de 4900 das ações da em-
presa, com emenda solicitan-
do que ele fale sobre as dire-
trizes estratégicas da em-
presa, além de convidar o
procurador- geral da Prefei-
tura de Belo Horizonte e o
presidente do Sind'água
para o debate;

o Do deputado Rogério
Correia (P1), solicitando que
sej a debatido, na comissão, com
os convidados que menciona, o
PI- 172/99, que dispõe que as
aulas facultativas e as dobras
de turno atribuídas até a data
da publicação de lei ficam as-
seguradas somente até 31 de
dezembro deste ano.

não perder o prédio. O logia, essa hipótese foi es-
deputado Mauro Lobo tudada pelo governo
(PSDB) contou que, em Azeredo, mas houve gran-
1997, quando era secreta- de reação dos servidores
rio da Ciência e Tecno- do Cetec.

Compensação de crédito
tributário tem análise adiada

Comissão Especial

PEC trata de prazo para
obtenção de estabilidade

Presenças
Participaram da reunião
os deputados Márcio
Cunha (PMDB), presidente
da Comissão; Mouro Lobo
(PSDB), vice-presidente;
Eduardo Hermeto PSB,
Rogério Correia (PT),
Dalmo Ribeiro Silva (PSD)
e João Paulo (PSD)
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Comissão Especial

Ernenda 	de 30% para 36,5% o
índice a ser gasto em educação

LJIíIW5 numanos

Convidados denunciam injustiças e
abandono com relação aos índios

A reunião contou com o presença de representantes dos índios Moxak&i
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Presenças
Compareceram à reunião
os deputados João Leite
(PSDB), que a presidiu, José
Alves Viana ÍPDT), Maria
José Haueisen (P7), Maria
Tereza Lara (P1) e Sargento
Rodrigues (PL)

A Comissão de Direitos
Humanos ouviu, em audi-
ência pública realizada na
última terça-feira, o procu-
rador-chefe da República
em Minas, os índios
Maxakali e outras lideran-
ças indígenas sobre a situa-
ção desses povos no Esta-
do. A deputada Maria José
Haueisen (PT), autora, jun-
tamente com a deputada
Maria Tereza Lara (PT), do
requerimento que originou
a reunião, ressaltou a im-
portância da luta dos
Maxakali e disse que o ín-
dio, desde o descobrimen-
to, foi injustiçado pela his-
tória oficial do País. "A his-
tória dos índios sempre foi
contada do ponto de vista
do opressor", afirmou ela.
Injustiças - Para a deputa-

O coordenador do Conse-
lho dos índios de Minas Gerais,
cacique Bavara Pataxó, afir-
mou que a história do País con-
ta o sofrimento do povo indíge-
na. "São 500 anos de tristeza,
sofrendo para resgatar sua cul-
tura e sua língua", acrescentou
ele. O coordenador do Conse-
lho Indigenista Missionário
(Cimi), Luciano Marcos Perei-
ra da Silva, ressaltou o proble-
ma da discriminação que en-
volve a questão do índio. "A
discriminação existe. Aqui
mesmo, em Belo Horizonte, eles
não puderam entrar no metrô e
também nos ónibus intermu-
nicipais, sob a alegação de não
estarem vestidos adequada-
mente", finalizou.

Em função da denúncia de
Luciano Marcos, a Comissão
aprovou requerimento da de-
putada Maria Tereza Lara so-
licitando informações à CBTU
(Companhia Brasileira de
Trens Urba nos) e ao DER (De-

da Maria Tereza Lara, a cau-
sa dos índios é justa, e é pre-
ciso somar esforços para
que seja reparada, pelo me-
nos, parte das injustiças de
que são vítimas esses povos.
O procurador-chefe da Re-
pública no Estado, Alvaro
de Souza Cruz, lembrou

partamento de Estradas de Ro-
dagem) sobre o impedimento
da entrada dos índios no me-
trô e nos ônibus intermu-
nicipais. O requerimento con-
vida, ainda, a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados para acompa-
nhar a desocupação das ter-
ras Maxaka]i no dia 5 de maio.
Visita - Também foi aprovado

A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou, ainda, reque-
rimentos do deputado Sargen-
to Rodrigues (PL) solicitando a
realização de um fórum sobre
segurança pública neste semes-
tre; e do deputado João Leite
(PSDB), solicitando visita aos
hospitais Pinel e Psicominas,
para apurar denúncia da exis-
tência de pacientes reclusos,
apesar de terem recebido alta
hospitalar há mais de três anos.
Também foram aprovadas

que, apesar da data cone-
morativa - o 19 de abriJ,
do índio -, eles não têm o
que festejar. "Há muito pou-
co a comemorar. A questâo
está abandonada tanto nos
planos municipal e estadu.
ai, quanto no federal", de-
clarou o advogado.

outro requerimento da deputa-
da, solicitando a visita da Co-
missão, acompanhada de re-
presentantes dos índios
Maxakali, Cmii, Procuradoria-
Geral da República e Ministé-
rio da Justiça ao Superior Tre
bunal de Justiça, para verificar
o andamento do processo de
desinclusão das terras Ma-
xakali no Vale do Mucuri.

duas proposições que dispen
-sam a apreciação do Plenário.

Pedido de vista - A deputada
Maria Tereza Lara pediu vista
do parecer sobre o Projeto de
Lei (PL) 117/99, do deputado
Adelmo Carneiro Leão (VT)
que altera a Lei 10.360, de 28
de dezembro de 1990, que di s

-põe sobre a transferência p3
o Arquivo Público Mineiro de
documentos que mencionaO
relator é o deputado SargentO
Rodrigues (EL).

A Comissão Especial cri-
ada para analisar a Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 4/99 aprovou, na
última terça-feira, parecer
favorável, de 1 0 turno, do
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) à matéria.
A proposição dá nova reda-
ção ao caputdo art. 201 da
Constituição do Estado de
Minas Gerais, estabelecen-
do que se aplique, anual-
mente, no mínimo 30% da
receita resultante de seus
impostos, incluída a prove-
niente de transferências, na
manutenção e no desenvol-
vimento do ensino. O pare-
cer opinou pela aprovação
da matéria com a emenda
n° 1, que eleva o índice ori-
ginal de 30% para 36,5%.

O deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB) de-

Deputados
projeto dos

Os deputados estaduais
Sargento Rodrigues e Cabo
Morais e o deputado fede-
ral Cabo Júlio, do PL, divul-
garam, em entrevista cole-
tiva na Sala de Imprensa, na
última terça-feira, uma nota
oficial sobre o Projeto de Lei
(PL) 182/99, do governa-
dor, que dispõe sobre a rein-

O presidente da Associ-
ação Brasileira de Criado-
res de Zebu (ABCZ),
Rômulo Kardec de Car-
margos, visitou a Assem-
bléia Legislativa, sendo

fendeu sua posição baseado
na educação como direito
fundamental do cidadão e
como dever do Estado. O
relator ressaltou que hoje o
Estado já destina um
percentual maior que o mí-
nimo estabelecido em Car-
ta Magna, que é de 25%, já
tendo adotado em 1998 o
índice de 46 ,41 0 . Ele dis-
se, ainda, que o aumento
desse percentual se faz ne-
cessário para uma melhoria
na qualidade do ensino.
"Será sempre digna de elo-
gios a proposição que de-
termine maior contingente
de recursos públicos para
investimento na educação".
O relator destacou a insufi-
ciente oferta de vagas na
escola média e os baixos sa-
lários dos professores
como fatores que influem

tegração e reforma discipli-
nar dos policiais militares
excluídos da PMMG. Os
parlamentares reivindica-
ram a anistia dos praças
punidos e pediram maior
empenho do governo na
solução do problema. Se-
gundo eles, a única alter-
nativa aceitável é a anistia,

recebido pelo presidente
Anderson Adauto (PMDB).
Ele falou sobre a 65 Expo-
sição Nacional de Gado
Zebu e a 6 Internacional das
Raças Zebuínas, a ser reali-

na qualidade do ensino, jus-
tificando ser favorável à
proposição com a emenda
apresentada.
Opiniões - O deputado
Antônio Roberto (PMDB)
concordou com o parecer,
mas ressaltou que compe-
te ao Executivo analisar o
índice a ser repassado e
que o mesmo deve ser ba-
seado na arrecadação do
Estado. O presidente da
comissão, deputado Sebas-
tião Costa (PFL), ressal-
tou, ainda, que, se o Esta-
do já repassa cerca de 40%
dos seus impostos à edu-
cação, o índice de 36,5% é
viável. Participaram da
reunião os deputados Se-
bastião Costa (PFL), que a
presidiu, Antônio Carlos
Andrada (PSDB) e Antô-
nio Roberto (PMDB).

com o retorno imediato
dos excluídos aos quartéis
- compromisso assumido
pelo governador durante
a campanha eleitoral.
"Não rompemos com o
governo, mas queremos
mostrar que estamos ali-
nhados com os praças",
afirmou Cabo Júlio.

zada de 30 de abril a 10 de
maio, no Parque Fernando
Costa, em Uberaba. A
abertura oficial está pre-
vista para o dia 3 de maio,
às 10 horas.

Defesa do
Consumidor
A Comissão de Defesa do
Consumidor aprovou, ria
último terça-feira,
requerimento em que o
deputado Antônio Andrade
(PMDB) solicita a realização
de audiência pública da
Comissão para debater a
cobrança de parcelas do
crédito educativo. Serão
ouvidos, em data ainda a
ser marcada,
representantes da CEF e
presidentes dos diretórios
acadêmicos da PUC/MG,
Faculdade Newton Paivo e
Faculdade Milton Campos,
entre outras instituições de
ensino. Participaram da
reunião da terça-feira os
deputados João Paulo
(PSD), que a presidiu,
Antônio Andrade (PMDB) e
Maria José Haueisen (PT)

Cimi denuncia discriminação

Segurança Pública

Exposição em Uberaba

divulgam nota oficial sobre
PMs



Keuniao Conjunta

Grupo faz diagnóstico e proposta de
política de reforma agrária

Reunião conjunta (continuação)

superintendente do mera diz que
órgão quer trabalhar com Geat

Da esquerdo poro direito: Sônia Prato, do Fetoemg; Antônio Cloret, da
R'jrolm:nas; Lzio Oliveira, Luci Espeschit e João Batista Rezende

Críticas ao Banco da Terra

Da esquerda para direita: Marcos He/ênio, deputada E1e Brandão (PSDB,:
e Conceição Avila, Leonardo Freire de Me(Io e Crispim Moreira, do Geat

Assentamento pode ser de
30 mil famílias
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Para promover um pro-
jeto de geração de empregos
e de renda, a baixo custo, o
governo vai ter de fazer re-
forma agrária". A afirmação
foi feita pelo coordenador
executivo do Grupo Estadu-
al de Acesso à Terra (Geat),
Marcos Helênio Leoni Ter-
ra. Ele participou na terça-
feira de reunião conjunta das
Comissões de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial; de Direitos Humanos;
de Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais; e do Trabalho,
da Previdência e da Ação
Social, para debater a possí-
vel criação do Instituto de
Terras de Minas Gerais, ór-
gão do Executivo que seria
responsável pela política
agrária do Estado. A reunião
foi realizada a requerimen-
to dos deputados Ivo José
(PT), Maria José Haueisen
(PT) e Maria Tereza Lara
(P1), e participaram repre-
sentantes de órgãos dos go-
vernos estadual e federal e
de movimentos sociais liga-
dos à questão da reforma
agrária.

O Geat foi criado pelo
governador Itamar Franco,
através de decreto, no final
de fevereiro, subordina-se
diretamente ao governador
e está ligado à Secretaria do
Planejamento. Seu objetivo é,
num prazo de 180 dias, fa-
zer um diagnóstico de todas
as questões que envolvem a
reforma agrária em Minas e
apresentar ao governador
uma proposta de política de
reforma agrária e de
estruturação de um sistema
estadual de gestão de polí-
tica agrária Segundo Marcos
Helênio, a conclusão dos tra-
balhos não decidirá necessa-
riamente pela criação do Ins-
tituto Mineiro de Terras
como órgão gestor do setor,

como previamente sugerido
pelo próprio Executivo, po-
dendo-se entender mais con-
veniente a criação de uma se-
cretaria de Estado de caráter

Marcos Helênio afirmou que
e intenção do atual governo esta-
dual fazer, até o final dos quatro
anos de mandato, o levantamen-
to de pelo menos 1 milhão de hec-
tares de terras, para serem assen-
tadas cerca de 30 mil famílias. O
levantamento - não apenas des-
sas, mas de todas as terras, públi-
cas e privadas, existentes no terri-
tóno de Minas- depende da rea-
lização de "ações discrimi-
natónas", que nada mais são do
quco trabalho de identificação da
lcxalização e propriedade, muni-
cípio por município, de todas as
terras do território mineiro.

Esse trabalho, que  feito pela
Ruralminas, permitiria, inclusi-
ve, determinar com precisão onde
estão as terras devolutas do Esta-
do - as terras que são do Estado
mas que não se sabe onde estão
ou nas mãos de quem, mas que,
calcula-se, sejam da extensão de
cerca de 11 milhões de hectares.
Mas a execução das ações
disco mina tórias esta comprome-
tida por causa da falta de verbas.
"1-la mais de 20 anos tentamos

extraordinário ou especial
talvez, ainda, a in
de um Ou mais órgãos estadu.
ais já relacionados corri a que
tão agrária.

fazer este trabalho, mas sempre
esbarramos ou na falta de verbas,
ou na falta de vontade política",
disse Antônio Claret Maia, da
Ruralnrinas.

Marcos Helênio ressaltou O

compromisso do governador de
efetivação de uma política de re-
forma agrária, para a geração de
empregos e minimização da cri-
se social. Mas reconheceu que são
escassos os recursos para a reali-
zação de assentamentos. "OS re-
cursos vão ter de aparecer de al-
gum lugar", disse. segundo ele'
"é absurdo" o montante de R5 3
milhões que deverá ser liberado
pelo governo federal, este ano,
para assentamentos em Minas'
quando a demanda seria de Pelo
menos RS 30 milhões. %4Pesar
das divergências corri a p0IÍ
agrária pra ficada pelo go vem0
dera], estamos mantendo enten-
dimentos com o ministro latil
Jungman, de Assuntos Fundiá-
nos, especialmente para tratarde
Possíveis mudanças na arreca-
dação e distribuição do
Territorial Rural".

Luci Rodrigues Espes-
ç,hit, assessora da superinten-
dência regional do Incra, ór-
gão federal responsável pela
execução, nos Estados, da
política de reforma agrária
do governo federal, ressal-
tou que o órgão quer traba-
lhar em parceria com o Geat e
o futuro órgão gestor da poli-
fica agrária do Estado, o que,
na sua avaliação, só irá
otimizar os resultados da pro-
posta federal para o setor.

João Batista Rezende,
presidente da Fundação João
Pinheiro e com vasta atuação
profissional ligada às ques-
tões de política agrária e de
projetos sociais agrícolas, res-
saltou que os avanços do
governo no que se refere à
reforma agrária se devem,
em grande parte, ao apoio da
sociedade e à participação
dos movimentos sociais. Ele
falou sobre os custos finan-
ceiros do assentamento de
uma família, que são, em
média, de RS 25 mil, signifi-
cando também a geração de
cerca de três empregos por
família, o que daria cerca de
R$ 8 mil por emprego gera-
do. "Um emprego gerado na
agroindústria custa ao go-
verno cerca de R5 50 mil e,
numa indústria de grande
porte, como a Mercedes-
Benz, cada emprego gerado
Custa RS 500 mil", afirmou
ele. "O assentamento agrá-
rio, juntamente com uma p0-

lírica agrícola, ainda é o fa-
tor mais barato de geração
de empregos, além de ser
fator de inclusão social, por
favorecer a manutenção dos
laços de família", destacou
João Batista.

Várias críticas foram fei-
tas por outros participantes
da reunião ao projeto cha-
mado "Banco da Terra", do
governo federal. Trata-se
de uma linha de financia-
mento feita através de em-
préstimo com o Banco Mun-
dial e que, dentro de uma
série de critérios estabele-
cidos pelo governo federal,
possibilita a aquisição de
propriedades de pequeno e
médio porte para produção
agrícola. Na opinião dos re-
presentantes da Federação
dos Trabalhadores da Agri-
cultura/MG (Fetaemg),
Eduardo Nascimento; do
Movimento dos Sem Terra
(MST), Gilson de Souza; do
Movimento de Libertação dos
Trabalhadores Rurais Sem Ter-
ra (MLST), Júpiter Antônio de
Jesus; e da Comissão Pastoral
da Terra (CPT), Roselv Carlos
Augusto, o "Banco da Terra"
vai favorecer ainda mais a
concentração de renda nas
mãos de grandes latifundi-
ários.

"O governo federal quer
promover uma reforma
agrária de mercado, obe-

decendo às regras do capital
internacional, e isso não exis-
te nem funciona em lugar
nenhum do mundo", disse
Gilson de Souza. Ele sugeriu
que uma outra reunião seja
realizada, desta vez pela
Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial, especificamente para
debater o programa "Banco
da Terra", possibilidade que
ficou de ser estudada pelos
deputados e pela assessoria
das Comissões.
Latifundiários - O procu-
rador do Incra/MG, Lúzio
Adriano Horta de Oliveira,
disse que o "Banco da Terra"
é realmente uma política agrá-
ria complicada e que pode tra-
zer mais problemas, mas asse-
gurou, por outro lado, que o
projeto, com os critérios que
estabelece e somado a outros
do governo federal, vai con-
tribuir para aumentar a pro-
dutividade agrícola dos peque-
nos produtores. Ele acredita
que a política de desapropria-
çâo de imóveis é muito mais
favorável e "benéfica" aos
grandes latifundiários do que
o "Banco da Terra".

Presenças
A reunião foi presidida
inicialmente pelo deputado
Ivo José (PT), presidente
da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação
Social; e, em seguida,
pela deputada Maria José
Haueisen (PT), suplente da
presidência da Comissão
de Política Agropecuária e
vice-presidente da
Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais. Participaram da
reunião os deputados João
Leite (PSDB), presidente
da Comissão de Direitos
Humanos; Márcia
Kangussu (PSDB), Dimas
Rodrigues (PMDB), Maria
Tereza Lara iPT), Elbe
Brandão (PSDB), Antônio
Roberto (PMDB),
Christiano Canêdo (PTB),
Luiz Menezes (PPS) e
Fábio Avelar (PSDB); e
ainda Crispim Moreira,
Conceição Ávila e
Leonardo Freire de Mello,
assessores do Geat. A
reunião foi acompanhada
por diversos
representantes de
movimentos populares de
defeso da reformo agrário



O ex-supeonendenre cc Cemg Jose Pecro Rodrigues de Oliveira falou
aos deputados

Da esquerda paro direito: deputado Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB ) e
Marcos Tita

Junta Comercial é uma autarquia
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CPI da Cemig

Ex- superintendente diz que venda
das ações foi ilegal e aética
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1COMISSOES
Comissão Especial

Parecer é favorável à indicação
de Marcos Tito para Jucemg

Presenças
Participaram de reunião da
Comissão os deputados
Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB), que a presidiu,
Luiz Fernando (PPB), Fábio
Avelar (PSDB) e Alberto
Pinto Coelho (PPB)

A Comissão Especial
constituída para emitir pa-
recer sobre a indicação do
titular da Janta Comercial
do Estado de Minas Gerais
(Jucemg) aprovou, após sa-
batina realizada na última
terça-feira, parecer favorá-
vel do deputado Luiz
Fernando (PPB) à indicação
de Marcos Wellington de
Castro Tito. O nome será
agora apreciado pelo Plená-
rio em escrutínio secreto. O
quórum para votação é de
39 deputados e, para ser
aprovado, o nome de Mar-
aos Tito deve receber o
voto favorável da maioria
dos presentes.

Durante a reunião, Mar-
cos Tito fez um breve his-
tórico da entidade e falou
sobre as principais ativida-
des, atribuições e competên-
cias da Jucemg, que é o ór-
gão regional de registro do
comércio em Minas. A
Jucemg realiza serviços de
registro de firmas individu-
ais, registro e alteração de
dados das empresas em
geral, autenticação de li-
vros mercantis, xerox de
documentos já arquivados,
certidões simplificadas
datilografadas e proteção e
pesquisa de nomes comer-
ciais. Segundo o sabatina-
do, a principal meta da di-
reção será promover o
recadastramento de todas
as empresas comerciais
existentes no Estado, para
que a Jucemg possa fome-
cer informações verdadei-
ras e precisas. "O reca-
dastramento é importante
porque, ao longo dos anos,
muitas empresas deixaram
de existir", disse.
Problemas - Questionado
pelo deputado Luiz Fer-
nando (PPB) acerca de

possíveis problemas na
atual estrutura da institui-
ção e das propostas para
solução desses problemas,
Marcos Tito destacou que
ainda é cedo para fazer
uma análise mais detalha-
da e que pretende se in-
teirar melhor da estrutura
da Jucemg, após assumir o
cargo. O sabatinado res-
saltou, contudo, que já é

De acordo com Marcos
Tito, o artigo comercial co-
lonial de 1850 previa os Tri-
bunais de Comércio, respon-
sáveis pelo registro dos es-
tabelecimentos comerciais.
Em 1875, esses Tribunais fo-
ram extintos para a criação
das Juntas Comerciais. A
Jucemg foi instalada na cida-
de de Ouro Preto no ano de
1893 e, a partir daí, passou a
fazer os registros das empre-
sas que se instalavam no Es-
tado. Até 1970, a Junta foi
um órgão da administração
direta do Estado. Após essa
data virou autarquia, por
força da Lei 5.512.
Direção - A direção da
Jucemg é composta por um

reivindicação da direção
da Casa o retorno ao regi-
me de autonomia financei-
ra. Atualmente, a Jucemg,
mesmo tendo autonomia
financeira e orçamentária,
depende de repasses de
recursos do Executivo. Es-
ses recursos são oriundos,
principalmente, da co-
brança de taxas referentes
à emissão de documentos.

presidente, um vice-presi-
dente e 20 vogais, sendo três
indicados pela Federação do
Comércio do Estado de Mi-
nas Gerais; três pela Federa-
ção das Indústrias; três pela
Associação Comercial; seis
pelo Executivo; e um repre-
sentante comum cujo noine
é enviado em lista ao Execu-
tivo. Também compõem a
direção um representante da
OAB, um do Sindicato dos
Economistas e um do Sind'
cato dos Contadores. Mar-
cos Tito ressaltou que a
Jucemg é um órgão bastail-
te enxuto. Segundo ele, 132
funcionários e 65 estagi
rios formam o quadro de
pessoal da entidade.

"A Cemig foi ferida de
morte e, a serem mantidos
os contratos assinados com
o governo federal, em bre-
ve a Cemig vai deixar de
existir." A denúncia é do ex-
superintendente da Cemig
José Pedro Rodrigues de
Oliveira, que, na última ter-
ça-feira, prestou depoimen-
to à Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da As-
sembléia que investiga pos-
síveis irregularidades na
venda de 33% das ações
ordinárias da empresa. José
Pedro condenou acordos
assinados durante o gover-
no anterior com o Mirusté-
rio das Minas e Energia,
para renovação de conces-
sões - que prevêem a divi-
são da Cemig em seis em-
presas, sendo ama de gera-
ção de energia, outra de
transmissão e quatro de dis-
tribuição. "O mais grave é
que, além desse fatiamento,
os contratos determinam
que os termos do atual acor-
do de acionistas continua-
rão valendo para cada uma
das seis empresas. Com isto,
o Estado não terá o contro-
le de nenhuma das empre-
sas", sentenciou.
Crítica - Em seu depoimen-
to, José Pedro, que traba-
lhou na Cemig por 30 anos,
afirmou que a venda das
ações foi "ilegal, aética e
contrária aos interesses da
empresa e do Estado". Se-
gundo ele, nota de esclare-
cimento que o BNDES fez
publicar nos jornais em 3 de
janeiro de 1997, quase cin-
co meses antes do leilão,
explicitava que o compra-
dor das debêntures deve-

ria ser, necessariamente,
uma empresa do ramo de
energia, o que não seria o
caso da Southern Electric do
Brasil Participações. Na opi-
nião do ex-superintenden-
te, isso é suficiente para
comprovar a ilegalidade da
venda das ações. "Onde es-
tão as usinas da Southern
Electric? Onde estão suas 

li-

nhas de transmissão, para
caracterizá-la como uma em-
presa do setor?", indagou.

Com base em matérias
publicadas por diversos jor-
nais mineiros e nacionais
antes do leilão, José Pedro
Rodrigues de Oliveira de-
nunciou que toda a opera-
ção de venda foi montada
para beneficiar a Southern,
que iniciou seus contatos
com a Cemig em 1995 e, an-
tes da venda das ações,
"manteve técnicos em to-
das as áreas da Cemig, o
que levanta suspeita de in-
formações privilegiadas".
"A operação tinha endere-
ço certo e, com o acordo de
acionistas, o único contro-
le que o Estado manteve
sobre a empresa foi o con-

Requerimentos
Após o depoimento de

José Pedro Oliveira, os de-
putados aprovaram dois
requerimentos do deputado
Amilcar Martins (PSDB),
convocando para presta-
rem esclarecimentos José
da Costa Carvalho Neto,
ex-presidente da Cemig, e
o advogado Carlos Ari

trole contábil, perdendo
por completo o controle
administrativo e geren-
cial", acusou.
Leilão privado - Ele ressal-
tou, ainda, que a operação
de venda de debêntures
contrariou a Lei 6.404, que
rege o funcionamento das
sociedades anônimas; e
disse que a venda em lei-
lão privado, ao invés de lei-
lão público, acarretou per-
das para o Estado. Segun-
do José Pedro, as ações de
companhias energéticas de
outros Estados - vendidas
em leilões públicos - fo-
ram compradas por valo-
res superiores às da Cemig.

aprovados
Sundfeld.
Presenças - Compareceram
à reunião os deputados
Adelmo Carneiro Leão
(PT), presidente da CPI;
Bilac Pinto (PFL), vice-pre-
sidente; Antônio Andrade
(PMDB), relator; Amílcar
Martins (PSDB) e Eduardo
Daladier (PDT).

Southern teria sido privilegiada
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O nresidenre da Assembfea, deputada Andersan Adauto PMDB), falou durante
a soie» dade que marcou a chegada do Fogo Simbólico ao Hall das Bandeiras

-

.Presidente compara momento atual
com época da Inconfidência

Ato público mobiliza sociedade em
defesa do patrimônio público

Em comemoração à Se-
mana da Inconfidência, che-
gou na manhã da última ter-
ça-feira à Assembléia
Legislativa o Fogo Simbóli-
co, uma representação da
chama da liberdade acesa
pelos inconfidentes, há 210
anos. A solenidade foi no
Hall das Bandeiras, e parti-
ciparam representantes dos
três Poderes. O presidente
da Assembléia, deputado
Anderson Adauto (PMDB),
disse que este ano o simbo-
lismo das comemorações
está sendo especialmente
destacado, devido à ação
dos brasileiros de discutir e
procurar defender os concei-
tos de pátria, liberdade e ci-
dadania. "A Nação vive uma
fase em muito semelhante
àquela de dois séculos atrás,
quando a Derrama, a Conju-
ração e o sacrifício de
Tiradentes constituíram eta-

O secretário de Estado
do Planejamento e Coorde-
nação Geral, Manoel Costa,
representou o governador
Itamar Franco. Ele leu uma
uma mensagem em que o
governador afirma que a
pregação de Tiradentes ani-
ma o povo mineiro a perse-

A1Iero ao PM acende o Pira da Lite'áade, na Hall das Barsoeiras

pás do drama então vivido
por nossa gente", afirmou.
Crítica - O presidente
Anderson Adauto (PMDB)
disse ser preciso que o Bra-
sil encontre o seu caminho,
longe da opressão e perto
da justiça e da prosperida-
de. Segundo ele, para se
atingir esse objetivo é ne-
cessário que se rejeite a po-
lítica econômica empobre-

verar na busca de seus di-
reitos e no desempenho de
seus deveres históricos.
"Minas insurgiu-se contra o
despotismo e o massacre,
há 210 anos. Nesta virada
de século, perguntamos aos
demais brasileiros que cami-
nho seguir, que opção ado-
tar, em meio a tanta injusti-
ça e assombrosas agressões
a liberdade?", indagou.
Presenças - O fogo simbó-
lico saiu de Congonhas e
percorreu várias cidades até
chegar a Belo Horizonte, pe-
las mãos dos atletas do 12°
Batalhão de Infantaria. Da
Assembléia seguiu para
Itabirito. Participaram ain-
da da solenidade, entre ou-
tras autoridades, o presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça do Estado, desem-
bargador Lúcio Urbano; os
secretários de Estado da

cedora e o sistema federa-
tivo deturpado pelo
centralismo. "E, portanto,
dupla nossa meta: cabe-nos
substituir o modelo econô-
mico implantado para aten-
der os interesses externos
em detrimento do povo bra-
sileiro, bem como revisar o
pacto federativo, restauran-
do a autonomia dos Estados
e Municípios", salientou.

Educação, Murilio Hingel,e
da Cultura, Ângelo
Oswaldo; o reitor da Uni-
versidade do Estado de Mi-
nas Gerais (Uemg), Gerson
Boson; o coronel Renato
Cesar Santana, chefe do
Estado Maior da 4' Região
Militar e da 4' Divisão de
Exército; o secretário exe-
cutivo do Cedec, coronel
James Ferreira Santos; O

deputado federal Cabo
Júlio; os deputados Durval
Angelo (PT) - 20 vice-pre

-sidente da Assembléia -,
Dilzon Meio (PTB) - 1 0-5e-

cretário -' Márcio Cunha
(PMDB), João Pinto Ribei-
ro (PTB), Paulo Pettersen
(PMDB), Dalmo Ribeiro
Silva (PSD) e ChriSti°
Canêdo (PTB), além de
alunos do Colégio LOY°
Ia e da Escola Estadual
Vila Lobos.

Representantes de di-
versas entidades participa-
ram, na última terça-feira,
no Teatro da Assembléia,
de um ato público em defe-
sa da soberania e do
patrimônio público, da re-
forma agrária e dos direi-
tos sociais. O ato, realizado
a requerimento do deputa-
do Edson Resende (PSB),
teve a presença do 2°-vice-
presidente da Assembléia,
deputado Durval Angelo
(PT), e do prefeito de Belo
Horizonte, Célio de Castro,
entre outras autoridades.

O deputado Edson
Resende, ao justificar o re-
querimento, disse que Mi-
nas, em atos como esse,
quer abrir caminhos para o
Brasil, contra a subserviên-
cia e pela liberdade. Disse
também que o Estado man-
tém-se fiel a sua tradição
libertária. O deputado cri-
ticou a falta de políticas so-
ciais por parte do governo
federal e defendeu a luta
pela reforma agrária e pe-
los direitos sociais.
Frente - A reunião teve o
objetivo de mobilizar a so-
ciedade para o dia 21 de
abril e fez parte de ama sé-
rie de manifestações reali-
zadas em todas as Assem-
bléias Legislativas que inte-
gram a "Frente Parlamentar
em Defesa da Autonomia
dos Estados", conforme foi
decidido na primeira reu-
ruão do grupo, que aconte-
ceu no último dia 9 de abril,
no Senado, em Brasília. O
deputado Edson Rezende
representa, juntamente com
O deputado Durval Angelo,
O Legislativo mineiro na
Frente Parlamentar, inte-

grada por deputados de 17
Assembléias Legislativas. A
Frente foi criada durante o
lançamento do Projeto "Mi-
nas Unida Vence a Crise",
no último dia 15 de mar-
ço, em Belo Horizonte.
Fórum permanente e
suprapartidário, a Frente
pretende estimular o de-
bate sobre um novo pacto
federativo, lutar pela re-
vogação da Lei Kandir e
do Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF) e buscar solu-
ções coletivas para a
renegociação das dívidas
dos Estados com a União.
Pacto federativo - O prefei-

"A União cortou 30%
dos recursos dos progra-
mas sociais para cumprir
metas impostas pelo FMI.
A reforma tributária que o
governo propõe irá tam-
bém empobrecer os muni-
cípios", lembrou o prefei-
to Célio de Castro, que é
coordenador da Frente
Nacional de Prefeitos.
Célio de Castro concluiu
seu pronunciamento, di-
zendo que "a saída está na
organização da sociedade,
na conscientização de que
as pessoas são sujeitos de
direitos sociais e não su-
jeitos de carências".
Presenças - Participaram
do ato público represen-
tantes da Federação Na-
cional dos Petroleiros, da
Associação Nacional dos
Engenheiros da Petrobrás,
do Sindicato dos Bancá-
rios, da Federação dos
Trabalhadores da Agricul-
tura do Estado de Minas
Gerais (Fetaemg), do Nlo-

to Célio de Castro citou,
durante a reunião no Tea-
tro da Assembléia, artigos
da Constituição Federal, da
Declaração Universal dos
Direitos do Homem e da
Declaração Universal dos
Direitos Sociais, que tratam
do direito a uma vida dig-
na, para lembrar que o Bra-
sil, signatário dos dois do-
cumentos, ostenta índices
de pobreza e de má-distri-
buição de renda capazes de
desqualificá-lo perante a
comunidade internacional.
Célio disse que a luta pelos
direitos sociais é também
pelo pacto federativo.

O deputada Edson Rezende (°55 'm pe e o autor do requerimento
que solicito o

vimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem-Terra
(MST), da Central Única
dos Trabalhadores (CUT)
e do Conselho Estadual de
Assistência Social. Eles
protestaram contra o pro-
jeto do governo federal de
privatizar a Petrobrás, o
Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e os	Presenças
Correios e conclamaram a	Participaram da reunião os
população a participar do	deputados Marco Regis
ato em Ouro Preto, contra	(PPS), George Hilton IPL),
a política econômica do	João Paulo (PSD) e Chico
governo federal.	 Rafael (PSB

Secretário representou governador

Prefeito critica reforma tributária
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Ato público marca lançamento
do "Manifesto aos Brasileiros

Um ato público para o
lançamento do "Manifesto
aos Brasileiros", iniciativa
que integra o Projeto "Mi-
nas Unida Vence a Crise",
da Mesa da Assembléia mi-
neira, marcou a solenidade
de encerramento da Sema-
na da Inconfidência ontem,
na Praça Tiradentes, em
Ouro Preto (MG). A soleni-
dade contou com a presen-
ça de diversas autoridades
e nomes de destaque da
política nacional. O presi-
dente da Assembléia minei-
ra, deputado Anderson
Adauto (PMDB), fez a lei-
tura do "Manifesto aos Bra-
sileiros" após a entrega so-
lene, aos agraciados, das
Medalhas da Inconfidência.
Projeto - O Projeto "Minas
Unida Vence a Crise", da

Reunidos em Ouro
Preto, no dia em que são
reverenciados os pre-
cursores do Estado Na-
cional e da República
Federativa, é nosso de-
ver advertir a Nação
sobre os perigos que a
ameaçam e convocar os
cidadãos para que a de-
fendam com a mesma
honra e o mesmo brio
com que agiu o homem
do povo Joaquim José
da Silva Xavier.

A História nos conce-
deu o privilégio de ocu-
par um território imenso,
rico e destinado à pros-
peridade e à grandeza.

Mesa da Assembléia, é for-
mado por três iniciativas: a
teleconferência "Desafios
da Federação Brasileira",
realizada no Plenário no úl-
timo dia 15 de março; o lan-
çamento da "Frente Parla-
mentar em Defesa da Au-
tonomia dos Estados", tam-
bém nesta data, que é inte-
grada por parlamentares de
17 unidades da Federação;
e o lançamento do "Mani-
festo aos Brasileiros", on-
tem, em Ouro Preto.

A Medalha da Inconfi-
dência, criada pela Lei 882,
de 28 de julho de 1952, é en-
tregue, anualmente, no dia
21 de abril, como parte das
comemorações da Semana
da Inconfidência. E a mais
alta condecoração do Esta-
do e tem o objetivo de "dis-

Logo nos primeiros sécu-
los, percebemos que, para
defendê-lo da cobiça es-
trangeira, teríamos que
lutar sempre.

Minas Gerais foi, en-
tre todas as capitanias, a
que mais sofreu com a es-
poliação e a prepotência
da metrópole, que lhe
exigia impostos cada vez
mais pesados, impedindo
o desenvolvimento da re-
gião e a prosperidade de
seu povo. O ouro de suas
montanhas serviu para
dar alicerces ao grande
capitalismo moderno.
Contra essa transferência
da riqueza de nossa ter-

tinguir todos aqueles que,
de maneira excepcional, te-
nham contribuído para o
prestígio e a projeção da ter-
ra mineira". A Medalha
possui quatro designações:
Grande Colar (Comenda
Extraordinária), Grande
Medalha, Medalha de Hon-
ra e Medalha da Inconfi-
dência, que são concedidas
por indicação de um Con-
selho Permanente.
Agraciados - Seriam agra-
ciados ontem os seguintes
deputados estaduais: presi-
dente Anderson Adauto
(Grande	Medalha/ex-
officio), Dinis Pinheiro
(PSD), Durval Angelo (PT),
João Batista de Oliveira
(PDT) e Paulo Pettersen
(PMDB) (Medalha de Hon-
ra da Inconfidência).

ra para a Europa, os bra-
sileiros de Minas foram
rebeldes incansáveis du-
rante o século XVIII.

A situação atual é tão
grave como naquele tem-
po. Em retrocesso de mais
de duzentos anos, o go-
verno brasileiro entrega
aos estrangeiros o domí-
nio de nossos recursos, a
posse e o uso de instala-
ções estratégicas. Da mes-
ma forma que os capi-
tães-gerais cumpriam 05

alvarás de Lisboa, o go-
verno da União obedece
às determinações do Fun-
do Monetário Intern a

-cional. Mais do que °

quinto do ouro, os brasi-
leiros hoje são condenados
a entregar grande parte
do que produzem, sob a
forma de juros, aos espe-
culadores internacionais e
seus sócios internos.

Empresas brasileiras -
estatais e privadas - são
transferidas ao capital
externo. A economia na-
cional está sendo
conduzida à mais dura
recessão deste século. As
ruas recebem, todos os
dias, mais e mais traba-
lhadores desempregados,
aos quais se junta, na
mesma exclusão, a clas-
se média empobrecida.
As doenças da miséria e
a mortalidade infantil
voltam a crescer.

Nos países mais ricos
do mundo, as usinas hi-
drelétricas, devido à sua
importância estratégi-
ca, estão sob a adminis-
tração direta do gover-
no ou das Forças Arma-
das. Aqui, em escalada
antinacional, o governo
assumiu com o FMI o
compromisso de renun-
ciar à soberania sobre
os rios, privatizar usi-
nas hidrelétricas, barra-
gens e lagos, e transfe-
rir para particulares,
até mesmo estrangeiros,
o controle das águas de
irrigação e da explora-
ção do turismo.

Não satisfeitos com a
compra de bancos priva-
dos e estaduais, os cen-
tros financeiros interna-
cionais pretendem esten-
der seu domínio sobre
todo o sistema bancário

brasileiro, mediante a
aquisição do Banco do
Brasil, da Caixa Econô-
mica Federal e dos ban-
cos oficiais de investi-
mento. O Banco Central
revoga medidas de con-
trole de entrada e saída
de capitais e, com isso,
propicia a especulação, a
fuga de divisas para os
paraísos fiscais e os lucros
astronômicos de alguns
bancos. Somente na des-
valorização da moeda, o
povo brasileiro perdeu
103 bilhões de reais, e a
dívida se elevou em mais
de trinta por cento.

A Federação está sendo
progressivamente dilace-
rada por uma política
centralista da União. Ten-
do levado os Estados e mui-
tos Municípios à falência -
com a política de juros al-
tos, a recessão econômica,
a Lei Kandir, oFEF e a cria-
ção de novos tributos fede-
rais -, o governo impôs,
pelo acordo da dívida, pro-
gramas de ajuste que condu-
zem à desestruturação dos
serviços públicos e compro-
metem o pacto federativo.

O governo rasga a
Constituição no abuso
das Medidas Provisórias.
Com acintosos gastos de
propaganda, reduz a li-
berdade de opinião e coí-
be o exercício da demo-
cracia. As universidades,
com seus centros nacio-
nais de pesquisa, são de-
molidas, da mesma forma
que se debilita a capaci-
dade nacional de defesa
econômica e militar.

É preciso reagir en-

quanto há tempo.
Todos os meios demo--

cráticos devem ser empre-
gados para interromper o
processo de destruição da
soberania nacional.

Os povos têm o dever
de defender a sua propri-
edade, a sua liberdade e
a sua honra quando es-
ses valores se encontram
ameaçados.

A preservação da uni-
dade política e territorial
do País requer a recons-
trução urgente da Fede-
ração. O novo pacto fe-
derativo deverá substituir
a atual subordinação im-
posta aos Estados e Mu-
nicípios pela autonomia,
pela convivência harmô-
nica e pelo equilíbrio de
atribuições e responsabi-
lidades. Para tanto, é pre-
ciso reforma tributária
que reduza a centraliza-
ção de impostos hoje exis-
tente e promova reparti-
ção mais justa de recur-
sos entre União, Estados
e Municípios.

Esta é a hora de estabe-
lecermos a soberania sobre
nosso território e nosso des-
tino. O Brasil exige projeto
nacional que retome o de-
senvolvimento com eqüida-
de, estimule a produção
agrícola, assegure o acesso
à terra e ao trabalho, pro-
mova a criação de empre-
gos com salários justos e res-
taure a autonomia dos Es-
tados e Municípios.

Pela soberania da Pá-
tria, pela liberdade, pela
justiça social.

Ouro Preto, 21 de
abril de 1999.

Integra do Manifesto

j



Trabalhadores levam ao presidente
reivindicações do setor rural

O presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Mi-
nas Gerais (lFetaemg), Vilson
Luis da Silva, acompanhado
de vários representantes de
sindicatos rurais esteve, na
ultima terça-feira, na Assem-
bléia, para audiência com o
presidente, deputado Ander-
son Adauto (PMDB). Os tra-
balhadores apresentaram uma
extensa pauta de reivindica-
ções, especialmente quanto à
intermediação do Legislativo
na solução de problemas re-
lacionados à população que
vive na área rural, desde a
educação de crianças até a apo-
sentadoria dos trabalhadores.
Comissão - O presidente afir-
mou que a Casa está aberta a
todos os setores da socieda-
de e que ele mesmo já conver-

sou com o presidente da Co- -
missão de Agropecuária e Po-
lírica Rural, deputado João
Batista de Oliveira (PDT),
que está disposto a abrir o
espaço de discussões na
Comissão. O presidente dis-
se, ainda, que vai fazer o en-
caminhamento de questões
afetas ao Poder Executivo

por meio de ofícios e, pes-
soalmente, aos secretários
de Estado. Será marcada
ainda, uma reunião com o
Ministro Extraordinário da
Reforma Agrária, Raul
Jungman, e com o presiden-
te do Jncra

'
para discutir as

mudanças propostas pelo
governo federal na área.

Procon-Assembléia denuncia irregularidades
no Disque Amizade

O deputado Durval Ânge-
lo (PT) e o advogado Délio
Malheiros, do Procon-Assem-
bléia, denunciaram irregulari-
dades no funcionamento do
serviço Disque Amizade. Se-
gundo Malheiros, o serviço
contraria o Código do Consu-
midor porque, sendo um ser-
viço adicional, não tem o pre-
ço informado. Segundo a lei
de telecomunicações, serviços
como esse devem ser discri-
minados na conta telefônica -
o que, para o advogado, tor-

na o 145 ainda mais lesivo que
o "0900". O deputado ressal-
tou o preço alto do Disque
Amizade—cobra-se um impul-
so a cada minuto de conversa-
ção, quando, no horário co-
mercial, uma ligação local re-
gistra um impulso a cada qua-
tro minutos. A entrevista foi
na Sala de Imprensa, na últi-
ma terça-feira.

Dun-al Angelo denunciou
o estimulo à prostituição e à
pedofilia no serviço, com
monitores da empresa - a Dis-
que Amizade do Brasil, com
sede em Goiás - estimulando
a fala de palavras de baixo ca-
lão. O público-alvo da empre-
sa, segundo documento ofici-
al, seria de jovens entre 16 e
25 anos - que, na maioria,
não são proprietários de te-
lefone. A presenças de (o-
vens e crianças foi compro-
vada com a gravação de fi-
tas, em horários variados

Projeto - O serviço movimen-
ta RS 102 milhões, em 24 mi-
lhões de ligações por mês, com
o interesse direto da concesr

 de telefonia fixa, sócia
da empresa e que recebe par-
te dos lucros. As denúncias
serão levadas à procuradoria
da República em Minas, à Pro-
motoria de Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente e ao juiz da Infância e
Adolescência, Tarcísio Mar

-tins. Será elaborado um proje
-to de lei para proibir o Disque

Amizade em Minas - a exem-
pio de Roraima e São Paulo,
onde o serviço foi suSpe°
por decisão judicial. O ProCOo-
Assembléia, que vem recebe'
do várias reclamações de cOIr

sumidores, entrará, nos prOXl-
mos dias, com um.a ação CiVil

pública pedindo a paraJi5°
do serviço e a devolução do
dinheiro aos prejudicados com
contas excessivas.

Do
esquerdo
pare O
direite
deputado
Ou rv o
Angelo (PT
e Délio
Malheiros,
consulto d:
Procon
Asserr bléo,

-

O Presidente Anderson Adaufo recebe Fetaemg e sindicatos rurais
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PL 50/99
Do governador do Estado, que dá nova
redação ao art. 30 da Lei 11.721, de
29/12/94, modificado pelo art. 2° da Lei
11.822, de 15/5/95, pelo art. 5° do Lei
12.237, de 5/7/96, e pelo ad. 1° da Lei
12.532, de 30/6,97. O projeto dispõe so-
bre designação para o exercício de função
pública de servidor para a Secretaria de
Estado da Educação. Discussão em turno
único (Faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 13.891, que dispõe
sobre instalações sanitárias para uso de
passageiros em estações rodoviárias e
pontos de parada de ônibus
intermunicipais. Votação em turno único
(Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 13.919, que dis-
põe sobre a utilização de veículo
automotor oficial de serviço e dá ou-
tras providências. Votação em turno
único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 13.927, que dispõe
sobre a quitação de crédito tributário com
precatórios. Votação em turno único (Fai-
xa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 13.992, que autorizo
o Poder Executivo a doar o imóvel que es-
pecifica ao Município de Patrocínio. Vota-
ção em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 13.995, que dispõe
sobre o pagamento de pensão pela Caixa
Beneficente da Guarda Civil e da Inspeto-
ria de Veículos de Belo Horizonte. Votação
em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 13.999, que dispõe
sobre a implantação do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental e de Valorização do Magisté-
rio, nos termos da Lei Federal 9.424, de
24/12/996. Votação em turno único (Fai-
xa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.004, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de
Lajinha o imóvel que especifica. Votação em
turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.008, que autori-
za o Poder Executivo a fazer reverTer 00

Município de ltamarandiba o imóvel que
especifica. Votação em turno único

(Faixa Constitucional)
Veto Total

A Proposição de Lei 14.009, que cria a
Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. Votação
em turno único )Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.026, que dispõe
sobre declaração de bens de cidadãos
que exerçam cargo e função pública e
dá outras providências. Votação em tur-
no único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.052, que dis-
põe sobre o Conselho Deliberativo do
lpsemg (Codei). Votação em turno úni-
co (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.068, que cria o
Serviço de Orientação Psicopedagógica nas
escolas da rede pública estadual. Votação
em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.015, que esta-
belece norma para concurso público pro-
movido pelo Estado. Votação em turno
único (Faixa Constitucional)

PI. 139/99
Do deputado Olinto Godinho, que dá
novo redação ao § 1° do art. 9° da Lei
10.594, de 7/1/92 (exige a graduação
em curso superior apenas para o ocu-
pante do cargo de diretor técnico do IMA).
Discussão em 1° turno (Urgência)

PI, 23/99
Do deputado Paulo Piau, que altera disposi-
tivo da Lei 13.194, de 29/1/99 (restabele-
ce o Fundo de Saneamento Ambiental das
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça e o
Fundo Estadual de Saneamento). Discussão
em 2° turno (Urgência)

PRE 18/99
Do deputado Ambrósio Pinto, que apro-
va convênio celebrado entre os Municí-
pios de Visconde do Rio Branco e São
Geraldo para modificação de limite
territorial. Discussão em 1° turno

PL 16/99
Dos deputados Rogério Correia e Maria
José Haueisen, que dispõe sobre a cria-
ção da Brigada Voluntária de Incêndio.
Discussão em 1° turno

PL 105/99
Do deputado João Batista de Oliveira,
que torna públicos os documentos dos
arquivos do Departamento de Ordem
Política e Social (Dops), no período de
1964 o 1985- Discussão em 1° turno
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Iq floras
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - discussão e

votação de proposições que dispensam a aprecia-
ção do Plenário

• Comissão de Redação (Plenorinho III) - discussão e
votação de pareceres sobre proposições em fase de
redação final

• Reunião Ordinário (Plenário)
• CPI da Carteiro de Habilitação (PIenarinhoi

viro diretor técnico do Detran da Rio Grande do Sul
Carlos Eduardo Campos Vieira, sobre o funciona-mento da órgão, especialmente no que se refere ô
emissão da carteira de habilitação

TV Assembléia chega sábado
ao Norte de Minas Gerais

A Assembléia assina, nes-
te sábado, convênio com as
prefeituras de Almenara, Pe-
dia Azul, Itaobim e Joaíma,
para transmissão do sinal da
TV Assembléia, O canal de
transmissão da TV Assembléia
em Almenara será o 29; em
Pedra Azul, o 19; em Joaíma,
o 2; e, em Itaobim, o 3. Opre-
sidente do Legislativo minei-
ro, deputado Anderson
Adauto (PMDB), estará pre-
sente em todas as cidades,
para iniciar as transmissões.

A abertura será em AI-
menara, às 9 horas, no Au-
ditório do CAIC (Centro de
Atenção Integral à Criança
e ao Adolescente), à Rua
Doutor Sabino Silva, s/n°. As
13 horas, o presidente inau-
gura o sinal em Pedra Azul,
no Plenário da Câmara Mu-
nicipal (Praça Hormino de
Almeida, 280 - Centro). As
16 horas a solenidade será
em ltaobim, no Salão Nobre
da Prefeitura Municipal (Rua
Guanabara, 236 - Centro), e,
às 20 horas, em Joaíma, no
Parque de Exposições de
Joaíma (Rua Brasília, s/nD.
Canal de comunicação - Pri-

meira TV legislativa do Bra-
sil, a TV Assembléia faz par-
te da política de comunica-
ção da Assembléia, que des-
de o início da década vem
criando e fortalecendo ca-
nais de comunicação direta
com a sociedade. A lei que
regulamentou o sistema de
tevês a cabo, de novembro
de 1995, estipulou que as As-
sembléias e as Câmaras Mu-
nicipais poderiam comparti-
lhar um canal. A emissora
entrou no ar no dia 30 de
novembro de 1995, um dia
após a regulamentação da lei.
Hoje, opera com 17 horas de
programação de segunda a
sexta (de 7h30 a 0h30) e 12
horas nos sábados, domin-
gos e feriados (de 12h a Oh),
e já chega a outras sete cida-
des mineiras, além da capi-
tal: Uberlândia, Araguari,
Governador Valadares,
Montes Claros, Caratinga e
Divinópolis, no sistema a
cabo; e a Patrocínio, em si-
nal aberto.

A programação básica
consta de transmissões ao
vivo e gravação na íntegra
das reuniões do Plenário e

das Comissões, dos Ciclos de
Debate, Fóruns Técnicos e Se-
minários, além dos cursos e
palestras oferecidos pela Esco-
la do Legislativo. Também são
produzidos programas de de-
bates em estúdio - "Assem-
bléia Debate", "Questão de
Ordem" e "Procon Assem-
bléia" - e jornalísticos. Recen-
temente a TV começou a in-
vestir em programação cultu-
ral, dando espaço às produ-
ções do Teatro do Espaço Po-
lítico-Cultural.

O principal jornalístico da
emissora é o "Repórter As-
sembléia", que cobre todos
os fatos que acontecem ria
Assembléia, com 15 minutos
de duração, que vai ao ar
todos os dias úteis às 7h30,
13h, às 18h30, 22h e 24h,
durante o período normal
de reuniões, tendo altera-
ções no recesso. O jor-
nalístico "Assembléia In-
forma", com dois minutos
de duração, veiculado nas
emissoras comerciais, e

também produzido pela
equipe da TV Assembléia,
que está submetida à Área
de Rádio e Televisão.


