
PROCESSO INTERNO: 265/07 
ICPPDgistilOG 

M:xlalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA 05107 
Objeto: Licitação para contratação , em regime de empreitada p.P.f' 
preço global, da execução das obras e serviços de engenhar, 
inclusive fornecim2nto, montagem e instalação de equipamentO C 
sistemas nec,essarios para a implantação do Centro AT.I.MiniSirfaNt)!O•P 
Estado de Minas Gerais. 

Conteúdo: 
!láteria Jornalística sobre o Centro.Adminí'.,:~c 
Período de: 06.04.2006 



MATÉRIA JORNALISTICA SOBRE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 05/2007 

PROCESSO INTERNO N° 265 /2007 
TIPO - MENOR PREÇO 
OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global , da execução 
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação 
de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 



'Governo estadual estima que projetos complementares 
possa ser materializado. As 
primeiras idéias começaram a 
sair do papel no iníco de abril 
e a expectativa é que esta pri-
meira fase seja concluída em 
seis meses", afirmou. 

Segundo o.engenheiro, 
além dos projetos que estão 
sendo realizados em Belo 
Horizonte, há também dois 
outros sendo desenvolvidos no 
Rio de Janeiro, referentes aos 
cálculos estruturais e ao pro-
jeto arquitetõnico, custeado e 
doado ao Estado pela Funda-
ção Vale do Rio Doce e Caemi 
Mineração e de autoria de 
Oscar Niemeyer. 
• A expectativa é de que o 
• Centro Administrativo — que 
prevê a construção de um 
Jciáláció 'governamental, duas 
torres de 200 metros de com-
primento e 14 andares (onde 
serão instaladas 17 secreta-
rias estadu2is), um auditório e 
um prédio anexo de serviços — 
receba aproximadamente 20 
mil servidores públicos esta-
duais e um fluxo de 15 mil pes-
Se93 por dia. 

BRUNO MARQUES 

A estimativa é de que as 
obras do Centro Administra-
tivo do governo estadual — 
que será instalado na região 
Norte de Belo Horizonte, no 
antigo Jockey Club de Minas 
Gerais, próximo ao municí-
pio de Confins — sejam con-
cluídas em abril de 2009. 
Para o engenheiro coordena-
dor do projeto, Sebastião 
Donizete de Souza, a cons-
trução deverá estar pronta 
dois anos e meio após o 
encerramento dos estudos 
dos projetos complementa- 

juc têm previsão de ser 
finalizados em outubro deste 
ano. 

De acordo com Souza, os 
projetos hidráulico, da rede 
elétrica, de infra-estrutura, de 
telefonia e ambiental começa-
ram a ser passados para o 
papel no início deste mês. 

• 
"Estamos transformando uma 
idéia em diferentes projetos 
para que o objetivo inicial 
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Belo Horizonte 

Centro Administrativo em 2009 
estejam prontos em outubro 

Desapropriação — Devido 
aos constantes atrasos da 
Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária 
(Infraero) e do Departamento 
de Aviação Civil (DAC), que 
ficaram de liberar a constru-
ção do Centro Administrativo 
no Aeroporto Carlos Prates 
(região Noroeste da Capital), o 
governo estadual, por meio de 

idecreto, desapropriou o ter-
reno de 804 mil metros qua-
drados que abriga as instala-
ções do antigo Jockey Club, às 
margens da rodovia MG-01e, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). 

Segundo dados do governo 
mineiro, com a construção do 
Centro Administrativo será 
possível economizar recur-
sos públicos com aluguéis de 
imóveis. Atualmente, cerca 
de R$ 25 milhões são gastos 
por ano com locação, Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e taxa condominial. 
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Usineiros culpam 
carga tributária 
pelo aumento do 
preço do álcool 

ERIC GONÇALVES 

Questionado se as sucessivas 
elevações do preço do álcool nas 
bombas dos postos de combústivel 
em Minas Gerais estariam relaci-
onadas com a preferência de os 
usineiros produzirem mais açúcar 
do que álcool, em função da sobre-
valorização daquele produto no 
mercado externo, o presidente do 
Sindicato da Indústria do Açúcar 
no Estado de Minas Gerais (Sin-
daçúcar), Luiz Custódio Cotta 
Martins, afirmou que o aumento 
não é decorrente das oscilações 
para cima do preço do combustível 
nas usinas devido à diminuição da 
produção, e sim pela mudança da 
base de cálculo do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS) sobre os 
combustíveis. 

Em 16 de março, a base foi 
modificada, uma vez que foi veri-
ficado um aumento do Preço 
Médio Ponderado ao Consumidor 
Final (PMPF) do álcool. De acordo 
com os dados do Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados 
de Petróleo no Estado de Minas 
Gerais (Minaspetro), até 15 de 
março, o preço médio do litro do 
álcool no Estado era de R$ 1,973. 
Já em 16, foi constatado uma vari-
ação para R$ 2,191. 

Já a pesquisa da Agência Naci-
onal do Petróleo (ANP) divulgada 

Sindicato prevê recuo em 
na última segunda-feira apontou 

, que o preço médio do combustível 
entre 26 de março e lø de abril era 
de R$ 2,185 frente aos RS 2,157 da 
pesquisa anterior, entre 19 e 25 de 
março. Martins que também é 
presidente do Sindicato da Indús-
tria da Fabricação do Álcool no 
Estado de Minas Gerais (Siamig) 
ressaltou que o preço comerciali-
zado nas usinas tem se mantido 
estável. 

Informações da SiaMig mos-
tram que entre 20 e 24 de março, 
o litro do álcool hidratado foi 
comercializado a R$ 1,21, e que 
entre 27 e 31 o valor era de R$ 
1,19, queda de 1,46%. "Para o 
setor, não é interessante que os 
preços subam, pois teremos queda 
de demanda", alertou. 

O sindicalista também lembrou I 
que para tentar equilibrar o preço 
do produto o segmento antecipou 
o início da safra 2006/2007 de 
cana-de-açúcar de maio para 
março com o início das operações 
de duas usinas do total de 22 que 
são afiliadas da Siamig e Sindaçú-
car. Segundo Cotta Martins, 
Minas irá produzir até o final 
deste mês 60 milhões de litros de 
álcool, quantidade três vezes 
superior comparada ao mesmo 
período do ano passado. 

Safra — Já a região Centro-Sul do 
país se comprometeu a fabricar 
850 milhões de litros do produto. 

maio 
r Segundo Luiz Custódio, o valor 

representa 60% da moagem de 
cana, já que do montante moído, o 
Brasil destina 50% para produzir 
álcool e os outros 50% para o açú- 
car. Ele ainda disse que deverá ser 
a partir de meados de maio que o 
preço do álcool sofrerá unia queda 
significativa, um vez que a produ-
ção nacional estará em ritmo ace-
lerado. 

Na safra passada, a moagem 
foi de 24,5 milhões de toneladas, 
o que proporcionou a produção 
de 1,7 milhão de toneladas de 
açúcar e 950 milhões de litros de 
álcool e o embarque de 1,3 
milhão de toneladas e 141 
milhões de litros, respectiva-
mente. Para a próxima safra, a 
estimativa é de moer 28,5 
milhões de toneladas do pro-
duto. A previsão de produção do 
açúcar, álcool e das exportações 
ainda está em processo de levan-
tamento pelo sindicato. 

Cotta Martins chamou aten-
ção para o desrespeito do 
governo federal em relação ao 
estoque regulador de álcool pre-
visto por lei desde 1991 com a 
função de evitar problemas de 
desabastecimento como quase 
ocorreu entre o final de década 
de 1980 e princípio da décade de 
1990. "Ao invés de cumprir a lei, 
o governo se mostra preocupado 
com a formação do superávit 
primário", salientou. 

• 



Fátima de Oliveira 

O Centro Administrativo Es-
tadual foi tema de debate na 
manhã de ontem em audiência 
pública realizada na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. 
Durante a reunião, soube-se 
que a área do Jóquei Clube está 
em fase final de aquisição pelo • governo do estado (após desa-
propriação), que já obteve a 
imissão de posse na Justiça, 
embora ainda haja algumas 
pendências. O proprietário quer 
R$ 18,5 milhões, e segundo o 
gerente executivo do empreen-
dimento, Gustavo de Castro Ma-
galhães, chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado de Paneja-
mento e Gestão, o governo ofe-
receu R$ 13,6 milhões, portan-
to a compra não está efetivada. 
O governador Aécio Neves, no 
entanto, disse que isso não sig-
nifica nenhum problema. "E 
não vai embargar o negócio a 
ponto de perdemos as datas fi-
xadas até agora." A obra é or-
çada em R$ 600 milhões, recur-
sos do Tesouro estadual e de 
parceiros da iniciativa privada. 

Na fase atual, estão sendo de-
senvolvidos projetos estruturais, 
considerando que os básicos es-
tão prontos. "Falta agora o pro-
jeto executivo. Temos o arquite-
tõnico, feito por Oscar Niemeyer, 
ainda para o Carlos Prates, mas 
que foi perfeitamente adaptado 
para a área do Bairro Serra Ver-
de, de 804 mil metros quadra-
dos. Estão sendo feitos os pro-
jetos de instalações complemen- 
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CENTRO ADMINISTRATIVO Estado já tem imissão de posse do terreno do Jóquei Clube 

e construção pode começar em julho de 2007. Instituto Horizontes alerta para problemas de acessibilidade 

Obra de 11$ 600 milhões 
tares. inciuindo as rede elétrica, 
hidráulica e de telefonia e ainda 
os estudos de impacto ambien-
tal. Até o final do ano, todos es-
tes trabalhos estarão concluídos 
e estaremos prontos para abrir 
o processo de licitação para a 
construção da edificação em si." 

ECONOMIA 
O Centro Administrativo abri-

gará todas as secretarias de Es-
tado, lpsemg, órgãos da admi-
nistração direta, autarquias e 
fundações. Haverá um auditório 
para 600 pessoas, além de áreas 
de convivência. O Palácio da Li-
berdade continua como sede 
protocolar. A obra está prevista 
para ser concluída em 30 meses. 
"Se tudo der certo e for assina-
da a autorização de financia-
mento, a obra pode começar no 
segundo semestre do ano que 
vem." 

Segundo o gerente Gustavo 
Magalhães, a economia com o 
novo centro (aluguéis, IPTU, te-
lefonia, agilização de processos 
etc) será da ordem de R$ 25 mi-
lhões. "O servidor ganha uma 
referência e o público também. 
Mas continuam descentraliza-
dos os postos de saúde e farmá-
cias, que ou ficam onde estão ou 
serão levados para prédios pró-
prios do governo." 

Mas nem tudo está prefeito 
em relação ao novo centro ad-
ministrativo, na análise do Insti-
tuto Horizontes, que foi convi-
dado a fazer um estudo apre-
sentou contra-indicações. "No 
Carlos Prates, o Centro seria pi- 

or que no Serra Verde, mas lá 
também não é perfeito. Há pro-
blemas de acessibilidade sérios, 
falta infra-estrutura no entorno, 
o deslocamento será difícil e não 
se sabe, até agora, qual será a 
contrapartida do investimento", 
disse Marcos Santana, presiden-
te do Instituto Horizontes, con-
tando que "de uma hora para a 
outra o governo abandonou nos-
sa consultoria, que foi voluntá-
ria". 

Os moradores do Bairro Ser-
ra Verde estão vendo o novo em-
preendimento com muita expec-
tativa e alegria. "Mas estamos 
apreensivos, pois um quarto de 
nossa população de cerca de 20 
mil moradores é carente. O bair-
ro tem esgoto a céu aberto, cór-
regos não-canalizados e poluí-
dos, em nenhuma rua tem rede 
pluvial, temos apenas uma esco-
la estadual que não tem segu-
rança, não há quadra para as 
crianças, e temos apenas um 
posto de saúde, que funciona de 
forma precária. Esperamos que 
o retorno do impacto ambiental 
seja suficiente para quitar tan-
tas obras." 

A vereadora Luzia Ferreira, 
que convocou a audiência, disse 
que as obras serão acompanha-
das passo a passo pela subco-
missão de meio ambiente da Câ-
mara Municipal. "As análises de 
impacto ambiental estão sendo 
feitas e não corremos risco. Nos-
sa condição como medida com-
pensatória será a construção do 
Parque Serra Verde na área da 
Prefeitura, de 500 mil m2." 
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TURISMO • Governo, Fiemg e Banco Interamericano liberam recursos para diversos projetos ao longo 

da Estrada Real, começando pelo Sul de Minas até o seu ponto final: Diamantina 

Dinheiro para investimentos 
Otávio di Toledo 

O governador de Minas Gerais Aécio Neves assinou, ontem, 

convênio para repasse de R$ 1.05 milhão que serão usados pa-

ra desenvolver projetos dos pólos turísticos de Diamantina e da 

Serra do Cipó, além de pesquisas no Sul de Minas. 

A solenidade ocorreu na Se-
cretaria de Estado de Turismo e 
contou com a presença de vários 
prefeitos e representantes de ci-
dades do circuito Estrada Real, 
que serão beneficiadas com a li-
beração dos recursos. O dinhei-
ro será utilizado também para o 
levantamento de dados, diag-
nóstico e elaboração de Plano de 
Gestão do Circuito das Aguas. O 
convênio foi firmado entre o Ins-
tituto Estrada Real e as secreta-
rias de Estado de Turismo e de 
Planejamento e Gestão. 

Diamantina tem um dos mais 
expressivos acervos históricos 
de Minas e tenta se consolidar, 
ao lado de Ouro Preto, como pó-
lo das cidades históricas. O seu 
casario se encontra em bom es-
tado de conservação e precisa 
de recursos para se manter des-
ta forma no futuro. Além disto, 
pelo crescimento gradual do nú-
mero de turistas, é importante 
que os trabalhadores e empre-
sas da cidade se qualifiquem pa-
ra este novo momento. Já a Ser-
ra do Cipó precisa de um plane- 
jamento para estruturar o turis-
mo. A preocupação maior neste 
santuário ecológico é utilizar os 
recursos para protegê-lo, crian-
do mecanismos para que o tu-
rismo floresça sem danos à na-
tureza. 

OUTROS 
Com o convênio, o estado al-

cança R$ 12,5 milhões em in- 

vestimentos no projeto estrutu-
rador da Estrada Real. Os re-
cursos são provenientes da Se-
cretaria de Estado de Turismo 
(Seltur), de outras secretarias e 
órgãos do Estado. Hoje, a Estra-
da Real é o segundo maior des-
tino turístico do país. Os recur-
sos, liberados gradualmente, 
têm sido usados para fortaleci-
mento das pequenas e mi-
croempresas voltadas ao aten-
dimento aos turistas (como ho-
téis, pousadas, restaurantes, 
postos de gasolina), a formata-
ção de produtos turísticos e a 
capacitação dos empreendi-
mentos já instalados nessas re-
giões. 

Outros projetos, nas regiões 
de Ouro Preto, São João del-Rei 
e Santa Bárbara, receberão R$ 
3,4 milhões, provenientes do 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), para 
ampliar os programas de forta-
lecimento das redes de turismo 
locais. Estes investimentos po- 
dem melhorar ainda mais os nú-
meros de Minas Gerais, que 
ocupa hoje o segundo lugar no 
ranking do turismo doméstico 
brasileiro, com 10,5% do fluxo 
total de viagens, perdendo ape- 
nas para o estado de São Paulo, 
responsável por 27,3% do movi- 
mento nacional. Isso mostra o 
novo status de Minas no turismo 
brasileiro. 
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Governador defende administração descentralizada e adianta que Minas não agirá isolado 

Aécio pede fim da 'guerra'. com a União 
TATIANA AI 
REPÓRTER 

O governador 
Aécio Neves 
(PSDB) voltou, 
ontem, a defen-
der a definição 
de urna pauta 
conjunta entre 
os governado-
res para ser ne- 

gociada com o Governo fede-
ral. Ele disse que Minas Gerais 
não apresentará ao presidente 
Lula nenhuma reivindicação 
isolada. "O Brasil precisa da 
descentralização", avaliou, di-
zendo que os temas a serem 
tratados devem girar em torno 
do ressarcimento da Lei ICan-
dir, da reforma tributária, e da 
estadualização das estradas. 
"Não podemos continuar ano 
a ano, naquela corda estirada 
ao final de cada votação do or-
çamento, Estado de um lado e 
União de outro", completou. 

Aécio desmentiu, no en-
tanto, que já esteja agendada 
uma reunião entre o presi-
dente Lula e os governadores 
eleitos na próxima semana. 
Na segunda-feira, em conver-
sa por telefone, Lula disse a 
Aécio que pretende agendar 
uma reunião, mas a data ain-
da não está acertada. Mais 
uma vez, o governador repe-
tiu que existe disposição de  

atuar ao lado do Governo fe-
deral em questões importan-
tes para o pais. 

Para evidenciar o bom re-
lacionamento que pretende 
manter com o PT, em seu se- 
gundo mandato, o governa-
dor convidou ontem o prefei- 
to de Belo Horizonte, Fernan- 
do Pimentel (PT), para acom-
panhá-lo na visita que fez às 
obras do Palácio da Liberda-
de. "Soubemos, na campanha 
eleitoral, cumprir o nosso pa-
pel em lados opostos. Política 
se faz com símbolos e Com 
gestos. Acho que a presença 
de Pimentel mostra que, não 
obstante estar eu na oposição 
e ele como uma das principais 
figuras do Governo ainda, va-
mos estar sempre sabendo 
manter abertos os canais de 
interlocução", explicou Aedo. 
.Pimentel disse que a prefeitu-
ra é parceira do Governo do 
Estado em várias iniciativas e 
que esse entendimento deve 
ser mantido. 

Ontem, o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, ga-
rantiu a Aécio Neves, em con-
versa pelo telefone, que será 
editada hoje a medida provi-
sória com a liberação dos re-
cursos da Lei ICandir relativos 
a setembro e outubro. Nesses 
meses, devido à legislação 
eleitoral, a União ficou impe-
dida de repassar o dinheiro  

aos Estados. Serão liberados 
R$ 1,8 bilhão, sendo que Mi-
nas tem direito a 10% desses 
recursos. 

Aécio também comentou 
ontem a disputa interna do 
PSDB para a escolha da nova 
liderança no Congresso e 
também na participação do 
partido na composição da 
mesa diretora da Câmara dos 
Deputados. 

Centro Administrativo 
Durante a visita ao Palácio 

da Liberdade, Aécio anunciou 
que, no dia 15 de dezembro, 
volta a despachar no prédio, 
que foi restaurado. Ele garan-
tiu, no entanto, que o projeto 
do centro administrativo con-
tinua sendo desenvolvido. 
"Toda parte de terraplanagem 
do projeto inicial já está prati-
camente pronta e, eu preten-
do, antes do mês de dezem-
bro, iniciar a parte básica do 
projeto. Quero crer que, no 
início do próximo ano, já va-
mos ver as primeiras edifica-
ções ocorrendo lá", explicou. 
Segundo o governador, a pri-
meira etapa da obra foi feita 
em parceria com aVale do Rio 
Doce e, para as próximas, es-
tão sendo examinadas as pos-
sibilidades de parcerias públi-
co-privadas ou consórcios. 
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Polícia Federal quer saber se houve movimentações atípicas em nome de 
doadores, nas disputas pelo governo de São Paulo e pelo Palácio do Planalto 

Devassa nas campanhas do PT 
MARCELO ROCHA 

Brasília -A Polícia Federal inves-
tigará a movimentação financeira 
de doadores de campanha do PT, 
atrás de pistas sobre a origem do di-
nheiro que seria usado por petistas 
para comprar o dossiê contra os tu-
canos. Os policiais querem desco-
brir se, em nome dos financiadores 
de candidatos da legenda, existem 
transações atípicas que possam ter 
sido fonte dos recursos - ou parte 
deles - para bancar o pagamento do i 
material que comprometesse inte-
grantes do PSDB com a máfia dos 
sanguessugas. 

A nova frente de apuração se con-
centrará nos doadores de campanha 
do presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va e do senador Aloizio Mercadante, 
candidato derrotado ao governo de 
São Paulo. Até agora, os envolvidos 
com a negociação do dossiê eram li-
gados ao comitê de um e do outro. 
Para Lula, trabalhavam Jorge Loren-
zetti. encarregado de coordenar o 
núcleo de análise de risco e mídia do 
comité; Osvaldo Bargas, ex-secretá-
rio-executivo do Ministério do Tra-
balho e que ajudou a escrever o pro-
grama de governo do presidente ree-
leito; e Expedito Veloso. também en-
volvido na campanha. 

Da campanha de Aloizio Merca-
dante, quem se envolveu no episódio 
foi Hamilton Lacerda, seu ex-coorde-
nador de comunicação. A polícia 
apontou Lacerda como o "homem da 
mala", suspeito de ter entregue a Val- 
debran Padilha e Gedimar Passos o di-
nheiro que seria pago ao empresário 
Luiz Antônio Vedoin em troca do dos-
siê. Os dois foram flagrados pela PF 
em um hotel da capital paulista, em  

15 de setembro, com cerca de R$ 1,75 
milhão (R$ 1,1 milhão e US$ 248,8 mil). 

A PF terá acesso, a partir de hoje, à 
lista de doadores das campanhas pe-
tistas. É que venceu ontem o prazo 
para que os candidatos que concorre-
ram apenas no primeiro turno, caso 
do senador Aloizio Mercadante, apre-
sentassem aos tribunais regionais 
eleitorais nos estados a prestação de 
contas, com a indicação de contri-
buintes e respectivos valores. Os da-
dos são públicos. O comitê do presi-
dente Lula terá até o dia 29 para entTe-

' gar à Justiça Eleitoral o balanço entre 
receitas e despesas. 

SAQUES Os policiais encarregados de 
tentar desvendar a origem desses re-
cursos confrontarão a lista dos doado-
res de Lula e de Mercadante com os 
nomes das pessoas que, às vésperas 
da apreensão do dinheiro na capital 
paulista, fizeram saques nos bancos 
Bradesco, BankBoston e Safra. Os in-
vestigadores sabem que parte dos 
reais que estavam com Valdebran e 
Gedimar saíram dessas três institui-
ções, mas ainda não conseguiram 
identificar os sacadores porque não 
há no sistema bancário brasileiro um 
controle das retiradas monetárias a 

partir da numeração das cédulas. 
O cruzamento de dados, de acor-

do com um dos investigadores, po-
de revelar movimentações atípicas 
em nome de doadores de campanha 
do PT — tanto realizadas por pes-
soas físicas como jurídicas. Ele expli-
cou ainda que a idéia é descobrir se 
houve, além de doações registradas 
pelo PT, contribuições por meio de 
caixa 2 que, depois, foram parar nas 
mãos do grupo petista que negocia-

i va como sócio da empresa Planan o  

dossiê antitucano. 
O senador Aloizio Mercadante in-

formou, por meio de sua assessoria, 
que pôs à disposição da Justiça todos 
os dados que as autoridades encarre-
gadas de investigar o escândalo julga-
rem necessárias para esclarecer o ca-
so, incluindo informações de sua 
prestação de contas eleitoral. O petis-
ta salientou ainda que não tinha com 
nhecimento da compra do dossi 
contra tucanos, que não autorizou 
ninguém, de sua equipe de campa-
nha á negociar o material em seu no-
me e que deixou claro a todos os seus 
assessores que não admitiria essa es-
tratégia em seu comitê. 

O corregedor-geral eleitoral, 
ministro César Asfor Rocha 
convocou ontem 13 pessoas 
para prestar depoimento na 
investigação que está em 
curso no Tribunal Superior 
Eleitoral (ISE) sobre a 
tentativa de compra do dossiê 
contra tucanos. Asfor Rocha 
marcou todos para o dia 10. 
Entre os convocados, estão o 
procurador da República em 
Mato Grogo, Mário Lúcio 
Avelar, o diretor-geral da 
Polícia Federal, Paulo Lacerda, 
e o deputado federal 
Sigmaringa Seixas (PT-DF), 
além de assessores de 
ministros, jornalistas e outraS 
autoridades da PE O processo 
apura se houve 
responsabilidade do 
presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva no episódio. 
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CENTRO ADMINISTRATIVO  

Governo desapropria área de 128 mil metros quadrados para garantir preservação ambiental 
no entorno da futura sede das secretarias. Obras começam quando a licença for concedida 

Projeto ganha mais espaco 
O projeto de construção do 

Centro Administrativo do Estado, 
no terreno de 804 mil metros 
quadrados do antigo hipódromo 
Serra Verde, na região Norte de 
Belo Horizonte, divisa com Ves-
pasiano, será revisto, para incluir 
uma área de mais 128 mil metros 
quadrados. O espaço fica ao lado 
do antigo Jóquei Clube e será usa-
do como reserva ambiental, pro-
tegendo o solo, a vegetação e ma-
nanciais que abastecem uma la-
goa. O decreto de desapropriação 
já foi publicado no Minas Gerais, 
mas o valor da indenização ainda 
não foi calculado. 

O proprietário também não 
foi identificado pelo Palácio da 
Liberdade e, caso não concorde 
com a indenização, poderá re-
correr à Justiça. O gerente do 
projeto do centro administrati-
vo, Gustavo de Castro Maga-
lhães, disse que a área será im-
portante para a revitalização e a 
preservação da lagoa que ocupa 
parte do antigo jóquei, além de 
ser um espaço importante para 
o meio ambiente. "Será feita a 
preservação ambiental original. 
A lagoa é abastecida por fonte._ 
naturais", reforçou. 

do terreno não altera a progra-
mação inicial do projeto, que le-
va a assinatura do arquiteto Os-
car Niemeyer. A posse da área 
que pertencia ao jóquei (804 mil 
metros quadrados) já está sob o 
domínio do estado desde junho 
passado. O governo aguarda 
agora a emissão de posse da re-
cente área desapropriada (123 
mil metros quadrados). 

A inauguração do centro está 
prevista para 2009, mas o início 
das obras ainda depende das li-
cenças dos órgãos ambientais. A 
expectativa é de que elas sejam 
expedidas brevemente. A nova 
sede do governo ficará às mar-
gens da MG-010, no trecho que 
fará parte da Linha Verde, a via 
expressa que ligará a capitàl ao 
Aeroporto Internacional Tan-
credo Neves, em Confins, na re-
gião metropolitana. 

O centro abrigará a alta admi-
nistração estadual. O projeto de 
Niemeyer prevê a reunião das se-
cretarias e órgãos em dois blocos 
curvos, cada um com 200 metros 
e 14 andares. O estacionamento 
deve ter capacidade para 5 mil 
vagas. Ao lado será construído o 
Pc 	ie Atendimento Integn:A: 
ao Cidadão, que terá agèneLl Lios 
Correios, lavanderia, lojas de con- 

PAULO HENRIQUE LOBATO 	 veniência, postos bancados e 
médico, lanchonete, livrarias e 
cafés. Também estão previstos 
quatro restaurantes. A infra-es-
trutura é justificada pela expec-
tativa de atender uma população 
de 20 mil pessoas. 

Depois de concluída, a nova 
sede vai possibilitar maior rf" 

e economia à liuina 
administrativa. O valor que dei-
xará de ser gasto com aluguéis e 
IPTU em prédios nos quais fun-
cionam alguns serviços do gover-
no pode chegar a R$ 25 milhões 
anuais. Em fevereiro, quando 
anunciou o local da nova sede ad-
ministrativa, o governador Aécio 
Neves (PSDB) disse que a intenção 
do estado é que o projeto fosse fi-
nanciado pela iniciativa privada. 

Apesar de o estado já ter a 
posse do desativado hipódromo, 
o governo e o Jóquei Clube dis-
putam na Justiça o valor da inde-
nização. O perito indicado pela 
Justiça avaliou o terreno em R$ 
18,5 milhões. O Palácio da Liber-
dade depositou a quantia, mas 
ajuizou uma ação pedindo que o 
valor seja revisto para R$ 13,7 mi-
lhões. O Jóquei também entrou 
mm um processo, pretendendo 
—Le.ber R$ 30 milhões. 

A desapropriaçao do segun- 
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Biodieselpiângulo: aporte de 60 mi 
Unidade prOcer;sad,ciftii11.ãOmanso em Iturama está prevista para entrar em operação em 2007 

afirmou Ribeiro. 

Sebo - Até 2010, data pre-
vista para conclusão do 
projeto, a 
expectativa 
do grupo é 
atingir pro-
dução de 
pinhão-
Manso equi-
valente a 544 
milhões de 
plantas, disse 
Ribeiro. A 
unidade 
industrial de 
produção de 
biodiesel irá gerar pelo 
menos 150 empregos dire-
tos e .em torno de 1,5 mil 
indiretos. 

A partir do próximo ano, 
a indústria irá utilizar, 
também, o sebo bovino 
para produção de biodiesel. 

A matéria-
prima será 
adquirida 
diretamente 
nos frigorífi-
cos, mas até 
o momento 
ainda não foi 
formalizado 
convênio com 
nenhum 
estabeleci- 
mento. 

Ribeiro 
enfatizou que acredita no 
potencial do Estado para a 
produção de energia renová-
vel. "Em 10 anos, acredito 

MAÍRA VASCONCELOS 

A unidade industrial.do  .; 
grupo Biodiesel Triângulo, 
em Iturama (Triângulo 
Mineiro), de processa-
mento de pinhão-manso 
para produção do combus-
tível, entra em operação 
no final do próximo ano. pi 
estimativa de prodUção 
para 2006/2007 é de 10 mil 
toneladas de biodiesel, de 
acordo com o diretor finan-
céiro do Departamento 
Agrícola da Biodiesel Tri-
ângulo, José Fernandes 
Ribeiro. Os aportes no 
empreendimento são da 
ordem de P$..60 milhões,, 
recursos próprios do. 
grupo. 

Atualmente está em 
ãndanien-t,o a aiea d'ê-Wag.;* 
•ti9 de ifihã;à-friansoãitt 
Iturama, o equivalente a 
10 mil hectares. O projeto 
do grupo Biodiesel Triân-
guio engloba', ainda; .os 
municípios de Carneiri-
nho, Limeira-do Oeste, 
Santa Vitória, Itapagipe, 
União de Minas, Frutal, 
Campina Verde e Fron-
teira, todos no Triângulo 
Mineiro. 

De acordo com Ribeiro, 
o objetivo é expandir a 
produção de biodiesel e 
chegar a 320 mil hectares 
plantados de pinhão-
manso na região. "Esta-
mos em contato com os 
prefeitos dessas cidades", 

que seremos os maiores pro-
dutores do país", avaliou. 

Emater-MG - A Biodiesel 
Triângulo firmou parceria 
com a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Emater-MG), "para 
sustentabilidade junto ao 
produtor rural", disse 
Ribeiro. A previsão é a de 
que em 2007/2008, a uni-
dade da Biodiesel Triân-
gulo, em Iturama, atinja 
produção de 30 mil tonela-
das de energia renovável. 

Pelo menos 70% da produ-
ção de biodiesel em Iturama 
será destinada para o mer-
cado externo e o restante 
para abastecimento local. A 
empresa firmou parceria 
com o Japão, França, Itália e 
Alemanha para forneci-
mento de energia renovável. 
Em 2008/2009, a indústria 
de processamento de pinhão-
manso em Iturama poderá 
atingir produção equiva-
lente a 50 mil toneladas de 
biodiesel. 

"Recentemente fomos 
procurados por empresá-
rios dos Estados Unidos e 
Portugal. Estamos negoci-
ando", frisou o diretor 
financeiro. Segundo ele, o 
projeto não terá concorrên-
cia com o setor sucroalcoo-
leiro, devido ao período de 
safra da matéria-prima 
utilizada pelos dois seg-
mentos do setor rural, ocor-
rer em época distinta. 

• • 
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Estado: nova sede será licitada 
Centro Administrativo do Estado vai economizar uma quantia de R$ 25 milhões por ano 

BRUNO MARQUES 

É possível que as primeiras 
ações do processo licitatório 
para a construção do Centro 
Administrativo do governo 
mineiro, orçado em R$ 500 
milhões, sejam realizadas no 
final deste ano ou início do pró-
ximo exercício, já que os proje-
tos preliminares, que abordam 
estudos de impacto ambiental 
e questões estruturais, deve-
rão ser concluídos em dezem-
bro, conforme previsão da 
Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão de Minas 
Gerais (Seplag). 

O complexo, que vai reu-
nir as secretarias e a sede 
funcional da administração 
pública estadual e economi-
zar uma quantia de R$ 25 
milhões por ano - gastos com 
locação, condomínio e 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) - será insta-
lado no antigo Jockey Club 
de Minas Gerais (região 
Norte de Belo Horizonte). 
Em abril deste ano, o enge-
nheiro coordenador do pro-
jeto, Sebastião Donizete de 

Souza informou que a proje-
ção é de que a construção 
esteja pronta em até 30 
meses após o início das 
obras. 

Além do impacto ambien-
tal, os projetos preliminares, 
reali7ados em Belo Horizonte, 
compreendem estudos hidráu-
licos, elétricos, infra-estrutura 
e de telefonia. Já os cálculos 
estruturais e o projeto arquite-
tônico - de autoria de Oscar 
Niemeyer e que custou cerca 
de R$ 4 milhões, arcado pelo 
Tesouro do Estado e pela Fun- 
dação Vale do Rio Doce e 
Caemi, por meio de uma Par- 
ceria Público Privada (PPP) - 
estão sendo desenvolvidos no 
Rio de Janeiro. 
Fluxo - A expeCtativa é de que, 
após concluído, o Centro 

' Administrativo estadual 
receba um fluxo médio diário 
de 15 mil pessoas, além dos 20 

' mil servidores públicos. No 
projeto, estão previstos a cons-
trução de um palácio governa-
mental, um auditório, um pré-
dio de serviços e as duas torres 

' onde serão instaladas 17 
secretarias nos 14 andares e 

200 metros de comprimento. 
Inicialmente, o complexo 

seria instalado na área do 
atual Aeroporto Carlos Prates 
(localizado na região Noroeste, 
também na Capital). Contudo, 
a indefinição do Departa- 
mento de Ação Civil (DAC) e 
da Empresa Brasileira de 
Infra-estrutura Aeroportuária 
(Infraero) forçaram o governo 
estadual a buscar outra área 
para a construção do Centro 
Administrativo. 

Ao anunciar a transferên-
cia do local de construção do 
complexo, o governador Aécio 
Neves apontou como pontos 
favoráveis a ampliação do ter-
reno, já que a área do Aero-
porto Carlos Prates era de 496 
mil metros quadrados ante os 
804 mil metros quadrados do 
Jockey; facilidade de acesso, 
devido à proximidade da linha 
Norte do metrô; além de estar 
instalado às margens da 
Linha Verde, que vai ligar o 
Centro da Capital ao Aero-
porto Internacional Tancredo 
Neves (AITN), localizado em 
Confins, na região Metropoli-
tana de Belo Horizonte 
(RMBH). 

• ao 



O Museu da República, de Oscar Niemeyer, visto do alto, no Eixo Monumental, em Brasília 
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São Paulo 

Niemeyer faz 99 anos 
com diversos projetos 
Arquiteto assina novos centros em Minas, Recife e Havana; Paris terá escultura 

José Varella -11.dez.2006rCorrelo Brazillense" 

Niemeyer também assina 
projetos na Itália, na 
Espanha e em Cuba, onde 

liopraça de sua autoria tem 
uma escultura de dragão 

MARIO CE SAR CARVALHO 
DA REPORTAG EM LOCAL 

O arquiteto Oscar Niemeyer 
faz hoje 99 anos com uma série 
de projetos engatilhados ou em 
curso que deixariam aturdidos 
qualquer pessoa com um terço 
de sua idade. 

Niemeyer projeta um centro 
cultural à beira-mar para o Re-
cife, um centro administrativo 
de 300 mil m2  para o governo 
de Minas Gerais e uma praça 
que ele desenhou para Havana 
—sua primeira obra em Cuba—, 
em fase final de construção. 

Nessa praça em Havana, ele • criou uma escultura em que 
um dragão ataca um cubano, 
que se defende impávido —o 
dragão da maldade é George W. 
Bush, segundo Niemeyer. 

Paris também ganhará uma 
escultura do arquiteto, um mo-
numento à paz, a ser inaugura-
danos próximos dias. 

Há duas semanas, ele entre- 
gou o projeto para a construção 
de um centro cultural de € 24 
milhões (equivalente a R$ 67,8 
milhões) para os reis da Espa-
nha, a ser construído na região 
de Astárias, no norte daquele 
país. Em Ravello, na Itália, está 
em fase de licitação o centro de 
música que criou para ser cons-
truído nas rochas, pendurado 
sobre o mar, a pedido do soció-
logo Domenico de Masi. 

Entre museus, centros cultu-
rais e auditórios para cidades 

brasileiras, há pelo menos dez 
projetos em curso ou em fase 
de negociação, segundo o enge-
nheiro calculista José Carlos 
Sussekind, um dos amigos mais 
próximos do arquiteto. 

Niemeyer planeja ainda re-
lançar a revista de arquitetura 
"Módulo", que criou em 1955 e 
teve um hiato entre 1964 e 1974 
por conta do golpe militar. Foi 
na revista que o arquiteto co-
nheceu Vera Lúcia Cabreira, 
60, com quem se casou no últi-
mo mês. Ela vendia publicida-
de para a "Módulo". 

O sonho de Niemeyer, po- 

rém, está na sua maior obra, 
Brasília. Ele quer concluir o Ei-
xo Monumental tal qual o con-
cebeu. Falta, segundo ele, um 
centro cultural para shows e ci-
nema, a ser construído no lado 
oposto da catedral. 

Hoje, Brasília inaugura o 
Museu da República, uma das 
obras que ele faltava para o Ei-
xo —a Biblioteca Nacional, ou-
tro hiato em relação ao projeto 
original, está em construção. 

O projeto para o governo de 
Minas é, de acordo com Susse-
kind, o mais "niemeyeriano" 
pela sua complexidade. 

"É o projeto-síntese da obr: 
do Oscar. Quando estiver cons 
truído, será o limite máximo 
que o concreto chegou na nos-
sa era. E um recorde mundial 
em estrutura, é a busca da leve-
za máxima", afirma Sussekind. 

Niemeyer conseguiu a leveza 
ao subverter a lei mais elemen-
tar da construção —a que diz 
que os prédios devem ser sus-
tentados pelo chão. "O prédio 
principal do governo de Minas 
será sustentado pelo teto. São 
quatro colunas fora do prédio 
que sustentam a estrutura to-
da", diz o calculista. 
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No início deste mês, a 
Secretaria de Estado de Pla-1 
nejamento e Gestão 
(Seplag), após a conclusão do 
Estudo de Impacto Ambien-
tal (EIA) e do Relatório de 
Impacto Ambiental (Rima), 
entrou com o pedido de Con-
cessão de Licença Prévia na 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam) para ini-
ciar as obras do Centro 
Administrativo do Estado de 
Minas Gerais. 

O empreendimento, que 
será construído com recursos 
da ordem de R$ 500 mil-
lhões, provenientes do 
Tesouro estadual e da inicia-
tiva privada, por meio de 
Parceria Público-Privada 
(PPP), será implantado na 
Capital no bairro Serra 

Verde, localizado na região 
de Venda Nova no antigo 
Jockey Club de Minas 
Gerais, que foi desapropri-
ado pelo governo mineiro. 

Conforme a Seplag, atual-
mente estão sendo desenvol-
vidos os programas estrutu-
rais do empreendimento, 
como os projetos hidráulico e 

' elétrico, entre outros. Após a 
conclusão desta fase, será 
lançado o edital de licitação, 
que deverá estipular o prazo 
de 30 meses para o término 
da obra. 

Em seguida ao pedido de 
Concesão de Licença Prévia, 
deverão ser realizadas audi-
ências públicas para debater 
a instalação do Centro Admi-
nistrativo. Os interessados 
em realizar os debates deve- 
• rão enviar à Feam um reque-
rimento, conforme delibera-
ção normativa do Conselho 

'tátadrde Política Arnbi- 
• é'ntal (Copam). A empresa 
contratada para realizar os 
estudos sobre os impactos no 
meio ambiente foi a Lume 

Estratégia Ambiental Ltda, 
de Belo Horizonte. 

O Centro Administrativo, 
onde serão instaladas 17 
secretarias estaduais, prevê 
a construção de um palácio 
governamental, duas torres, 
com 200 metros de compri-
mento e 14 andares. Além 
disso, também serão cons-
truídos um auditório e um 
prédio anexo de serviços. O 
projeto arquitetõnico, custe-
ado e doado ao Estado pela 
Fundação Vale do Rio Doce e 
Caemi Mineração — ambas 
controladas pela Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD), é 
de autoria de Oscar Nieme-
yer. 

Ao todo, aproximada-
mente, 20 mil servidores 
públicos estaduais traba-
lharão no complexo, que 
receberá um fluxo diário de, 
15 mil pessoas. Com  a cons-
trução do Centro Adminis-
trativo será possível econo-
mizar cerca de R$ 25 
milhões por ano com alu-
guéis, impostos e taxas 
condominiais. 

licença para 
o Centro 

Administrativo 
BRUNO MARQUES 



13/02/07 

Belo Horizonte 

DIÁRIO DO COMÉRCIO 

O dietor-presidente 
do DIÁRIO DO 
COMÉRCIO, Luiz 
Carlos Motta Costa, 
com o presidente da 
MinasInvest, 
Lindolfo Paoliello. 
(Fotos Eloy Lanna) 

Compondo a mesa 
principal, o 

secretário Wilson 
Brumer, 

desembargador 
Osmando Almeida, 

deputado Alberto 
Pinto Coelho e o 
vice-governador 

Antônio Augusto 
Anastasia 

Ricardo Guimarães, 
Emerson Almeida e 
o deputado Alberto 
Pinto Coelho 

Paulo Sérgio 
Ribeiro, Modesto 

Araújo, Ana Maria 
de Souza, Damião e 

Tereza Guimarães 
Paes 



10 POVO FALA "Esse projeto da Copa-
sa vai melhorar a qua-
lidade de vida no bair-
ro. Precisamos preser-
var as águas dos nos-
sos lagos e evitar que 
a sujeira chegue até 
eles" 

Baltazar Ezequiel 
Morador do Bairro 

Serra Verde, em BH 

"Ninguém tem rede e 
cada um faz do jeito 
que quer. Eu, por 
exemplo, coloquei um 
cano que vai direto pa-
ra a lagoa. Muitos mo-
radores fizeram isso 
também" 

Geralda das Dores 
Moradora do Bairro 
Serra Verde, em BH 

"A água desce de quase 
todas as vias do bairro e 
desemboca na avenida 
principal Parte não che-
ga até o córrego e fica 
acumulada. O mau 
cheiro atrai moscas e 
outros animais" 

José Carlos Nobre 
Morador do Bairro 

Metropolitano, 
em Neves 

\ DIÁRIO DA TARDE 05103107 
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Belo Horizonte 

Região do centro administrativo 
do estado receberá R$ 4 milhões 

ara a lagoa. Muitos moradores 
izeram isso também." Segundo 

dam nas águas ela, cnan, 
poluídas e moradores pescam. 
'A nossa saúde está afetada. Faz 
muita falta uma rede de esgoto 
adequada. Espero que, com cen-
tro administrativo, o bairro te- 
nha melhorias." 

O líder comunitário Baltazar 
Ezequiel diz que já foram feitas 
diversas solicitações na Prefeitu-
ra de Belo Horizonte para tentar 
resolver o problema. "Esse proje-
to da Copasa vai melhorar a qua-
lidade de vida no bairro. Precisa-
mos preservar as águas dos nos-
sos lagos e evitar que a sujeira 
chegue até eles." Em sua casa, de- 

. 	trucão de quatro cis- pOlSQaLOti 
ternas, a solução encontrada foi 
seguir o exemplo de outros mo-
radores e jogar o esgoto na lagoa. 
"Fico muito chateado com isso 
mas não temos opções.." 

ETE ONÇA 
Além do centro administra- 

programa "Saneamento para To- 
dos". Na região em que está sen- 
do construído o novo Centro Ad- 
ministrativo de Minas Gerais, no 
Bairro Serra Verde, em Venda 
Nova, serão investidos mais de 
R$ 4 milhões em obras de rede de 
esgoto e abastecimento de água. 
O diretor financeiro e de relações 
com investidores da Copasa, Ri-
cardo Augusto Simões Campos, 
explica que o sistema atual de 
água é adequado, mas não su-
porta o crescimento em função 
da implantação do centro. "Tere-
mos um desenvolvimento signi-
ficativo na região e é preciso in-
fra-estrutura para comportá-lo." 

A dona-de-casa Geralda das 
Dores, de 46 anos, mora na Ala-
meda José Maria Alckmin, próxi-
ma à área onde será instalado o 
centro e reclama do esgoto. "Nin-
guém tem rede e cada um faz do 
jeito que quer. Eu, por exemplo, 
coloquei um cano que vai direto 

tivo, a Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) Onça vai rece-
ber investimentos para o inicio 
das obras do tratamento secun-
dário. A estação, que foi Inaugu-
rada no ano passado, vai ficar 
completa com a remoção de 
carga orgânica, que é bastante 
elevada. Belo Horizonte tem 
duas estações importantes — Ar-
rudas e Onça — e outras meno-
res, que juntas tratam 70% do 
total de esgoto de Belo Horizon-
te e Contagem. De acordo com 
Simões, os investimentos, jun-
to com as obras dos intercepto-
res e do programa caça esgoto, 
vão contribuir para um aumen-
to significativo na coleta. 

Também estão previstos no 
orçamento para BH a amplia-
ção do abastecimento em di-
versos bairros e do sistema de 

, 	tratamento e desatinação final 
de resíduos sólidos, canalização 
da Avenida Belém; na região 
Leste, e ações do programa Caça 
Esgoto. (AR) 

Na capital, o Ministério das Ci-
dades habilitou sete projetos no f 
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Projetos aprovados priorizam 
a população de baixa renda 

Para a seleção dos projetos 
habilitados, o Ministério das Ci-
dades priorizou obras voltadas 
para a população de baixa renda, 
onde o índice de mortalidade é 
alto e os indicadores sanitários 
ruins. A meta do governo fede-
ral é ampliar em 7,3 milhões a 
quantidade de domicílios aten-
didos com rede de tratamento 
de esgoto, em 7 milhões as liga-
ções de abastecimento de água e 
em 8,9 milhões as residências 
com coleta e destinação adequa-
da do lixo, até 2010. 

Para o secretário nacional de 
Saneamento Ambiental, Sérgio 
Gonçalves, o grande desafio do 
país é o esgoto. "A Pesquisa Na-
cional de Amostra Domiciliar 

(Pnad) demonstra isso. Temos 
cerca de 80 milhões de pessoas 
sem rede de esgoto no país. O 
problema é que são obras mais 
caras. É uma questão de política 
pública; tem que ser prioridade. 
O desenvolvimento econômico 
e industrial passa por essas obras 
de saneamento. É fator de desen-
volvimento social, além de ques-
tão de saúde publica.", diz. 

De acordo com o médico sa-
nitarista Max André dos Santos, 
esses dados são um indicador 
das desigualdades sociais do 
país. "A condição de saneamen-
to não está isolada e geralmente 
está condicionada a outros fato-
res de vulnerabilidade, princi-
palmente nas áreas urbanas." 

Os principais problemas de saú-
de provocados pela falta de es-
goto e água tratada são as doen-
ças transmitidas por vetores, co-
mo ratos e baratas, e as parasi-
tárias, como giardíase, amebía-
se e esquistossomose. Segundo 
ele, hábitos de higiene podem 
ajudar a contornar o problema, 
mas não são a solução. "É difícil 
cobrar de uma mãe, por exem-
plo, que tome algumas medidas 
para diminuir os riscos de con-
taminação, porque muitas ve-
zes ela não tem as informações 
necessárias. Não é só uma ques-
tão de mudança nos hábitos de 
vida. Trata-se também das con-
dições em que vivem essas pes-
soas", explica. (AR) 

ETE Veneza atenderá a 19 bairros 
O administrador da Regional 

Veneza, José Francisco Lopes, es-
tá animado com o recurso. "A in-
tenção é que daqui a um tempo 
a gente tenha esses ribeirões lim-
pos, porque antes precisamos ti-
rar o esgoto e criar um local para 
a retirada dos resíduos sólidos." A 
rede de esgoto vai atender a 19 

MEDIDAS SIMPLES PARA SE PROTEGER DAS DOENÇAS 
fossas em locais livrescle enchen-
tes e, no minimo,"a 15 metrtis do 
vaso sanitário e em nível 
xo da fonte de água, para evitar 
contaminação 

*Não urinar ou defecar próximo a po-
ços ou nascentes 
Manter a fossa sempre limpa e fecha-
da. Jogue cal para tirar o mau cheiro 
e evitar insetos 

*Colocar o lixo nas caçambas ou em 
local apropriado para evitar a presen-
ça de ratos e insetos 

_ 
.4 ~sempre asmãos com sabão an-

tes de prepararalimentos 
*Não coma alimentos sem lavar e 

.desinfetar 
Senão houver água tratada, ferva-a 
durante cerca de dois minutos, 
deixe esfriar e agite-a bem 

* Adicione, para cada litro de água,tres 
gotas de Iiipoclorito de sódio (água 
sanitária), misture bem, espere 30 
minutos para usá-la 
Quando não houver rede de esgo- 
to, providenciara construção de 

vestimentos da Copasa, Ricardo 
Augusto Simões Campos, afirma 
que o valor necessário para as 
obras em Minas Gerais é muito 
superior. "Conseguimos um re-
curso maior do que os de outros 
estados, porque apresentamos 
muitos projetos. A Copasa está 
buscando alavancar também 
outras fontes de recurso para de-
senvolver mais obras." Os recur-
sos do PAC originam-se dos fun-
dos de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). 

A Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) começa a 
discutir o tema, amanhã. Duran-
te dois dias, especialistas e depu-
tados estaduais vão participar de 
um ciclo de deba- s, que vai 
abordar as mudanças com a Lei 
Federal 11.445, que traça novas 
diretrizes para o saneamento, é 
de quem é a competência - esta-
do ou município - para realizar 
essas obras. (AR) 

bairros e beneficiar cerca de 60 
mil pessoas. A ETE Veneza será 
construída às margens da BR-040. 
"Estamos com um problema de 
desapropriação do terreno, mas 
agora que temos a verba, a idéia 
é que a Copasa já comece as obras 
o mais rápido possível", observa. 

O diretor financeiro e de in- 
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APARTE 
DENNER TAYLOR 

Centr6"MnRifilstkat,Iy.  
, 

Um impasse eritire-diiiia:gto,0110 gover-
no de Minas estaria atrasando a licitação 
para a construção do centro administrativo 
na área onde funcionava o hipódromo Sérra 
Verde, em Venda Nova. Segundo uma fonte 
com trânsito no Palácio da Liberdade, um 
grupo, ligado ao Departamento de Obras Pú-
blicas (Deop), defende a divisão da obra em 
nove lotes o que, teoricamente, beneficiaria 
um número maior de empresas. A outra cor-
rente, ligada,;):N:omparihia de Desenvglyt--:.  
mer46.4e„Mitet4erais (Cod'eelié), querMe 
a litit'062..áerá-leita para urn• á6 pacote'le-
chado. A disputa envolve interesses de em-
preiteiras. 

- 

O 
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A capital procura investidores externos 
A mais importante delas é o ficios de se instalar no local. 

	

Parque Tecnológico 	de Belo 	A âncora do empreendimen- 
Horizonte (BH-Tec), empreen- to é a Universidade Federal de 
dimento de R$ 500 milhões em Minas Gerais, a segunda insti- 

	

recursos públicos e 	 tuição de ensino su- 

	

privados que tem a 	 perior do Brasil em 

	

proposta de promo- 	 número de patentes 

	

ver o estreitamento 	 — perde apenas para 

	

dos laços entre uni- 	 a Unicamp — e com 

	

versidades e empre- 	 capacidade de conhe- 

	

sas em atividades 	 cimento e orientação 

O prefeito de Belo Horizon- produtivas. 	 de pesquisa capaz de 

te, Fernando Pimentel (PT), en- 	O local estará 	 gerar produtos: 

	

cerrou na sexta-feira a agenda completamente 	 As possibilidades 

oficial de sua viagem de sete pronto em 2008,      Fernando Pimentel  de investimento no 

	

dias ao Japão, que teve como mas já entrou em fa- 	 Parque Tecnológico 
principal objetivo a apresenta- se de captação de empresas. foram muito bem recebidas pe-
ção a empresários locais de Pimentel enxerga o mercado lo diretor do Banco Japonês 
oportunidades de investimen- japonês como potencial in- para a Cooperação Intemacio- 

	

tos na capital mineira. 	vestidor e assinalou 	os bene- nal (JBIC), Hiroshi Saito, de 

Linha Verde já se encontra na fase final 

Parque Tecnológico 
estará pronto em 
2008 e entra na 
fase de atração 
de empresas 

DUFNAL GUIMARÃES 
BELO HORIZONTE 

TÉo SCALIONI 
BELO HonizoprrE 

A Linha Verde, conjunto de 
obras viárias de Belo Horizonte 
e sua região metropolitana, lan-
çado em 2005, com custos de 
R$ 360 milhões, entra em sua 
fase final. O projeto, que inclui 
obras desde o Cento da capital 
mineira até o Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves 
(Confins), é formado por um 
corredor de via de trânsito rá-
pido com 35,4 quilômetros de 
extensão. O empreendimento, 
considerado a "menina dos 
olhos" do governador Aécio 
Neves, tem previsão para estar 
concluído até o fim do mês. 

O projeto foi dividido em 
três etapas: Bulevar Arrudas, 
Cristiano Machado e MG-010. 
Na primeira delas, foram inves-
tidos R$ 45 milhões. Trata-se 
de uma série de obras na área 

central da cidade, em um total 
de 1,4 quilômetro. No local, o 
Ribeirão Arrudas foi coberto, 
gerando pistas mais largas para 
o tráfego, com o objetivo desa-
fogar o trânsito na região, sem-
pre congestionado. 

Além de unia ciclovia, tam-
bém faz parte dessa fase do em-
preendimento um completo tra-
tamento paisagístico do local, 
com jardins, bancos, postes de 
luz e fontes de água. Segundo a 
assessoria de comunicação da 
Linha Verde (ligada ao governo 
estadual), esta etapa está prati-
camente concluída, em fase de 
arremate e limpeza. 

A outra fase do empreendi-
mento, a avenida Cristiano Ma-
chado, principal acesso à região 
norte de Belo Horizonte, está 
com 90% de suas obras concluí-
das. Neste trecho de 12 quilô-
metros, serão construídos 11  

acordo com o prefeito Pimentel. 
Ele afirmou que a instituição 

financeira japonesa poderá ser 
um importante parceiro na iden- 
tificação e financiamento de 
empresas japonesas que quei- 
ram se instalar no local. 

Pimentel disse, ainda, que o 
presidente da Nippon Steel Cor- 
poration, Akio Mimura, princi- 
pal acionista estrangeiros da 
Usiminas, revelou que a empre- 
sa está elaborando urna plan 
de expansão de seus negócio 
que será construída em Minas. 
Segundo o presidente da Nip- 
pon, a empresa vai incorporar a 
tecnologia mais avançada do se-
tor disponível hoje no Japão e a 
capital mineira é uma das op-
ções consideradas pelo grupo. 

O prefeito também se encon-
trou com o diretor-geral para a 
América Latina do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros do 
Japão, Akira Miwa. Foi deba-
tida a possibilidade de amplia-
ção da cooperação econômica 
especialmente no que ser refere 
às parcerias para a produção de 
combustíveis renováveis. 

O dirigente japonês se mos-
trou especialmente interessad 
em investimentos relacionad 
à tecnologia da TV Digital. 

viadutos, uma trincheira e oito 
passarelas para pedestres. 

Já a etapa MG-010 tem 14,3 
quilômetros dos seus 22 quilô-
metros com a pista duplicada, 
sinalizada e liberada ao tráfego. 
Em seu total, a Linha Verde vai 
atender a cerca de 100 bairros 
em dez municípios, benefician-
do 3,5 milhões de pessoas. 
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Marca de um 
novo tempo 

kcontece na manhã desta terça-feira 
eNento da maior importância para 
Belo Horizonte e Minas Gerais. O 
governador Aécio Neves estará apre-
sentando o projeto definitivo do novo 
Centro Administrativo do Estado — 
corno não poderia deixar de ser, mais 
uni projeto de Oscar Niemeyer — a ser 
erguido à margem da Linha Verde, na 
região de Venda Nova. As obras terão 
início imediato para conclusão ainda 
no atual governo. 

Trata-se de empreendimento que tem 
relevância objetiva e amplo significado 
subjetivo. Ao reunir, num único e mais 
adequado espaço, a sede do governo e 
todos os seus organismos auxiliares, o 
Estado dá mais um passo no rumo da 
eficiência ao mesmo tempo em que pro-
move significativa redução de custos. E 
estará também erguendo uma espécie 
de monumento, ou marco referencial, 
tão importante quanto a Praça da 
Liberdade,que já pertence à história, às 

• mudanças que vêm ocorrendo no 
Estado, que estão mudando a sua face, 
que inserem Minas Gerais, definitiva-
mente, no Século XXI. Algo comparável 
às intervenções promovidas por Jusce-
lino Kültiitschek na paisagem urbana de 

Belo Horizonte, 
hoje reconhecidas 
como uma espécie 
de antecipação da 
epopéia que foi a 
.construção de Bra- 

sília. 
Minas Gerais 

sinaliza, com as 
obras que estão por 
ser iniciadas, uma 
nova etapa de sua 
história, seu 
ingresso definitivo 
na modernidade e, 
muito concreta-
mente, os êxitos de 
uma administração 
cujas realizações e 
postura vêm cha-
mando a atenção de 

•todo o país, credenciando o governador 
Aécio Neves, neto de Tancredo Neves, 
como verdadeiro discípulo de JK. 
Alguém capaz de ousar, de sonhar e de 
realizar. Eis o significado monumental 
da construção do Centro Administra-
tivo que hoje estará sendo apresentado 
aos mineiros. 

Exatamente porque ele será a marca 
de um novo tempo e antecipando o 
futuro seria recomendável que se consi-
derasse algo ainda maior. Que além de 
abrigar -a sede do Executivo e de seus 
organismos de apoio, abrigue também 
as sedes dos poderes Legislativo e Judi-
ciário, igualmente confinados, hoje, em 
espaços inadequados, submetidos 
ambos às mesmas condições precárias 
do Executivo. Estamos sugerindo um 
passo ainda maior mas que precisa ser 
dado. Como alguém sem medo de pen-
sar grande, o governador Aécio Neves 
certamente saberá converter os aplau-
sos que está recebendo no impulso para 
esta arrancada. 
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ança em Minas 
Nos tempos em que o ex-deputado José Rezende era o secre-

tário de Segurança de Minas, dizia-se que bandido não entrava 
aqui. De medo. O próprio político alardeava isto, em entrevistas. 
E o Estado era quase que um oásis de paz e tranqüilidade. Os cri-
mes mais ousados, como seqüestros ou assaltos eram resolvidos, 
os acusados punidos e eles foram se espaçando. 

Mas, tantos anos passados, a história mudou, a metrópole 
escett e extrapolou seus limites. A violência e a insegurança são 
oje palavras comuns ao vocabulário do mineiro, não apenas 

da capital, mas do interior seja ele da Região Metropolitana de 
BH, das grandes e médias cidades, das pequenas ou dos rincões 
perdidos, sítios e fazendas da zona rural. 

Para tentar mudar esta situação, logo após sua visita à 
Colômbia, o Governo mineiro traz boas novas. Primeiro, a 
redução dos crimes violentos em Minas, em 2006. Mas, princi-
palmente, a garantia de que, ao terminar seu mandato, em 
2010, o governador Aécio Neves, vai conseguir reverter o senti-
niento de insegurança que toma forma no cotidiano do cida-
dão do Estado. 

Uma boa idéia vem da Secretaria de Defesa Social, que inten-
sifica a integração das polícias civil e militar nas cidades pólo. A 
sugestão é transformar as guardas municipais em parceiras da 
PM E surgiu depois que foram analisados vários programas visi-
iados na Colômbia, país que, apesar da ação dura do narcotráfi-
co, conseguiu deixar o primeiro lugar em crimes violentos, em 
2002, para o quinto da América Latina, no ano passado. 

As prefeituras da Colômbia participam ativamente das 

• 

ações de segurança pública. No Brasil, entretanto, estas iniciati-
vas esbarram na concentração de poderes nas mãos da União, 
principalmente quando envolve dinheiro: a arrecadação de 
impostos. Ou, num português mais claro, as prefeituras brasilei-
ras não têm como bancar investimentos como suas vizinhas. 
Muitas mal conseguem quitar a folha de pagamentos. Há erros 
de gestão, mas, o que falta mesmo é cash para quitar suas despe-
sas fixas. Então, que, em qualquer iniciativa, as autoridades 
pensem primeiro em como viabilizá-la. 

Foi justamente isto o que o governador do Estado reconhe-
ceu durante a viagem ao país vizinho. Ele deixou claro ser 
impossível acabar com a violência sem dinheiro. Ora, como os 
recursos federais para a segurança estão contingenciados, Minas 
vai buscar verbas no exterior Antes do final do mês, uma missão 
do BID chega para discutir projetos para a área. 

Mas a visita à Colômbia serviu, principalmente, para Aécio 
Neves e sua equipe reconhecerem que é preciso reformular mui-
tos programas. Como um dos mais conhecidos, o Fica Vivo, que 
atende a 6 mil crianças e adolescentes de 12 a 24 anos e está 
implantado em sete bairros mais violentos de Belo Horizonte e 
em outras cinco cidades da Região Metropolitana. Pois que se 
ofereça aos jovens em situação de risco um novo caminho que 
não o do crime, do tráfico, e das armas. De qualquer forma, para 
mudar é essencial a participação de toda a sociedade mineira, 
em verdadeira cruzada contra a criminalidade. Que se implan-
te em Minas, portanto, o conceito colombiano de "segurança 
cidadã", que começa a mudar o perfil daquele país. 
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CODEMIG VAI 
ASSUMIR O 
NOVO CENTRO 
ORION TEIXEIRA* 

Dando largada a mais uma grande obra 
de sua administração de sete anos, o go-
vernador Aécio Neves vai anunciar, nesta 
terça-feira, o lançamento da pedra fun-
damental de um investimento de cerca 

de R$ 800 milhões para o início das obras do novo Centro Ad-
ministrativo do Estado, a ser construído onde hoje ainda é o 
Hipódromo Serra Verde (zona Norte de BH). A novidade é que 
a obra agora tem um gerente e um financiador, condições mí-
nimas para que, neste Governo, se realize algum empreendi-
mento. A obra será gestada pela Codemig, a Companhia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, fortalecida pelo nióbio de 
Araxá e que funciona como uma espécie de agência de desen-
volvimento, no lugar do Departamento de Obras Públicas 
(Deop) - aliás, este departamento vai oferecer apenas o secre-
tário-executivo da obra. O conceito é o de que essa obra é mais 
do que um empreendimento de engenharia e está inserida no 
projeto de promoção do desenvolvimento da região Norte da 
capital e da Grande BH projetada pela construção da Linha 
Verde, a via expressa que fará a conexão rápida entre o centro 
de BH e o Aeroporto Tancredo Neves (no município de Con-
fins). 

Um dia antes, o governador deve inaugurar mais uma al-
ça da Linha Verde, na Avenida Cristiano Machado. A preten-
são do Governo é de, ainda neste mês de abril, licitara obra do  

noto Centro Administrativo do Estado e concluí-la no final de 
2009. Nesse ponto, o Governo tem pressa, já que não inclui, em 
seu calendário, o oitavo ano do Governo Aécio Neves, quando 
o titular irá se concentrar 
na corrida presidencial. É 
bom que se cuide, porque 
seu rival direto, o tucano e 
governador de São Paulo 
(também do PSDB), José 
Serra, vem monitorando, 
ao seu jeito e estilo, as 
ações do Governo mineiro 
por meio dos jornais pau-
listas. Além de Serra, Aécio 
vive o mesmo drama que 
acomete o Governo Lula: o 
segundo mandato tem gosto de filme já visto. O presidente Lu-
la, aliás, começa, efetivamente, seu segundo Governo nesta se-
mana, quando irá reunir, pela primeira vez, seu ministério. 
Menos mal, antes o ano político começava depois da Semana 
Santa. Agora, tenta começar antes deste feriadão. 

Não é culpa do presidente, mas do fenômeno da reeleição. 
Aqui, em Minas, também os sintomas da letargia estão por aí. 
Ao contrário do primeiro mandato, quando todos chegam 
cheios de gás, no segundo, há certa acomodação do time que 
está vencendo, que é bem avaliado nas pesquisas e que não 
tem oposição. Reeleição nunca fez bem a ninguém; é como 
aquele servidor público que, após conquistar a estabilidade, 
perde a noção do tempo e da competitividade. 

Por falar em início de Governo, a administração estadual 
deve concluir neste mês o preenchimento dos cargos de segun-
do e terceiro escalões. A Codemig volta a ser notícia, nesta se-
mana, com a confirmação do ex-deputado itatnarista Marce-
llo Siqueira, como havia adiantado a repórter Ana Paula .0 
ma, deste HOJE EM DIA, para uma das diretorias da empre, 

(*) Orion Teixeira é editor de Política 
Dê sua opinido poro oteixeiraOhojeemdia.com.br  

CARLOS 
UNDENDERG 

"AtC10 DECOLA O CENTRO 
AMINISTRATIVD DO 
ESTADO AO POR A 
CODEMIG NA GESTÃO DO 
EMPREENDIMENTO DE 
INVESTIMENTO INICIAL 
DE RS BOO MÃES" 



PISTA.1.1E3E,IIADA 
O viaduto da Avenida Cristiana Machado so-
bre a Rua lutá e a Avenida Silviano Brandão 
ffold. teve amen mau uma pista. no sentido 

. 
Centrelialémi:liberada ao tráfego. 0 sentido 
bairros-Centra havia sido liberado em 7 de 
marc0:0 elevado integra a Unha Verde—via 
expressa de acesso ao aeroporto de Confins 
• O Departamento Naoonal de Infra-Estrutura 
de Transportes (Dmd mmeça, no fitado mês as, 

5021,  .444 

obras duplicaçãoda BR-040. mtre Sete Lagoas e . 
o trevã o de Cunklo,na Região Central de Minas 
• A partirde quinta-feira a Rua Niquelind nu 

Região Leste de 13H, passa a ser mão única em 
toda a sua extensão no sentido bairro-Centro. 
• ' • • • 	 PAGIMIS2T( 22  
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Conta de luz 
terá reajuste 
decidido hoje 
A Agência Nacional de Energia 
Elétrica lAneel) decide Mie o 
índice de reajuste das tarifas da 
Cemig para entrar em vigor 
domingo. No ano passado, o 
aumento médio foi de 16,11% 
e, para as residérioas de 5,16%. 
Este ano, a expectativa da pró-
pria companhia é de que as 
contas de luz residenciais fi-
quem entre 3% e 4% mais caras. 
•O macarrão também vai su-
bir até 6% em Minas. nos pró-
ximos 15 dias, por causa do 
aumento nos custos do trigo. 

M, 

• if. 

Mantega prevê 
o risco Brasil 
em 100 pontos 
O ministro da Fazenda. Guido 
Mantega, disse ontem acredi-
tar que o Brasil conseguirá 
uma redução acentuada do ris,  
co-pais, que na sexta-feira che-
gou ao minirrio histórico de 
167 pontos, para um-patamar 
de 100 a 110 pontos. O indica-
dor mede a confiança dos in-
vestidores internacionais e 
Mantega vai aos Estados Lixados 
se reunis com as agencias de 
classificação de naco para ten-
tar melhorara posição brasileira 

5,1810. ia 
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Justiça Militar processará 
controladores grevistas 
IMP requisito Inquérito criminal. Lula classifica motim de irresponsabilidade 
Os controladores de voo deverão responder cri- 	hierarquia e do código militar. O ministro Celso 	res de Tráfego Aéreo (ABCTA) garantiu, em nota, 

chou os aeroportos de todo o BrasiL O procura- 	também afvmou que os controladores comete 
minalmente pelo morim de sexta-feira, que fe- 	de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 	que não há intenção da categoria de paralisar as 

atividades na semana Santa, Mas ressaltou que es- 
dor da lustiça Militar, Giovanni Rattacaso, requi- 	ram crime militar multo grave. O presidente Lu- 	pema cumprimento dos acordos como governo. 
sitou a abertura de inquérito para identificar os 

	
la mudou o tom ameno e conciliador do auge da 

	
inclusive de que não hata punção dos grevistas. 

controladores que paralisaram o trafego aéreo. O 
	

crise e criticou duramente o comportamento dos 	 PÁGINAS 9 A 12 
processo foi protocolado no Ministério da Aero- 	controladores de voo, a quem chamou de Ines- 
náutica. Segundo o procurador. houve quebra de 	ponsáveia AAssociação Brasileira de Controlado- 

Em dode aparente trorepuh-
dade nos aeroportot passoger-
ros foram surpreendidos corn 
nova cOgénooporo bonsporraar 
liquidas e produtos pastosos. 
Francisco Nogueira (foto) foi 
barrida em Confins PAGINA 12 • Lera edlloriceStqwanco paro 	na PáVvvr. 

PERIGO SOBRE 2 RODAS 
Cena de irresponsabilidade sobre duas ro-
das. o Estado de Minas Sagrou ontem tias 
pessoas trafegando numa mesma moto. na  
Avenida do Contorno, no Bairro Floresta em 
BH. São vanas irregularidades. A cnança 

MBIOR NO dilME • fevairamento do furar/dada 
• Inffincitteluventude mostroque aumentou 2024 

- 	o número de atos infraconois cometidos por 
• menoresern BR entre 2005 e Ama Os inqueri-
tos pulorom de 3560pora 4206 Segundo juizo 
Valértada.SiteaRadngu., a matoriadasoconen-
cias se refere a porte de annas roubo e trafico 

PAGINA za  

COMEEA OBRA DO NOVO 
CENTRO ADMINISTRIMVO 

TÉCNICA USA ENZIMA 
MERA TIPO SANGUiNE0 

sem capacete. segura espremida entre dois 
adultos. De acordo coma Código Brasileiro 
de Transito, motocicletas podem levar no 
máximo duas pessoas e menores de? anos 
são proibidos nesse rapo de veiculo. VÁCitr.k 23 
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As celebridades 
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Exercício político 
para estudantes 

Mistérios e lendas 
nas ruas de Madri 
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VAI ABRIGAR: 	1 

PROJETO 

O CENTRO 
ADMINISTRATIVO TERÁ: 

Dois blocos, cada um 
com 200 metros e 

14 andares 

ESTADO DE MINAS 03/04/07 

Belo Horizonte 

CENTRO ADMINISTRATIVO  

Governador Aedo Neves assina autorização para início das licitações, disciplina a gestão e 
o uso do entorno do complexo. Gasto deve ser de R$ 500 milhões e conclusão em 30 meses 

Decretos agilizam obras 

PATRICIA ARANHA 

O governador Aécio Ne-
ves (PSDB) assina hoje os de-
cretos para possibilitar o iní-
cio da construção do Centro 
Administrativo do governo 
estadual, no terreno já desa-
propriado do antigo Jóquei 
Clube, na divisa de Belo Ho-
rizonte com Vespasiano. 
mais importante deles é o 
que autoriza a Companhia 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (Codemig) a reali-
zar as licitações. A previsão 
da obra com orçamento de 
R$ 500 milhões, incluindo 
parcerias com a iniciativa 
privada, é de 30 meses, de-
pois de concluída a licitação. 
O projeto concebido pelo ar-
quiteto Oscar Niemeyer pre-
vê a construção de dois blo-
cos curvos, cada um com 200 
metros e 14 andares, para 
abrigar as 17 secretarias e to-
dos os órgãos estaduais, in-
cluindo o Palácio do gover-
no, permitindo uma econo-
mia anual de R$ 25 milhões 
aos cofres públicos só com o 
pagamento de aluguéis. O 
mais importante para o go-
verno, contudo, não é a redu-
ção de despesas, mas au-
mentar a racionalidade e a 
eficiência do serviço público. 

Para evitar o impacto.am-
biental na região, todo ti 
projeto foi revisto no fim do 
ano passado para incluir, 
além dos 804 mil metros 
quadrados do antigo hipó-
dromo Serra Verde, uma 
área de 128 metros .quadra-
dos, que vai funcionar como 
reserva ambiental, prote-
gendo o solo, a vegetação e 
mananciais que abastecem 
uma lagoa. Um dos decretos 
que serão assinados prevê 
um Plano de Governança 
Ambiental e Urbanística da 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte para que seja 
feito um adequado controle 
do uso e ocupação do solo. 
Um terceiro decreto autoriza 
a Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag) e a Code-
mig a realizar estudos para o 
destino dos imóveis a serem 
desocupados pelo governo. 

O governador vai assinar 
ainda dois atos: o que disci-
plina a manutenção e gestão 
do complexo dos prédios e 
aquele que vai estudar a me-
lhor ocupação, pela iniciati-
va privada, do entorno do 
centro administrativo, como 
hotéis, restaurantes e shop-
ping centers. Uma nova ma-
guete dó complexo admi-
nistrativo deve ser apresen-
tada hoje. Às margens da 

MG-010, no trecho que faz 
parte da Linha Verde, via ex-
pressa que está sendo cons-
truída para ligar a capital ao 
Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confins, 
a nova sede do governo pre-
tende contribuir para o de-
senvolvimento do chamado 
setor norte da Região Metro- 
politana de BeloHorizonte. _ 	_ _ 

Palácio do governo 

17 
secretarias 

Demais órgãos da 
estrutura estadual 

R$25 
milhões 

Economia anual 
em aluguel 
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APÓS o estresse do seno o técnico do RF, Bronca Mochodo, deixou o °roo e voltou de Brasília de ónibus 

2,05 cestas básicas e que, por conta do aumento do 
consumo, a arrecadação de impostos crescerá RS 4,1 
bilhões. Desde 2003, o ganho real acumulado foi de 
32,10%. No Brasil, 43,7 milhões têm seu rendimento 

ligado ao piso - entre les 16 milhões de aposentados 
do INSS, cerca de 5 milhões de empregados domésti-
cos e 9 milhões, autónomos. Em Minas, 2 milhões, do 
setor formal, serão beneficiados. Página 7, Economia 

NmAkno a tuns 

MURILO RIMAR VIRA PERSONAGEM DE RUA 
Mais um escruar mineiro vira personagem das ruas de PH. Agora, é a vez do fantástico Murilo Ra-
bão, que será homenageado com uma escultura em bronze em frente da Imprensa Oficial. A prefei-
iura já autorizou, e o artista plástico Leo Sarstanna tem pronto os primeiros croquis. Pagina I 7,Misuss 
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Crise aérea 
pode lotar 
estradas no 
feriadão 
Além da precária situação das estradas, o feriado prolongado da Se-
mana Santa traz um agravante para quem for viajar. Com  a crise do 
setor aéreo, a tendência é aumentar o volume de canos e. em função 
disso o risco de acidentes. A rodoviária de BH vai disponibilizar 553 
ônibus a mais. Ern Brasfia o presidente Lola classificou, ontem, de ato 
'irresponsável' a greve dos controladora de voo A Infraero registrou 
atrasos em 8,3% das decolagens no país Páginas 11, Brasil e 13,Minas 

' PERIGO NAS ESTRADAS 
MIMEM nade 	 tosida 

Entre &Lagoas e 'Irene de Coado baça na soa 
EM KM 591, en tateto 
CEM Do And Podeaano até Validares 
1-2íZi Enes uwd e, e m.ine 

Enre Poços de Caba e Caldas 	Boxes na 0501 e obras restando - 
CM 	Entre Rodes Claros e Eng. Navarro 	Boo.,  rondada na pista • '• , 
CM KM 664,2 ao 664,5 
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ael Conta do ano Banto Via 9ca 
Buracos na osta 
Obras de recuperado da pista 

Novo mínimo  • ta R$ 16 b  
O novo salário mínimo de RS 380, que começou a va-
ler MO domingo vai colocar RS 16.8 bilhões na econo-
mia do país. segundo o Dieese. O instituto revela ain-
da que, com o reajuste, o trabalhador poderá comprar 

Lula manda 
segurar 'rédeas' 
do gasto público 
Na primeira reunião ministe-
rial de seu segundo mandato, o 
presidente Lula avisou, ontem, 
que não vai "soltar as rédeas" 
dos gastos públicos e sinalizou 
que não quer caça aos técnicos 
peti stas nos ministérios en-
tregue aos aliados. Ele conde-
nou a política de 'porteira fe-
chada' e ainda baixou uma re-
gra: "ministro não critica mi. 
nistro publicamente. apenas 
se discute". Página 3, Política 

CULIIIRA 
Reverenciado por suas Olhas 
sonoras, O Maestro dali.° Enfio 
Mordo cne sere uma das atrações do 
"Música em Cena", pronto inédito 
tua reúne Palheiros consagrados, 
no Rio de Janeiro, em maio. 
MONA I 

JIRCEINA 111Allf 
O projeto Mte lampo dos Quintos' 
revigora o 	c com ITCASICas de 
ePOC21, rAe,  c e causas, e resgata 
05 SUMIA, '.Ç 3,a5 COMO espaços 
se testas e r— -as entre amigos. 
~MA 20 
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Ultima rodada 
deixa o interior 
em pé de guerra 
Com a classificação antecipa. 
da de Cruzeiro e Atlético às se-
mifinais, e o rebaixamento do 
América, a última rodada do 
Estadual, a ser disputada no 
domingo de Páscoa, terá as 
atenções voltadas para os ti-
mes do interior. Eles irão bri-
gar por duas vagas da próxi-
ma fase e por outras duas na 
Série C. Além dessas, ha a guer-
ra para não ser o 29 rebaixado 
no torneio. Página 23, Esportes 

Aposentado 
pode sacar FGTS 
mensalmente 
O aposentado que continua tra-
balhando poderá escolher a pe-
riodicidade do saque de seu Frias. 
do de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Basta procurar uma 
agência da Caixa Econômica e fa-
zer o agendarnento O trabalha-
dor tem como opção retirar men-
salmeme os valores depositados 
pela empresa. Página 7, Economia 

lUlA INAUGURA MODERNA 
FABRICA DE INSULINA EM 
MONTES CLAROS DIA 28 
PAGihn 19 MINAS 

FABRICIAND REIVINDICA 
DO ESTADO CONSTROCAIT 
ORNEEI DE ()RAREIE 
PAGINA 18 MINA' 

BR-135 É REFORMADA DE 
MANGA A MONIAIVANIA 
POR RS 2,8 MILHES 
PAGNA 19,1.111,1AS 

Ciso a percolando mando, passando a flAbadO, com oossatnade de cisma em nas isoladas no Sul. Sudeste e Leste do Estado. Nas camas runs, claro a paramente 1.1a00. MIM.: 1 EAC: 	37•C 



HOJE EM DIA 03104107 

Belo Horizonte 

GNERNO Aécio detalha hoje projeto que será executado pela Codemig 

Minas Gerais terá centro 
ldnánistralivo de R$ mi 

ANA PAULA LIMA 
REPÓRTER 

O
Governador Aécio Ne-
ves apresenta, hoje, o 
projeto que vai signifi-

car a transferência do eixo de 
poder estadual da Praça da 
Liberdade, para as margens 
da Linha Verde, conforme an-
tecipou o HOJE EM DIA no 
último domingo. O Centro 
Administrativo de Minas Ge-
rais será detalhado durante 
solenidade rio Hipódromo 
Serra Verde. O espaço fica ao 
lado da MG-010, na região 
Norte da capital, e vai abrigar 
todas secretarias estaduais e 
vários órgãos de administra-
ção direta e indireta do Go-
verno. Durante a cerimônia, 
será assinado o ato que colo-
ca nas mãos - da Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Code-
mig) a gestão sobre a obra, 
orçada em R$ 800 milhões. 

O Centro Administrativo 
vai ocupar um terreno de 804 
mil metros quadrados. Será o 
novo endereço de 18 secreta-
rias, o Palácio do Governador 
e uma Praça Cívica. O proje-
to, assinado por Oscar Nie-
meyer, prevê a construção de 
seis prédios, com área edifi-
cada de 387 mil metros qua-
drados. A expectativa é de 
que os trabalhos sejam entre-
gues em 30 meses. Já a Praça 
da Liberdade será transfor-
mada num grande centro 
cultural, aberto à população. 

Mesmo definido que a 
Codemig ficará responsável 
por financiar e supervisionar 
a construção do novo Cen-
tro, ninguém no órgão foi au-
torizado, ontem, a falar sobre 
o assunto. Mas é fato que a 
Codemig acaba de abraçar 
uma das maiores obras - se 
não a maior - a ser iniciada 
na capital, neste ano. Ontem, 
durante os preparativos para 

apresentação do projeto, de-
zenas de pessoas trabalha-
vam para montar o palanque 
onde Aécio Neves vai deta-
lhar a obra. 

Enormes painéis indi-
cam que o Palácio do Gover-
nador, o auditório e a Praça 
Cívica serão instalados onde, 
anos anás, acontecia a larga-
da dos cavalos que disputa-
vam corridas no hipódromo. 
Na extremidade oposta do 
enorme terreno, próximo ao 
local de prática de moto-
cross, ficarão os prédios das 
secretarias e órgãos públicos. 

Da janela 
Uma multidão, entre po-

líticos, jornalistas e convida-
dos, deve se reunir para 
acompanhar a divulgação do 
projeto do Centro Adminis-
trativo. Mas será longe do ta-
blado que duas pessoas vão 
assistir à solenidade que pro-
mete dar novo rumo - ou, no  

mínimo, endereço - às suas 
vidas. 

Custódia Silva, 76 and& 
o sobrinho dela, Ant81115 
Soares, 40, moram, há um 
ano e três meses, dentro• do 
terreno do antigo hipódro-
mo. Foi a saída que encontra-
ram para ficarem livres do 
aluguel. Ela, ex-passadeira, 
não trabalha e não ganha 
aposentadoria. Ele, que foi 
funcionário de uma fábrica 
de cabides, está desemprega-
do há cinco anos. 

Mas serão, pelo menos 
hoje, vizinhos do poder. "Tô 
sabendo que o governador 
vem amanhã. Só vai faltar o 
Lula", diz Antônio, que pro-
mete assistir à cerimónia da 
"janela" de casa. Cautelosa, a 

s t  tia dele acredita que vai per- 
der a moradia. Mas pr 	; 
não reclamar. "Esse terr 
todo tal jogado fora. Acho 
que vão fazer do pior, o me-
lhor", diz. 
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AGENTE DUPLO 
SERVIDOR QUE JÁ ERA INVESTIGADO POR FACILITAR FUGAS NA TÓXICOS É 
DETIDO, ACUSADO DE TRAFICAR CELULARES E DROGAS PARA PRESOS DO Dl 

raimp 

POLICIAL MORRE AO 
ENFRENTAR LADRÕES 
Com sirenes de viaturas li-
gadas, policiais civis acom-
panharam em clima de re-
volta o• sepultamento do 
corpo do colega decoro°. 
ção Marco AntiNnio Diao. 
ontem no Cemitério Bos-
que da Esper./n(1 ltotol 

tudo na Delegacia de Meio 
Ambiente, o o:Ciciai reagiu 
a assalto e matou um dos Ia-
drbes cern deito tImOs, mas 
o outro revidou e baleou 
Marco AntOnto no peito. 

P01101.p9 

AUMENTA O NÚMERO DE CRIMES 
COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

OBRA QUE NÃO TERMINA... 
MICHAEL JACKSON 

QUER UMA REPLICA SUA 
COM 15 METROS 

NO DESERTO EM LAS VEGAS 

O Onn cena com mais Urna promessa para a 1111-381, no 
arriscado trecho que liga Belo Hun-conte a Governador Va-
ladares considerado um dos mais perigosos do pais. O es-
tudo de viabilidade para a duplicaçáo de 310 quilómetros 
da rodovia está em fase de conclusão. mas a licitação pa-
ra Mini efetivo das intervenções não ocorrerá antes de 

...RISCO QUE 
NÃO ACABA 
enq anua não sio solucionados os problemas de rege-
chapa na 88-381, acidentes com inuarn tirando a vida dos 
rt,ot rotas que são obrigados a se arriscar no percurso A 
pou os qutlárnetros da trincheira ern construçao ern San-
ta I. tia. um  caminhá° carregado de tecidos Saiu da pista 
ontem em uma das vánast,rvas perigosas que caracteri-
zam o trecho Mo (adio) O motorista morreu na hora. 

POEIGA/8 

o 
BAIXINHO 

VEM 
SEMPRE 
AOUi? 

um ano em to A duplicação Incluiria a trincheira no o, 
no de Santa una acima) que deveria ficar pronta em (o-
lho. mas sO era concluida em janeiro de 2008. Em uma 
escala de fixo de 1 a 10. aPRF dá nota 834 para a estrada. 

GOADE515 

.44111VG. 

Diego é criticado pelo diretor do 
BBB e diz que vai chegar junto 
em íris assim que sair da casa 

PAGIM6 

PO, O RlIJNIOADES 	\ 
DE EMPREGOS E CONCURSOS. 

coffize:n el V 

Assassinos de empresário assaltado no Belvedere confessam uma série de crimes no.. 

www.uoi.rorn.bridt 

LULA AGORA ENDURECE O DISCURSO AN EEL DECIDE HOJE QUANTO SUBIRÁ SURTO DE MENINGITE MATA QUATRO 
CONTRA OPERADORES AMOTINADOS A LUZ, QUE FICA MAIS CARA DOMINGO E PÕE SAÚDE EM ESTADO DE ALERTA 

P01171E105 	 ECONOMIA/ T3 	 006061/6 

SUCESSO PARA GRINGO VER 
tom quatro 01..03 lançado, O 
ultimo deles One Brasil 12005. 
Cima ainda meditoaqut Ca-
du de Andrade (Imo/ teve de 
interromper a editai) de seu 
pnrneiroDVDdacarrein4ra' 
vado noTeatro Sesirninas.pa-
ra uma nova rurnt pela Euro-
pa que começa nos pros.:n-1m 
álas.e segue ate junho Desta 
vet, He va I acompanhado de 
banda ele apresenta em cinco 
panes um deles a França os, 
de fac show pela segunda ver 
neste semestre spesar da or 
tetra internacional Çadu ron 

(essa que gostaria mesmos,  de 
fazer sucessono 

1 Será lançado, hoje. no Pro-
ieto Sempre uns papo alivio 
Pedro Aleao retratado pelo 
Estado de Mino, Organnado 
por seu filho, o padre e pro-
fessor univers t ano apoie, 
tudo iosé Carlos Brandi Ale,-
. o lançamento homena-
geia um dos criadores do ion 
nal, que cornpieta 50 anos de 
fundação em 2008 

PAGIRS I E 3 

SUA SAÚDE MARATONA PARA SALVAR CORREIO SENTIMENTAL PROCURA-SE 
OS CABELOS CASTIGADOS PELO VERÃO MULHER DISPOSTA A CASAR RÁPIDO 

OT 8 VOCE112 	 PALRA ti 



DIÁRIO DA TARDE 

Belo Horizonte 

Decretos para obras do 
Centro Administrativo 

03104107 

PATRÍCIA ARANHA 

O governador Aécio Neves 
(PSDB) assina hoje os decretos 
para possibilitar o início da 
construção do Centro Admi-
nistrativo do governo esta-
dual, no terreno já desapro-
priado do antigo Jóquei Clube, 
na divisa de Belo Horizonte 
com Vespasiano. O mais im-
portante deles é o que autori-
za a Companhia de Desenvol-
vimento de Minas Gerais (Co-
demig) a realizar as licitações. 
A previsão da obra com orça-
mento de R$ 500 milhões, in-
cluindo parcerias com a inicia-
tiva privada, é de 30 meses, de-
pois de concluída a licitação. 

O projeto concebido pelo ar-
quiteto Oscar Niemeyer prevê 
a construção de dois blocos 
curvos, cada um com 200 me-
tros e 14 andares, para abrigar 
as 17 secretarias e todos os ór-
gãos estaduais, incluindo o Pa-
lácio do governo, permitindo 
uma economia anual de R$ 25 
milhões aos cofres públicos só 
com o pagamento de aluguéis. 
O mais importante para o go-
verno, contudo, não é a redu-
ção de despesas, mas aumen-
tar a racionalidade e a eficiên-
cia do serviço público. 

MG-010 
Para evitar o impacto am-

biental na região, todo o projeto 
foi revisto no fim do ano passa-
do para incluir, além dos 804 
mil metros quadrados do anti- 

go hipódromo Serra Verde, 
uma área de 128 metros qua- 
drados, que vai funcionar como 
reserva ambiental, protegendo 
o solo, a vegetação e manan- 
ciais que abastecem uma lagoa. 
Um dos decretos que serão assi-
nados prevê um Plano de Go- 
vemança Ambiental e Urbanís-
tica da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte para que seja 
feito um adequado controle do 
uso e ocupação do solo. 

Um terceiro decreto autori-
za a Secretaria de Planejamen-
to e Gestão (Seplag) e a Code-
mig a realizar estudos para o 
destino dos imóveis a serem 
desocupados pelo governo. O 
governador vai assinar ainda 
dois atos: o que disciplina a 
manutenção e gestão do com-
plexo dos prédios e aquele que 
vai estudar a melhor ocupação, 
pela iniciativa privada, do en-
torno do centro administrati-
vo, como hotéis, restaurantes e 
shopping centers. 

Uma nova maquete do 
complexo administrativo de-
ve ser apresentada hoje. Às 
margens da MG-010, no trecho 
que faz parte da Linha Verde, 
via expressa que está sendo 
construída para ligar a capital 
ao Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confins, a 
nova sede do governo preten-
de contribuir para o desenvol- 
vimento do chamado setor 
norte da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. 

Do Estado de Minas 
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Usiminas detalha plano 
de expansão a Aedo 
• Rinaldo Campos Soares (foto), 
presidente da Usiminas, se 
encontra hoje com o governador 
Aécio Neves. Será a primeira de 
uma série de visitas a entidades 
empresariais e autoridades para 
detalhar o bilionário plano de 
expansão da siderúrgica A 
empresa vai investir US$ 8,4 
bilhões para elevar sua produção 
em cinco milhões de toneladas 
ao ano. Do total, quase US$ 5 
bilhões serão gastos em Minas. 
Em lpatinga, as obras vão 
empregar dez mil. Na operação 
da usina, serão outros cinco mil 
empregos diretos e indiretos. 
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sendo feitos para recuperação 
da parte central da capital, nos 
faz refletir se não devemos 
buscar novas potencialidades 
para sua efetiva revitalização, 
como, exemplo adotado em 
outros países, transformá-la 
em um grande centro univer-
sitário, atraindo atividades 
afins e iniciativas empresariais 
com geração de empregos de 
melhor qualificação. 

Ontem, o governador Aécio 
deu inicio a mais um ousado 
projeto: a construção do Centro 
Administrativo do Estado na 
área do antigo Hipódromo Ser-
ra Verde. Projeto arquitetõnico 
que leva assinatura de Oscar 
Niemeyer. Ao combinar a racio-
nalização da máquina pública 
estadual — dando eficiência e re-
duzindo custos, levando todos 
os órgãos do estado para um 
mesmo espaço—, com a preser-
vação do meio ambiente, am-
pliando a área do Parque Serra 
Verde e a oportunidade de no-
vos negócios, Minas se moder-
niza e prepara seu futuro. Está-
se iniciando o processo de lici-
tação para a construção do cen- 

tro e os estudos para parcerias 
com a iniciativa privada na 
oferta de serviços. Em dezem-
bro de 2009, a paisagem ali será 
outra. A futura transferência da 
administração pública para o 
novo espaço permitirá ainda 
implantação do Circuito Cultu-
ral Praça da Liberdade. O palá-
cio e os prédios históricos abri-
garão salas de exposições e de 
música, oficinas, espaços de 
ciência e outros. Certamente, 
outro marco para a capital. 
Nunca antes no mundo avan- 

çar pensando nas gerações futuras foi tão pre- 
mente. Desse novo perfil que se desenha para a 
RMBH, será possível perceber a melhoria da 

1 qualidade de vida, de negócios para empresá- 
rios que aqui decidem investir e de infra-estru-
tura turística. É a partir daqui que está sendo 
possível tornar o estado; efetivamente, o me-
lhor lugar para investir e viver rio Brasil. 

• 

Vários projetos estão sendo 
realizados com foco nas 

áreas que requerem 
impulso para crescer 
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Novo perfil de BH 
elo Horizonte e região 
metropolitana têm mere- 
cido especial atenção do 
governo Aécio Neves. Des-
de 2003 vêm sendo feitos 
importantes investimen- 
tos a partir de um planeja-
mento estratégico que 
alia às grandes obras a ar-

ticulação entre os diversos setores da sociedade 
para que todos possam participar das transfor-
mações que se fazem necessárias. Há uma per-
cepção clara do governo de Minas de que ocorra 
melhor equilíbrio no desenvolvimento das dife-
rentes regiões da capital, e seu entorno, estimu-
lando a descentralização da geração das riquezas 
municipais. Nesse sentido, vários projetos estão 
sendo realizados com foco nas áreas que reque-
rem impulso para crescer. 

O investimento de R$ 150 milhões na am-
pliação do Expominas tornou-se uma refe-
rência para as regiões Oeste e Noroeste e 
abriu as portas de Belo Horizonte para o tu-
rismo de negócios. O mais moderno centro de 
eventos da América Latina, o único com aces-
so direto ao metrô, está completando um 
ano. A sua prova de fogo, realizada com suces-
so, foi também a sua inauguração: a 47B Reu- 

nião Ár-  al da Assembléia Geral de Governa-
dores do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), que, pela primeira vez em 46 
anos, reuniu 7 mil pessoas. O calendário de 
eventos, feiras e exposições promovidos pe-
los mais representativos setores e empresas 
do Brasil já se estende até 2012. 
• Mas era preciso caminhar em direção ao 
Norte, região com inegável potencial de cresci-
mento. O primeiro passo foi a revitalização do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Con-
fins). O governo de Minas, em parceria com a 
prefeitura de Belo Horizonte e com a Infraero, 
enfrentou a polêmica: trabalhou pela transfe-
rência de vôos do Aeroporto da Pampulha. Lo-
go no primeiro ano os números apontaram 
crescimento de vôos, de novas rotas e aumen-
to no volume das exportações aéreas, sem fa-
lar na implantação do primeiro aeroporto in-
dustrial brasileiro. A construção da Linha Ver-
de também está virando realidade. Maior inter-
yenção viária na cidade, nas últimas décadas, 
nasceu não apenas para atender os usuários do 

I aeroporto, mas para beneficiar 3,5 milhões de 
pessoas em quase 100 bairros da capital e mais 
de 10 municípios na região metropolitana. 
Um investimento de R$ 350 milhões do Te-
souro estadual. A primeira parte das obras, o 
Bulevard Arrudas, foi entregue há um mês. O 
novo conjunto formado com a restauração da 
Praça Rui Barbosa, aliado os esforços que vêm 

WILSON NÉuo BRUMER 

Coordenador do Grupo Estratégico de Fomento 



Obra traz inovações 
técnicas surpreendentes 

O projeto de Oscar 	"Niemeyer decidiu que 
Niemeyer para o Centro Ad- esse prédio precisava mos-
ministrativo traz inovações trar para o Brasil que em 
até mesmo se comparado Minas, em Belo Horizonte, 
com o conjunto de obras do houve uma civilização que 
arquiteto. O empreendimen- foi capaz de levar a tecno-
to terá seis edificações divi- logia do concreto da cons-
didas em duas torres de 45 trução ao limite supremo da 
andares cada, que abriga- audácia inigualável por ne-
rão as secretarias de Estado nhum povo do mundo. Esse 
e órgãos vinculados. Além prédio tem que traduzir a 
disso, terá um prédio de majestade do Estado de Mi-
serviços, um Centro de nas Gerais, não menos do 

que isso. Tinha de mostrar 
a grandeza, a hierarquia, a 
majestade da representa-
ção de Minas com um ma-
nifesto da grandeza tecno-
lógica do Brasil e de Mi-
nas. Foi concebido esse 
palácio que significa para 
sempre um recorde supre-
mo da audácia da constru-
ção", afirmou Sussekind. 

Niemeyer em Minas 

Com o projeto do 
Centro Administrativo, 

Belo Horizonte se torna 
a capital brasileira que 
mais dispõe de conjuntos 
de obras de Oscar Nie-
meyer. Sua obra iniciou-
se em Belo Horizonte, 
em 1940, a pedido do 
prefeito Juscelino Ku-
bitscheck, com o Con-
junto da Pampulha, que 
inclui a Igreja de São 
Francisco, Casa do Bai-
le, Cassino e late Clube. 

Posteriormente, no pe-
ríodo em que JK governou 
o Estado, Niemeyer cons-
truiu o Edificio Niemeyer, 
na Praça da Liberdade, a 
Biblioteca Pública Luiz de 
Bessa, a Escola Estadual 
Governador Milton Cam-
pos (Estadual Central), 
Conjunto JK, a antiga sede 
do Bemge, na Praça Sete, e 
o Palácio das Mangabei-
ras. Em 2004, Niemeyer 
projetou o Anexo do Museu 
de Arte da Pampulha. 

Convivência com lojas e 
restaurantes, além de um 
auditório com capacidade 
para 540 pessoas. Segundo 
Sussekind, o Palácio do 
Governo mostra a geniali-
dade de Niemeyer em tra-
duzir a representativa do 
poder do Estado em Minas. 
O processo de licitação do 
Centro Administrativo de-
verá ser iniciado no mês 
de maio e a conclusão da 
obra está prevista para de-
zembro de 2009. 

.• 	 • 

MINAS GERAIS 04/04/07 
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BH TERÁ MAIS UNIA OBRA 
PRIMA DE OSCAR NIENIEYER 

Em solenidade que reuniu 

1.500 pessoas, o governador Aécio 

Neves apresentou ontem o projeto 

do Centro Administrativo que se-

diará o Palácio do Governo, todas 

as secretarias e órgãos vinculados. 

Projetado por Oscar Niemeyer, o 

conjunto deverá estar pronto em 

dezembro de 2009. O centro deve 

abrigar 16 mil funcionários e aten-

der cerca de 10 mil pessoas/dia. 

"Quem tem o privilégio de sentar-

se na cadeira de governador de Mi-

nas Gerais não tem sequer o direi-

to de pensar pequeno. Estamos pla-

nejando Minas Gerais e a nossa ca-

pital para os próximos 50 anos", 

afirmou o governador Aécio Neves, 

que autorizou o processo de licita-

ção da obra. (Página 3) 

• NIEMEYER OUSA 
COM O MAIOR VÃO 
LIVRE DO MUNDO 
"A futura sede do Governo de Minas será um prédio que 

mostrará ao Brasil e ao mundo que neste Estado houve uma 

civilização capaz de levar a tecnologia do concreto ao limi-

te supremo da audácia, inigualável por nenhum outro povo. 

Vai traduzir a majestade do Estado, não menos do que 

isso". A definição é de Oscar Niemeyer, que foi representa-

do pelo arquiteto José Carlos Sussekind na apresentação 
do projeto do Centro Administrativo de Minas. O Palácio do 

Governo terá o maior vão livre do mundo. (Página 4) 

IMPRENSAS OFICIAIS 
TÊM PRESIDENTE MINEIRO 

Eleito por aclamação em reunião reali-
zada em São Paulo, o diretor-geral da hn-
j'rensa Oficial de Afinas, Francisco Pedalai° 
Costa, é o novo presidente da Associação 
Brasileira das Imprensas Oficiais (Abio). Ele 
asszone em momento delicado, quando a Cá-
rara dos Deputados analisa projeto do Go-
verno federal limitando à internei as publica-
ções de natureza oficial Um equivoco, diz 
Pedalino Casta, "porque impede grande 
pane da população de conhecer e avaliar as 
atos de governo, que ficam também à merré 
dos hackers". (Página 8) 

AS MATERIAS DO NOTICIÁRIO ESTÃO DISPONÍVEIS NA INTERNET NO ENDEREÇO: +.vww.lof.mg.gov.br 
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Niemeyer ousa no Palácio do Governo 
Arquiteto projeta maior vão livre do mundo, com 150 metros de extensão 

O monumental Palácio do Go-
verno, urna das edificações previstas 
no Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais, apresentado pelo go-
vernador Aécio Neves em Belo Hori-
zonte, será urna das mais ottwins 
obras do arquiteto Oscar Niemeyer, 
em 70 anos de carreira Com 150 me-
tros de extensão e 20 metros de largu-
ra, o edificio de concreto armado de 
quatro pavimentos, estará suspenso 
por 30 cabos de aço revestidos de con-
creto presos a um pórtico erguido com 
quatro mil metros cúbicos de concre-
to, formado por quatro colunas e a co-
bertura. O vão livre de 150 metros de 
comprimento será o maior já construí-
do em todo o mundo. 

Arquitetura revolucionária 

"É um recorde na história do con-
creto armado. O Palácio do Governo 
vai espantar porque nunca se viu um 
palácio que é um triângulo com 150 
metros com cinco andares pendurado 
entre quatro colunas. MO estou ferin-
do a técnica, não estou desvirtuando 
os esquemas técnicos. Estou propon-
do urna coisa diferente que a arquite-
tura vai saber realizar. O Palácio vai 
ser um espanto para quem passa por 
lá", afirmou Oscar Niemeyer, em ví-
deo exibido durante a cerimônia. Nie-
meyer não pôde estar presente no 
evento em Belo Horizonte por moti-
vos de saúde e foi representado pelo 
arquiteto José Carlos Susselcind. 

O Palácio do Governo abriga-
rá os gabinetes do governador e do 
vice-govemador, a Secretaria de 
Estado de Governo e o Gabinete 
Militar. Com  sete níveis, o palácio 
será constituído de subsolo, pilo-
tis, quatro pavimentos suspensos, 
cobertura e duas torres, sendo uma 
destinada ao heliponto e a outra à 
escada principal e elevadores. O 
Centro Administrativo será cons-
truído no antigo Hipódromo Serra 
Verde, na Região Norte, às mar-
gens da Linha Verde, via expressa 
que está sendo construída também 
pelo Governo do Estado para ligar 
o centro d  capital ao Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. 

Durante a solenidade de apre-
sentação do projeto do Centro Ad-
ministrativo, Sussekind afirmou 
que o novo Centro Administrativo 
de Minas é o coroamento da carrei-
ra de Oscar Niemeyer. O arquiteto 
que revolucionou a arquitetura mo-
derna e completa 100 anos em 15 
de dezembro deste ano. 

"O projeto coroou uma carrei-
ra de quase setenta anos, que se 
iniciou na Pampulha e a Pampulha 
não revolucionou Belo Horizonte, 
nem revolucionou Minas nem re-
volucionou o Brasil. A Pampulha 
marcou o início da arquitetura mo-
derna no mundo. Essa é a escala do 
doutor Oscar", concluiu Susse-
kind, em seu pronunciamento. 
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Governador determina estudos para preservação ambiental 
Durante a solenidade de apresentação do um papel ou que compreendam que têm um 

projeto do Centro Administrativo, o governa- papel importante para desempenhar nesse 
dor Aécio Neves assinou atos essenciais para projeto", disse Aécio Neves. 
a implantação do Centro. Além de autorizar a 	 Transferência 
Codemig a iniciar o processo de licitação, o 
governador institui o Plano de Governança 	O governador também assinou decreto 
Ambiental e Urbanística da Região Metro- que autoriza convênio entre a Secretaria 
politana de Belo Horizonte. Além de pro- de Estado de Planejamento e Gestão (Se-
mover o desenvolvimento sustentável e o plag) e a Codemig para realização de es-
adequado controle do uso e da ocupação tudos sobre o uso mais adequado dos 
do solo da região, o plano prevê a criação imóveis de propriedade do Estado que 
dos parques Serra Verde, Sumidouro e o serão desocupados com a transferência 
apoio á implantação do Parque Linear do dos órgãos para o Centro Administrativo. 
Ribeirão do Onça, entre outros estudos 	Outro decreto autoriza a Codemig a 
para preservação de áreas verdes, 	fazer desapropriações de áreas do entor- 

"Hoje, estamos determinando, dando a no do Centro Administrativo destinadas 
ordem de serviço para que possamos iniciar os a empreendimentos complementares. Aé-
processos licitatórios, ouvindo a comunidade, cio Neves ainda assinou deliberação que 
marcando para as próximas semanas já a pri- autoriza o Conselho Gestor de Parcerias 
meira audiência pública e superando o diálo- Público-Privadas do Estado de Minas 
go com a participação dos vereadores da capi- Gerais a elaborar estudos para identificar 
tal, os lideres comunitários, com a Assembléia quais os tip_es de investimentos privados 
Legislativa, coma Igreja, enfim, com todos os que poderão ser implantados no entorno 
movimentos sociais, com as ONGs, que têm do Centro Administrativo. 

Belo Horizonte 
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Niemeyer ousa no Palácio do Governo 
Arquiteto projeta maior vão livre do mundo, com 150 metros de extensão 

O monumental Palácio do Go-
verno, uma das edificações previstas 
no Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais, apresentado pelo go-
vernador Aécio Neves em Belo Hori-
zonte, será uma das mais ousadas 
obras do arquiteto Oscar Niemeyer, 
em 70 anos de carreira. Com  150 me-
tros de extensão e 20 metros de largu-
ra, o edificio de concreto armado de 
quatro pavimentos, estará suspenso 
por 30 cabos de aço revestidos de con-
creto presos a um pórtico erguido com 
quatro mil metros cúbicos de concre-
to, formado por quatro colunas e a co-
bertura. O vão livre de 150 metros de 
comprimento será o maior já construi-
do em todo o mundo. 

Arquitetura revolucionária 

"É um recorde na história do con-
creto armado. O Palácio do Governo 
vai espantar porque nunca se viu um 
palácio que é um triângulo com 150 
metros com cinco andares pendurado 
ente quatro colunas. Não estou ferin-
do a técnica, não estou desvirtuando 
os esquemas técnicos. Estou propon-
do unia coisa diferente que a arquite-
tura vai saber realizar. O Palácio vai 
ser um espanto para quem passa por 
lá", afirmou Oscar Niemeyer, em ví-
deo exibido durante a cerimônia Nie-
meyer não pôde estar presente no 
evento em Belo Horizonte por moti-
vos de saúde e foi representado pelo 
arquiteto José Carlos Sussekind. 

O Palácio do Governo abriga-
rá os gabinetes do governador e do 
vice-governador, a Secretaria de 
Estado de Governo e o Gabinete 
Militar. Com  sete níveis, o palácio 
será constituído de subsolo, pilo-
tis, quatro pavimentos suspensos, 
cobertura e duas torres, sendo uma 
destinada ao heliponto e a outra à 
escada principal e elevadores. O 
Centro Administrativo será cons-
truido no antigo Hipódromo Serra 
Verde, na Região Norte, às mar-
gens da Linha Verde, via expressa 
que está sendo construída também 
pelo Governo do Estado para ligar 
o centro d.  capital ao Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. 

Durante a solenidade de apre-
sentação do projeto do Centro Ad-
ministrativo, Sussekind afirmou 
que o novo Centro Administrativo 
de Minas é o coroamento da carrei-
ra de Oscar Niemeyer. O arquiteto 
que revolucionou a arquitetura mo-
derna e completa 100 anos em 15 
de dezembro deste ano. 

"O projeto coroou uma carrei-
ra de quase setenta anos, que se 
iniciou na Pampulha e a Pampulha 
não revolucionou Belo Horizonte, 
nem revolucionou Minas nem re-
volucionou o Brasil. A Pampulha 
marcou o inicio da arquitetura mo-
derna no mundo. Essa é a escala do 
doutor Oscar", concluiu Susse-
kind, em seu pronunciamento. 
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Governo de MG terá sede monumental 
Aécio Neves autoriza licitação da obra, novo marco na arquitetura de Niemeyer 

tos que hoje nos colocam na van-
guarda da administração pública 
no Brasil", disse o governador, 
em seu pronunciamento. 

Belo Horizonte, Fernando Pi-
mentel, e o arquiteto José Carlos 
Sussekind, que representou Nie-
meyer no evento. Um total de 
1.500 pessoas foram convidadas 
para a apresentação. Em seu 
pronunciamento, o governador 
destacou que o Centro Adminis-
trativo irá consolidar a política 
eficiente de gestão pública do Go-
verno do Estado, referência hoje 
para todos os estados brasileiros. 

A obra, avaliada em RS 880 
milhões, será implantada pela 
Companhia de Desenvolvimento 
do Estado de Minas Gerais (Co- 
demig) e dará eficiência e agili
dade aos serviços prestados-pela 
administração direta do Estado. 
A previsão é de que o Centro 
abrigue 16 mil funcionários/dia 
e atenda uma média de público 
de 10 mil pessoas/dia. 

"Essa obra coroa e consoli-
da, em concreto, todo o senti-
mento que buscamos dividir com 
os mineiros, quando lançamos o 
Choque de Gestão. Queríamos 
dizer que o Estado pode ser efi-
ciente, sendo transparente, e cada 
vez prestar melhores serviços 
para a população. Essa obra sig-
nifica racionalidade para que 
possamos continuar sendo exem-
plo para o Brasil em gestão pú-
blica. Minas vem apresentando, 
de forma absolutamente ousada, 
novas ações e novos instrumen- 

O governador Aécio Neves 
apresentou ontem à população 
de Belo Horizonte o projeto do 
Centro Administrativo do Esta-
do de Minas Gerais a ser cons-
truído na capital até dezembro 
de 2009. Projetado pelo arquite-
to Oscar Niemeyer, o Centro 
Administrativo reunirá, em um 
mesmo espaço, todas as secreta-
rias de Estado e seus órgãos vin-
culados. O empreendimento terá 
seis edificações divididas em 
duas torres curvas de 15 andares 
cada. O Palácio do Governo terá 
área construída de 20 mil metros 
quadrados, com sete pavimen- 
tos. Haverá ainda um Prédio de 
Serviços, um Centro de Convi- 
vência com lojas e restaurantes 
e um auditório com capacidade 
para 540 pessoas. 

O ousado projeto do Gover-
no de Minas será construído 
numa área de 800 mil metros 
quadrados. Desse total, 200 mil 
serão destinados às edificações. 
O Palácio do Governo terá o 
maior vão livre em concreto já 
construído no mundo, com 150 
metros de extensão. 

"Não vamos ter medo do 
monumental, nos disse aqui hoje 
o mestre Niemeyer. Quem tem 
privilégio de sentar-se na cadei-
ra de governador do Estado de 
Minas Gerais, sobretudo com o 
apoio que tivemos nas duas elei-
ções, não tem sequer o direito 
de pensar pequeno. Nós esta-
mos, na verdade, planejando a 
Minas Gerais e a nossa capital 
para os próximos 50 anos", afir-
mou o governador Aécio Neves. 

Obra de RS 880 milhões 

Vetor Norte 

A transferência da sede do Go-
verno do Estado para o novo Centro 
Administrativo também mudará 
todo o processo de desenvolvimen-
to para o Vetor Norte da capital e da 
Região Metropolitana. Segundo Aé-
cio Neves, o projeto prevê toda uma 
preparação para que a região possa 
absorver a futura demanda por ser-
viços, comércios e indústrias. 

"Hoje é um momento histó-
rico para Belo Horizonte, a Re-
gião Metropolitana e toda Minas 
Gerais. Estamos dando um passo 
em direção ao futuro. Com  a 

transferência do Centro Admi-
nistrativo para esta região, esta-
mos direcionando o crescimento 
da capital para onde ela tem que 
crescer - a região Norte. Com  to-
dos os cuidados ambientais e ur- 
banísticos, estamos trazendo 
para cá não apenas a estrutura 
do Estado, mas uma série de no- 
vas oportunidades de investi- 
mentos privados no seu entorno, 
de comércio e serviços, que pos- 
sibilitarão a essa região crescer 
rapidamente", afirmou o gover- 
nador, em entrevista no local 
onde será erguido o Centro Ad-
ministrativo. 

A solenidade reuniu secretá-
rios de Estado, o prefeito de 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 04/04/07' 

Belo Horizonte 

Meio Neves detalhou ontem o projeto do Centro Administrativo, que será construido no antigo Jockey Clube de Minas Gerais 

• 
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Centro Administrativo: R$ 880 mi 
O edital para licitar as obras deverá ser publicado já durante o mês de maio 

• O governador Aé cio ordem de R$ 880 milhões. 
Neves autorizou ontem o O edital da concorrência 
início do processo de licita- 
ção 	construção do 
Centro Administrativo do 
Estado, que será instalado 
no antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, no Distrito 
de Venda Nova (Serra 
Verde), às margens da MG-
010, que está sendo dupli-
cada. O projeto deman-
dará investimentos da 

segundo o presidente da 
Companhia de Desenvol-
vimento de Minas Gerais 
ÇCodemig), Oswaldo Bor-
bs da Costa Filho, será 
lançado já em maio, após a 
fealização de audiências 
públicas durante este 
mês. As obras deverão 
estar concluídas até 
dezembro de 2009. Pág. 5 

ALIflG.JltA  

Fernando Pimentel e Aécio Neves durante o lançamento do projeto do Centro Administrativo, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer 
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'Aécio lança Centro Administrativo 
, Projeto demandará inversões de R$ 880 milhões e edital deve ser lançado em maio 

MÁRIO CORRÊA 	 cado financeiro, 	 que crescer, para a região 
.; 	 Norte. Com  todos os cuida- 

01  O Centro Administrativo Pacote fechado — Segundo dos ambientais e urbanisti-
'do Estado de Minas Gerais, o presidente da Codemig, cos, estamos trazendo para 
-projeto que reunirá em um Oswaldo Borges da Costa cá não apenas a estrutura do 
egó local todas as secretarias Filho, esta é uma das primei- estado, mas uma série de 
-de Estado e seus órgãos vin- r as gr andes obras do novas oportunidades de 
culados, demandará investi- governo que será licitada já investimentos privados no 
mentos de R$ 880 milhões. O como projeto e orçamento seu e nt o rn o", ressaltou 
valor é mais que o dobro do completamente fechados, o 'Aécio. 
maior aporte previsto pela que deve evitar aumento de 	Os empreendimentos 
atual gestão estadual, a custos ao longo da constru- complementares ao centro, 
Linha Verde — via de acesso ção. "No dia 10 ou 11 de abril como os prestadores de ser-
ao local —, que deve deman- já teremos a primeira audi- viço no entorno, serão firma-
dar R$ 360 milhões. O edital ência pública e o processo dos através de parcerias 

	

de licitação do centro está 	  publico-privadas. "Vamos 

	

rprevisto para ser lançado em 	 contratar estudos de viabili- 
;paio deste ano, após a reali- Segundo o presidente dade e orientar a ocupação 

zação de duas audiências do entorno do centro", afir- 
Públicas. 	 da Codemig esta é mou o coordenador da Uni- 

A estimativa é de que a uma das primeiras dade PPP do governo, Gus- 
i- 

	

Obra fique pronta ainda na 	 tavo Gusmão. 
d b des oras o 

	

estão de Aécio Neves, em 	grandes 	 O Centro Administrativo 

	

dezembro de 2009. "A Praça 	 is edificações dividi- governo que será lici- terá se 

	

'cla Liberdade não tinha mais 	 das em duas torres de 15 
. .., 	 tada já.  com  o projeto 

	

sondiçoes de receber ou de 	 andares cada, que abrigarão 
álanter ali atividades gover- e orçamento comple- todas as secretarias de 

	

;lamentais. Os prédios preci- 	 Estado, o Palácio do Governo 
, savam ser conservados e era tamentefechados (com 20 mil metros quadra- 

absolutamente impraticável 	  dos e sete pavimentos), um 
o avanço do Estado que já deve andar rápido a partir prédio de serviços, um centro 
está em outras regiões da dai", afirmou. 	 de convivência com lojas e 

cidade", afirmou o governa- 	O Centro Administrativo restaurantes, além de um 
dor, que autorizou ontem o será construido no antigo auditório com capacidade 
inicio do processo licitatório. J o ck e y Clube de Min as para 540 pessoas. 

A Companhia de Desen- Gerais, na região Norte da 	A previsão é de que 16 mil 
volvimento de Minas Gerais cidade. Para o governador, servidores públicos sejam 
(Codemig) será responsável esta é mais uma oportuni- transferidos para o empre-
pela execução do projeto, dade de trazer o desenvolvi- endimento e que sejam aten-
coordenando a licitação e a mento para o Vetor Norte de didas no local 10 mil pessoas 
captação de recursos. Os Belo Horizonte e da Região por dia. O projeto arquitetô- 
investimentos necessários Metropolitana, 	 nico foi feito por Oscar Nie- 
para a obra também virão do 	"Com a transferência do meyer e irá ocupar uma área 
órgão, que deverá cobrir de Centro Administrativo para de 200 mil metros quadrados 
70% a 80% dos aportes com esta região, estamos direcia- dos 800 mil metros quadra-
recursos próprios e o res- nando o c re s cim ento da dos de área total do local. 
tante será buscado no mer- Capital para onde ela tem 
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Aécio apresenta Centro Administrativo 
COMPLEXO QUE VAI SEDIAR O PAUCIO DO GOVERNO E AS REPARTIÇÕES ESTADUAIS TEM PROJETO ARQUITETÔNICO DE OSCAR NI EMEYER 

PLAN,E.AN DO MIRO,  
LUIZ CASTRO SILVA 

Uma arrancada do desenvol-
vimento para a Região Norte de 
Belo Horizonte e os municípios 
vizinhos, é como o governador 
Aécio Neves (PSDB) considera a 
construção do novo Centro Ad-
ministrativo do Estado no anti-
go Hipódromo Serra Verde. 
"Não estamos aqui para festejar 
o início de uma obra. Na verda-
de, nós nos reunimos aqui para 
fazer história. Não estamos rea-
lizando um ato para este gover-
no, para que os frutos sejam co-
lhidos por nós que, estamos 
aqui. Estamos, na verdade, pla-
nejando Minas para os próxi-
mos 50 anos, construindo um 
grande e planejado projeto de 
desenvolvimento da nossa ca-
pital e da nossa região metro-
politana", afirmou, ontem, o 
governador na solenidade de 
assinatura de decretos para a 
implantação do centro. 

Projetado pelo arquiteto Os-
car Niemeyer, em uma área de 
804 mil metros quadrados, o 
Centro Administrativo, segundo 
o governador, é mais um impor-
tante passo para a modernização 
administrativa iniciada em 2003 
com o Choque de Gestão e a ado-
ção de medidas para tornar o es-
tado mais eficiente. A escolha da 
área, localizada na divisa dos 
municípios de Belo Horizonte, 
Vespasiano e Santa Luzia, ao la-
do da Linha Verde e próxima à li-
nha Norte do Metrô de Belo Ho- 

rizonte, roi ressaltada por Aécio 
como política que tem como ob-
jetivo privilegiar novos eixos de 
desenvolvimento. 

FORMAS CURVAS 
A transferência do Centro Ad-

ministrativo, da Praça da Liber-
dade para a antiga sede do Jó-
quei Clube Serra Verde, também 
para o prefeito da capital, Fer-
nando Pimentel (PT), representa 
um momento histórico para a 
região metropolitana e para Mi-
nas Gerais. Com  recursos pró-
prios da Codemig (Companhia 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais), estimados em R$ 880 mi-
lhões, e previsto para ser inaugu-
rado em dezembro de 2009, o 
centro consiste em um comple-
xo de seis edificações principais, 
divididas em prédios que vão 
abrigar o Palácio do Governo, as 
secretarias, um centro de convi-
vência, auditório, prédio de ser-
viços, praças de alimentação e 
restaurantes, em que trabalha-
rão cerca de 16 mil servidores 
públicos, recebendo ainda uma 
população flutuante diária em 
tomo de 10 mil pessoas. 

Localizado ao sul do terreno, 
o Palácio do Governo será com-
posto por subsolo, pilotis, qua 
tro pavimentos e cobertura 
com duas torres, uma destina-
da ao heliponto e outra à esca-
da principal, contando ainda 
salão nobre, biblioteca e servi-
ço de apoio. Próximo ao .palá-
cio ficará o atidit&io central, 
com capacidade para acomo-
dar 540 pessoas e : modernos 
serviços de multim-  ídia. 

AsSémtaiias e órgãos vin-
curadõi'íêrão Instalatl'èis em  

d uãá4i5fre" s de 15vatidates, de 
formas curvas, com sala de reu-
niões, lanchonetes e garagem 
no subsolo. O projeto do com-
plexo arquitetõnico conta ain-
da com estacionamentos para 
cinco mil veículos, sendo 70 va-
gas reservadas para o serviço de 
carga e descarga. 

Encerrando a solenidade, o 
governador afirmou: "Hoje, Be-
lo Horizonte, a nossa capital, a 
capita], çie,todoa .os mineiros, 
inicià Uflakbyg•tiiatória, para o 
beái de'tbdás, para o desenvol-
vimento de Minas e, tenho cer-
teza, para inspirar definitiva-
mente o Brasil, mostrando com 
clareza que gestão pública efi-
ciente é o único e fundamental 
instrumento para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas." 

Do Estado de Minas. 

"Estamos, na verdade, 
planejando Minas 
para os próximos 50 anos, 
construindo um grande e 
planejado projeto de 
deSerwolyiMeno.datiossa 

• :-capital e da nossa regiao 
t7 metropolitana" 

Aécio Neves 
Governador de Minas 
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Prefeito e governador em tom de parceria 
BERTHA MAAKAROUN 

Menos de um mês depois de 
ter, na solenidade de entrega das 
obras do Bulevar Arrudas, cha-
mado em ato falho o governador 
de Minas Aécio Neves (PSDB), de 
presidente, o prefeito de Belo 
Horizonte, Fernando Pimentel 
(FT) declarou ontem disposição 
de uma parceria política perma-
nente com o tucano, naquilo' 
que chamou de "construção do 
futuro do país" e "relançamento 
de Minas rumo ao futuro". 

Durante a solenidade de im-
plantação do novo centro admi-
nistrativo do estado, na região 
Norte, Pimentel, chamado adis-
cursar, tratou de insinuar e dei-
xar subentendido o seu empe-
nho em trabalhar pelo que polí-
ticos e empresários denomina-
ram em conversas de bastidores 
de "projeto mineiro", com a can-
didatura de Aécio Neves ao Palá-
cio do Planalto em 2010. 

"É por conta do compromis-
so com essa transformação que 
levamos a cabo e enxergamos 
em Minas, de maneira solidária, 
sem distinções partidárias ou 
distinções ideológicas menores 
que nos desunam, um futuro lu-
minoso", afirmou o prefeito. 
"Que esse futuro nos inspire, que 
Deus nos ilumine, para que o ca-
minho seja sempre esse. Que o 
governador continue em sua 
trajetória e, com certeza, que to- 

dos possamos ser parceiros, ago-
ra e.para sempre, do futuro des- 
te país", acrescentou. 	' 

Segundo Pimentel, mais do 
que o apoio ao governador na 
obra, a iniciativa busca consoli- . 
dar o seu compromisso com o 
"relançamento dê Minas rumo 
ao futuro". "Por isso estamos 
aqui, sob a sua liderança, com a 
sua equipe, à qual soma-se a 
equipe de BH e demais cidades, 
não apenas para fazer uma obra, 
um conjunto de prédios, mas 
para consolidar o compromisso 
que temos com aquilo que cha-
mei de relançamento da capital, 
da região metropolitana e do es-
tado rumo ao futuro". 

O governador mineiro ne-
gou que o discurso do prefeito 
tenha sugerido o lançamento 
de sua candidatura à Presidên-
cia da República em 2010,0 que 
deixaria aberta a possibilidade 
de o próprio Pimentel ser can-
didato ao governo de Minas 
com o apoio tucano. "O prefei-
to Fernando Pimentel tem sido 
um parceiro do governo do es-
tado, como o governador tem 
sido um parceiro da Prefeitura 
de Belo Horizonte. E nós temos 
afinidades pessoais. Obviamen-
te temos as nossas responsabi-
lidades partidárias e, no mo-
mento das disputas, como já 
ocorreu no passado, ele esteve 
no palanque dos seus candida-
tos e eu estive no palanque dos 
meus candidatos", disse Aécio. 

Apesar das posições político-
partidárias, assinalou o governa-
dor, as parcerias entre o governo 
do estado e a Prefeitura de Belo 
Horizonte prosseguem. "Eu que-
ro fazer dessa parceria nossa 
urna marca para o futuro", disse 
Aécio, que acrescentou: "No mo-
mento da disputa, se não houver 
uma convergência, vamos dis-
putar com respeito e, a meu ver, 
democraticamente". 

Elencando as obras em que 
tem trabalhado em parceria 
com a PBH, o governador minei- 
ro salientou: "Na Linha Verde, 
em que os investimentos foram 
todoszlo estado, a prefeitura aju- 
dou nas desapropriações, ajudou 
nas sinalizações". Ele continuou: 
"Outros projetos estão em anda- 
mento. O prefeito me procurou 
para que conversássemos sobre 
alguns programas da região me-
tropolitana que poderiam estar 
incluídos no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)". 

Para o governador, seriam 
prioridades da Grande BH a se- 
rem incluídas no PAC, além do 
Rodoanel, a recuperação das ro-
dovias federais no estado, a am- 
pliação do Aeroporto Internacio- 
nal Tancredo Neves, além de in-
vestimentos no metrô da capital. 
"O estado apenas está fazendo 
investimentos extraordinários 
em Belo Horizonte. E a União 
tem feito investimentos muito 
pouco expressivos", considerou. 

• 
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BELO HORIZONTE 
A capital com mais projetos de Niemeyer 

O JK PREFEITO (1940) 
Conjunto da Pampulha 

O JK GOVERNADOR 
Edificio Niemeyer O AÉCIO GOVERNADOR 

Em 2004, Niemeyer projetou o Anexo 
do Museu de Arte da Pampulha 

 

Igreja de São Francisco 

 

Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na 
Praça da Liberdade 

     

 

Casa do Baile 

  

Em 2006, Niemeyer projetou o Centro 
Administrativo do Estado 

 

Cassino (hoje Museu de Me da 
Pampulha) 

 

Escola Estadual Governador Milton 
Campos (Estadual Central) 

 

     

  

Conjunto JK (antiga sede do Berne, 
na Praça Sete) 

  

 

late Clube 

   

Palácio das Mangabeiras 

O CENTRO 

• O Centro Administrativo reunirá, em um mesmo espaço físico, 
todas as secretarias de Estado e seus órgãos vinculados, no 
terreno onde funcionou o Jockey Club Serra Verde, quase na 
divisa de BH com Santa Luzia 

• Serão seis edificações divididas em duas torres de 15 
andares, cada, que abrigarão as secretarias de Estado 

• O Palácio do Governo terá 20 mil m2 construidos e sete 
pavimentos 

• Tem ainda um Prédio de Serviços, um Centro de Convivência 
com lojas e restaurantes, além de um auditório com 
capa ida 

• O projeto prevê o maior vão livre em concreto já construido 
no mundo, com 150 metros de extensão. Ele estará no 
Palácio do Governo. 

• A previsão é de que o Centro abrigue 16 mil funcionários/dia 
e atenda urna média de público de 10 mil pessoas/dia 

• Será uma das mais ousadas obras do arquiteto Oscar 
Niemeyer, em 70 anos de c'arreira 

ar 	2 	 n y.íÉTrrip fiquei o pto, 	menproparecey:, 
rnéltidr.:Aliè,o0b 

	

	scietárias.:" Os doia "Adifickit;'é,faidio4T:' e'o;p4lacio- e o 
-•o Og trto e; A 

= OSCAR NIEMEYÉR 

FONTE: Governo de knas 	 EDITORIA DE ARTE 
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CENTRO ADMINISTRATIVO 
DE MINAS VIRA REALIDADE 
O governador Aécio Neves apresentou, ontem, o projeto do Centro Admi- 
• nistrativo do Estado de Minas Gerais, que será construído na Região Nor-
te de Belo Horizonte. Ao decidir transferir o centro de Governo para uma 
região periférica de Belo Horizonte, o governador, alheio às críticas e a to-
das as apreensões que geram uma mudança, na verdade promove um 
"choque de gestão" na capital mineira. Este, aliás, não é o primeiro "cho-
que" que Belo Horizonte, a primeira cidade planejada da República, sofre. 
Ao longo dos anos, BH passou por diversas transformações, evoluindo de 
cicladP política e centro administrativo para se transformar em um dos 
centros econômicos mais importantes do país. A grande expectativa que ge-
ra a obra do governador Aécio Neves é que, com a Praça da Liberdade trans-

formada num diversificado centro cultural e com o Centro Administrativo, Belo Horizonte reco-
loque Minas definitivamente no caminho do desenvolvimento. O Centro Administrativo, a ser 
construído, abrigará todas as secretarias de Estado e diversos órgãos públicos, onde trabalharão 
cerca de 16 mil servidores do Estado. 

PAULO 
CÉSAR •DE 
OLIVEIRA 
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JUDO ClUB Previsão é de que o Centro Administrativo fique pronto em dezembro de 2009, nove meses antes das eleições 

Aécio autoriza obra da sede do Governo 
ELIZEU LOPES 
REPÓRTER 

Ogovernador Aécio 
Neves (PSDB) deu 
ontem a ordem de ser-

viço das licitações para a 
construção do novo Centro 
Administrativo do Estado de 
Minas Gerais, em uma área 
de 804 mil m2 no antigo Joc-
key Club Serra Verde, na 
região Norte de Belo Horizon-
te, ao lado da Linha Verde, 
que dá acesso ao Aeroporto 
de Confins. Projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer, o 
Centro Administrativo reuni-
rá, em um mesmo espaço 
físico, todas as secretarias de 
Estado. A previsão é que a 
obra ficará pronta em dezem-
bro de 2009, nove meses 
antes das eleições de 2010 e 
três meses antes de o gover-
nador Aécio Neves deixar o 
cargo se for disputar a Presi-
dência da República. 

Na solenidade de ontem, 
o governador assinou o 
decreto autorizando a Com-
panhia de Desenvolvimento 
do Estado de Minas Gerais 
(Codemig) a iniciar imediata-
mente os procedimentos 
para a licitação da obra, que 
está avaliada em R$ 880 mil-
hões. A previsão é de que o 

edital seja publicado em 
maio. Por estar enfermo 
(recuperando de uma fratura 
na perna), Oscar Niemeyer 
não compareceu. 

Aécio Neves e o prefeito 
de Belo Horizonte, Fernando 
Pimentel (PT), elogiaram 
Niemeyer e Juscelino Kubits-
chek. Aécio disse que Pimen-
tel tem sido um parceiro do 
Governo do Estado - e "nós 
temos afinidades pessoais". 
Pimentel exaltou as obras 
realizadas por Aécio e dese-
jou que ele "continue na sua 
trajetória e, com certeza, que 
nós todos possamos ser par-
ceiros agora e para sempre". 

Região Norte 
A transferência da sede 

do Governo do Estado para o 
novo Centro Administrativo 
também mudará todo o pro-
cesso de desenvolvimento 
para a região Norte da capital. 
'Hoje é um momento históri-
co para Belo Horizonte, para 
a Região Metropolitana e 
para toda Minas Gerais. Esta-
mos dando um passo em 
direção ao futuro. Com  a 
transferência do Centro 
Administrativo para esta 
região, estamos direcionando 
o crescimento da capital para 
onde ela tem que crescer, 

para a região Norte. Com  
todos os cuidados ambientais 
e urbanísticos, estamos tra-
zendo para cá não apenas a 
estrutura do Estado, mas uma 
série de novas oportunidades 
de investimentos privados no 
seu entorno, de comércio, de 
serviços, que possibilitarão a 
essa região crescer rapida-
mente', afirmou Aécio. 

O governador também 
assinou decreto que autoriza 
convênio entre a Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) e a Codemig 
para realização de estudos 
sobre 6 uso mais adequado 
dos imóveis de propriedade 
do Estado que serão desocu-
pados com a transferência 
dos órgãos para o Centro 
Administrativo. Outro decre-
to determina que a Codemig 
faça desapropriações de 
áreas do entorno do Centro 
Administrativo destinadas a 
empreendlinentos comple-
mentares. Aécio Neves ainda 
assinou deliberação autori-
zando o Conselho Gestor de 
Parcerias Público Privadas do 
Estado de Minas Gerais a ela-
borar estudos para identificar 
quais os tipos de investimen-
tos privados que poderão ser 
implantados no entorno do 
Centro Administrativo. 
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Niemeyer propõe maior vão livre do mundo 
O novo Palácio do Gover-

no será uma das mais ousadas 
obras do arquiteto Oscar Nie-
meyer, em 70 anos de carreira. 
Com  150 metros de extensão e 
20 metros de largura, o edificio 
de concreto armado de quatro 
pavimentos estará suspenso 
por 30 cabos de aço revestidos 
de concreto presos a um pórti-
co de concreto. O vão livre de 
150 metros de comprimento 
será o maior,já construído no 
mundo. 

'É um recorde na história 
do concreto armado. O Palá-
cio do Governo vai espantar, 
porque nunca se viu um palá-
cio que é um triângulo com 
150 metros com cinco andares 
pendurado entre quatro colu-
nas. Não estou ferindo a técni-
ca, não estou desvirtuando os 
esquemas técnicos. Estou pro-
pondo uma coisa diferente 
que a arquitetura vai saber 
realizar. O Palácio vai ser um 
espanto para quem passa por 
lá', afirmou Oscar Niemeyer, 
em vídeo exibido ontem 
durante a cerimônia. O Pala- 

cio do Governo abrigará os 
gabinetes do governador e do 
vice-governador, a Secretaria 
de Estado de Governo e o 
Gabinete Militar. 

O arquiteto José Carlos 
Sussekind, que representou 
Niemeyer, afirmou que o pro-
jeto coroa uma carreira de 
quase 70 anos, que começou 
com o Conjunto da Parnpu-
lha, pedido pelo então prefeito 
Juscelino Kubitschek de Oli-
veira. 

'Niemeyer decidiu que 
esse prédio precisava mostrar 
para o Brasil que em Minas, 
em Belo Horizonte, houve 
uma civilização que foi capaz 
de levar a tecnologia do con-
creto da construção ao limite 
supremo da audácia inigualá-
vel por nenhum povo do 
mundo. Esse prédio tem que 
traduzir a majestade do Esta-
do de Minas Gerais, não 
menos do que isso. Tinha de 
mostrar a grandeza, a hierar-
quia, a majestade da represen-
tação de Minas com um mani-
festo da grandeza tecnológica  

do Brasil e de Minas. Foi con-
cebido esse palácio que signi-
fica para sempre um recorde 
supremo da audácia da cons-
trução', afirmou Susselcind. 

"O Palácio do Governo 
representa menos de 10% da 
área e o Oscar parou para 
pensar e como o discurso foi 
muito próximo do lado escul-
tural, eu tive o privilégio de 
interagir com ele nessa fase. 
Ele pensou que o Palácio do 
Governo de Minas é o espelho 
que vai representar Minas. 
Quando a gente vê no Jornal 
Nacional alguma noticia da 
Presidência da República, 
aparece o Palácio do Planalto, 
que ele desenhou. Ele tem 
essa sensação muito clara do 
emblema que aquilo ia ser. 
Eme prédio tem que traduzir 
essa majestade do Estado de 
Minas Gerais, não menos do 
que isso. Ele tinha que mos-
trar a grandeza, a hierarquia, e 
foi isso que o Oscar pensou e 
pensou alguém, que todos 
dizem que é o maior arquiteto 
do mundo. 
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EDITORIA DE 1.11 

MAQUETE 

.. 
00 Centro Administ 

será um complexo'On 
estarão abrigadas as 
17 secretarias estaduais 
outros órgãos da administra0 
direta e indireta do Estado 

0 Divisa dos municipiosscie Belo 
Horizonte, Vespasiano e Santa 
Luzia, às margens da MG-010 
(rodovia prefeito Américo 
Giannetti), agora um dos 
trechos da Linha Verde 

Xtiriiinfielâi7V2W " 
00 acesso ao local será pela 

MG-010, por meio de uma 
trincheira que será construída 
sob a rodovia. Outra opção de 
acesso será peta alameda José 
Maria Alckmin, a partir do trevo 
da MG-010 para Santa Luzia 

VISTA FRONTAL 

Palácio do Governo 

O complexo contará com 

5.000 vagas, 
sendo 70 reservadas para 

serviços de carga e descarga 

Terá capacidade 
para acomodar 

540 pessoas 

Serão 

6 
edificações 

principais, divididas 
em prédios, para 
abrigar o Palácio 

do Governo, 
secretarias e outros 
órgãos do Estado 

Serão construídas duas 
torres de 

15 andares 
de cobertura 

A conclusão está 
prevista para 

cinto da obra 
orçado em 

880 milhões 

2009 

Veja o esboço de como vai ser o Centro Administrativo de Minas Gerais 

EsLicionantent os Secretarias 

WMPAvHLA 0,E)...SES.M.VOLVIIM.F.PiTRICONÕile(?..REN:1 
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INSTITUTO HORIZONTES 
Informativo do Instituto Horizontes 

INSTITUTO 

HORIZONTES 

 

O futuro desenhado 

A
' apresentação do projeto do fu-

turo Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais e a as-
sinatura das primeiras ordens 

de serviço para início das obras no 
bairro Serra Verde, região de Venda 
Nova, deixaram evidente, ontem, que 
a iniciativa já conseguiu construir 
um consenso entre autoridades e re-
presentantes da sociedade: o de que 
o desenvolvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte se fará 
mesmo pelo seu Vetor Norte. 

Esta visão, aliás, é a que está 
contemplada nos estudos que o Insti-
tuto Horizontes vem fazendo há seis 
anos, sempre atento às demandas 
dos municípios e suas populações e 
aos interesses dos diferentes atores, 
públicos e privados. Foi com base 
•nesses estudos e na sua metodologia 
avançada que o Instituto pôde ofere-
cer ao Governo do Estado, no bojo do 
Termo de Parceria vigente, um con-
junto de sugestões de ações imedia-
tas para aquela região, de modo a e-
vitar que o rápido desenvolvimento 
previsto venha provocar desequilí-
brios de toda ordem. Afortunada-
mente, durante a solenidade de on-
tem foi possível perceber que as 
preocupações levantadas pelo Insti-
tuto, como as relacionadas com a 
preservação ambiental, vêm sendo 
acolhidas com respeito. 

O Instituto Horizontes tem sido. 
parceiro do governo estadual desde 
o primeiro anúncio de' construção 
do novo Centro Administrativo, ini-
cialmente projetado para ocupar a 
área do aeroporto Carlos Prates. 
Estudos do IH ajudaram o Estado a, 
sabiamente, rever a proposição e 
buscar novo espaço. Nessa nova 
busca, o IH soube mais uma vez 
contribuir, pois seu diagnóstico \já 

apontava o Vetor Norte como o me-
lhor caminho para estimular o cres-
cimento,da Grande BH. 

Ao escolher o Serra Verde, o go-
verno estadual alinhou a obra à revi-
talização cio Aeroporto de Confins e à 
construção da Linha Verde na "série 
de projetos que estão mudando o pa-
norama socioeconômico da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte", 
como afirma o folheto distribuído. 

A destacar, ainda; que o governo 
estadual inclui deliberadamente en-
tre as missões do Centro Adminis-
trativo o seu papel de "aquecer a e-
conomia da região", estimulando a 
instalação de novas empresas pres-
tadoras de serviço e comércio, ge-
rando emprego e renda. Maior des-
taque, porém, deve ser dada à preo-
cupação ambiental. Literalmente, o 
projeto do futuro Centro-Administra-
tivo "foi idealizado dentro de uma 
concepção de arquitetura modernis-
ta" e "valoriza os conceitos de de-
senvolvimento sustentável e meio 
ambiente, tendo um papel muito im-
portante na recuperação e conserva-
ção da natureza da região norte de 
BH, em especial os recursos hídricos 
e as áreas verdes". 

Reportando-se ao autor do projeto 
arquitetônico, Oscar Niemeyer, go-
vernador e prefeito saudaram ontem 
o início de construção do Centro Ad-
ministrativo como um novo marco es-
sencial, um divisor de águas, na his-
tória de Belo Horizonte, similar à 
própria decisão de construir a capi-
tal, há 110 anos, e à construção da 
Pampulha, há pouco mais de 50 a-
nos. Efetivamente, o Centro Adminis-
trativo tem tudo para ser esse marco 
desejado, pelo seu potencial de esta-
belecer um novo equilíbrio ao desen-
volvimento metropolitano. 

• 

O Instituto Horizontes é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que 
tem como finalidade elaborar, desenvolver e promover o Planejamento Estratégico da 
Grande BH. O Instituto está aberto à participação de todos os interessados na melho- 

ria das condições de vida nessa região. 
Rua Tomás Gonzaga, 802, sala 406, Lourdes, Belo Horizonte - MG. 
Cep: 30180-140 Tels: (31) 3335-1500/1600 Fax: (31) 3335-4555 

www.institutohorizontes.org.br  e-mail: institutohorizontesei terra.com.br  



O TEMPO 04/04/07 

Belo Horizonte 

Niemeyer promete 
surpreender público 

Às vésperas de completar 
100 anos dá vida, o arquiteto 
Oscar Niemeyer ainda consegue 
surpreender pela ousadia — as-
sim como em 1940, quando, aos 
33 anos, criou o complexo da 
Pampulha, em Belo Horizonte, 
seu primeiro grande projeto ar-
quitetônico. Hoje, 57 anos de-
pois e considerado o maior no-
me da arquitetura do Brasil e 
um dos mais importantes do 
mundo, volta a inovar na capital 
mineira, dessa vez com a con-
cepção do Centro Administrativo 
de Minas Gerais. 

Ainda convalescente de u-
ma fratura na perna sofrida 
no fim do ano passado, Nieme-
yer não pôde participar da so-
lenidade de lançamento da o-
bra, realizada ontem na capi-
tal. Em um vídeo gravado e  

transmitido no evento, o ar-
quiteto detalhou o projeto, que 
segundo ele, "irá traduzir a 
majestade do Estado de Minas 
Gerais". 

"Tinha o terreno, o proble-
ma era grande demais porque 
tinha as secretarias, tinha o 
palácio, tinha a parte do esta-
cionamento. Então eu procu-
rei uma solução vertical. Em 
vez de fazer as secretarias, eu 
fiz dois edifícios, dois edifícios 
grandes, com 20 andares. Eu 
simplifiquei o terreno, simpli-
fiquei o problema", disse. 

EsPalto 
De acordo com Niemeyer, 

o novo palácio do governador 
será um marco na história do 
concreto armado. "Só o Palá-
cio do Governo vai espantar, 
.porque nunca ninguém viu 
um palácio que é um triângu-
lo com 150m, cinco andares, 
pendurado entre quatro 'colu- 

nas. Agora, não estou ferindo 
a técnica, não estou desvir-
tuando os esquemas técnicos. 
Eu estou propondo uma coisa 
diferente que a arquitetura 
vai saber realizar, a estrutu-
ra vai realizar. Então o palá-
cio vai ser um espanto para 
quem passar por lá. É preci-
so não ter medo do monu-
mental, como dizia Le Corbu-
sier (arquiteto francês que 
influenciou Niemeyer)." 

Está prevista no próximo 
mês uma visita de Oscar Nie-
meyer a Belo Horizonte. Segun-
do o engenheiro José Carlos 
Sussekind, que veio ao evento 
corno representante do arquite-
to, Niemeyer está' praticamente 
recuperado da.  lesão e já teria 
voltado -a andar. "Ele me disse 
que pretende mostrar que em 
Minas Gerais urna civilização 
conseguiu chegar ao limite do 
concreto." (LL) 

	',MEC 

Harmonia sugere 
chapa tucano-petista 
A relação entre o•governo de 

Minas, na figura do tucano Aé-
cio Neves, e a Prefeitura de Be-
lo Horizonte, comandada pelo 
petista Pernando Pimentel, 
nunca esteve tão "harmoniosa". 
Pelo menos, essa foi a impres-
são que ficou ontem, após o dis-
curso de Pimentel no lançamen-
to das obras para implantação 
do Centro Administrativo do Es-
tado. O pronunciamento do pre-
feito, além de ter deixado clara 
a perfeita interação existente 
entre os dois, mostrou que não 
seria nenhum devaneio a possi-
bilidade de dobradinha "Aécio-
Pimentel" nas candidaturas à 
Presidência da República e ao 
governo de Minas em 2010. 

Com uma declaração seme-
lhante à que foi feita em segui-
da pelo governador — que desta-
cou a importância da implanta-
ção do Centro Administrativo 
para as gerações futuras de mi- 

neiros —, o petista fez elogios 
"rasgados" à administração e 
figura de Aécio. "O que o gover-
nador está fazendo, num ato . 
vanguardista, de ousadia, 110 
.anos depois da fundação da ca-
pital, é relançar a idéia republi-
cana, generosa, da elite mineira 
do final do século XIX, como a 
que fundou Belo Horizonte", a-
firmou Pimentel. 

Fazendo referências ao his-
tórico político da família de Aé-
cio, o qual considerou "herdeiro 
das nossas tradições políticas, 
do que ela (política) tem de 
mais honrado, mais qualificado, 
de mais competente", Pimentel 
comparou a gestão de Aécio à 
de JK. "É um encontro com a-
quele momento luminoso que foi 
a passagem de Juscelino Ku-
bistchek pela Prefeitura de Belo 
Horizonte e pelo Estado", disse. 

Diplomacia 
O governador Aécio Neves 

não quis comentar sobre a pos-
sibilidade de uma dobradinha 
futura com o prefeito de Belo 
Horizonte. Diplomático, ressal-
tou a importância da parceria do 

governo do Estado com a prefei-
tura da capital. "Nós temos afi-
nidades pessoais. Obviamente, 
temos as nossas responsabilida-
des partidárias e no momento 
das disputas, como já ocorreu 
no passado, ele esteve no palan-
que dos seus candidatos e eu es-
tive no palanque dos meus can-
didatos. O que nós não estamos 
permitindo e nem permitiremos 
é que esses nossos posiciona-
mentos partidários impeçam 
parcerias como essa", afirmou. 

"O Brasil já tem muitas difi-
culdades quando os homens pú-
blicos caminham todos na mes-
ma direção. Imagina quando 
nós ficamos brigando, a partir 
do resultado eleitoral, já pen-
sando na outra eleição. Eu não 
sei a quem essa parceria bene-
ficia, se ao prefeito, se ao meu 
partido. Não é isso que nos im-
porta. O que quero é permitir 
que no tempo da nossa admi-
nistração, nos anos dos nossos 
mandatos, nós trabalhemos 
com a maior eficiência possível, 
com a maior convergência pos-
sível em favor da cidade", justi-
ficou o tucano. (LL) 



Praça da Liberdade vai ser só cultura 
Com a transferência do 

governo de Minas para o novo 
Centro Administrativo, no 
bairro Serra Verde, região de 
Venda Nova, o complexo da 
praça da Liberdade, onde ho-
je funcionam algumas das 
principais secretarias e ór-
gãos do Estado, será transfor-
mada no "maior complexo 
cultural aberto à população 
de BH", segundo o governador 
Aécio Neves (PSDB). Os pré-
dios vão dar lugar a cinemas 
e teatros, além de uma video-
teca, uma biblioteca e de es-
paços para dança, concertos, 
cursos, exposições e oficinas. 

"A praça da Liberdade não 
tinha mais condições de man-
ter ali atividades governa- 

mentais. Os prédios precisa-
vam ser conservados e era 
absolutamente impraticável o 
avanço do Estado, que já es-
tava em outras regiões da ci-
dade", afirmou. 

O governo ainda não divul-
gou quando o projeto do Cen-
tro Cultural será concebido, 
mas, anteriormente, informou 
que a primeira fase prevê a 
revitalização dos prédios que 
irão abrigar o Centro Cultural 
Banco do Brasil, o Centro Cul-
tural Companhia Vale do Rio 
Doce, o Centro de Referência 
do Professor e a Praça da 
Ciência, que será uma parce-
ria entre o Estado e a Univer-
sidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG). (LL) 
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Unida, dupla irá reivindicar 
inclusão de obras no PAC 
Pelo menos uma parceria entre o governador de 

Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e o prefeito de 
Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), já está fe-
chada: ambos decidiram juntos quais serão as rei-
vindicações de obras na região metropolitana a se-
rem incluídas no Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). As sugestões serão levadas ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Conversamos 
sobre a possibilidade de levarmos juntos essa de-
manda ao presidente Lula. Ele achava que ela che-
garia com mais força e eu também considero assim 
e acho que é o que devemos fazer," anunciou Aécio. • 

Como prioridades, o tucano citou o Rodoanel. O 
petista mencionou a reforma da avenida Tereza 
Cristina. "Nós temos uma prioridade importante, 
que é a ampliaçãb-da capacidade do Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves, em Confins, que nós acha-
mos que a partir já do final do ano que vem estará 
no limite da sua capacidade." (LL) 

ao 
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• 

Fernando Pimentel e Aécio Neves conhecem maquete do novo Centro Administrativo do governo estadual, na Região Norte de Belo Horizonte, e destacam entrosamento 

e 
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Reações 
distintas 
na AL 

CARLA KREEFFT 

A troca de elogios entre o go-
vernador Aécio Neves e o prefei-
to de Belo Horizonte, Fernando 
Pimentel, e as insinuações de 
que os dois estarão juntos no fu-
turo provocou reações diferen-
tes dos tucanos e petistas. Nos 
corredores da Assembléia Legis-
lativa, alguns parlamentares in-
terpretaram as declarações co-
rno uma sinalização de que na 
disputa pela prefeitura da capi-
tal em 2008, Aécio e Pimentel es-
tarão do mesmo lado. Outros 
criticaram a proximidade politi-
ca entre os dois e garantiram 
que PT e PSDB terão candidatu-
ras próprias. 

O deputado Domingos Sávio  

(PSDB) avalia que o processo de 
sucessão na capital "passa por 
um entendimento entre o go-
vemador e o prefeito". Ele avalia 
que os dois mantêm uma ami-
zade que "poderá contribuir pa-
ra uma união em 2008". Para 
justificar a posição, o tucano 
lembrou que em algumas cida-
des do interior, PT e PSDB são 
parceiros. "Os programas dos 
dois partidos não são tão dife-
rentes. A maior diferença é for-
ma de gestão". Para o também 
governista Arlen Santiago (PTB), 
os dois, somados ao ministro 
das Relações Institucionais, o pe-
tebista Walfrido Mares Guia, 
têm condições de definir a elei-
ção na capital Arlen destaca que 
o PIB é aliado de Aécio, Lula e Pi-
mentel. Mas também há quem 
não aprova a parceria O petista 
André Quintão ironizou: "Se o 
PSDB quiser integrar o nosso 
projeto politico e aceitar fazer da . 
parte da nossa chapa, não temos 

• veto". O tucano João Leite foi 
mais enfático. "Eu sou oposição 
ao PT e vou continuar sendo." 

66 Eu quero fazer. dessa 
parceria nossa uma marca 

para o futuro 99  
• glacio Neves (PSDB), governador 

111M111 

66 Que todos possamos ser 
parceiros, agora e para sempre, 

do futuro deste pais 99  
• Fernando Pimentel (PT), prefeito de Belo Horizonte 
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Aécio anuncia "futuro de BH e de Minas" 
Governador assina decreto oficializando início das obras de construção do novo Centro Administrativo do Estado 

LUCIANE LISBOA 

A implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais não é, para o gover-
nador Aécio Neves (PSDB), apenas a constru-
ção de uma nova sede da administração públi-
ca estadual. Nas palavras do tucano —que on-
tem assinou os decretos oficializando o início 
das obras no antigo Jóquei-Clube, no bairro 
Serra Verde, região de Venda Nova, em Belo 
Horizonte trata-se de um momento históri-
co, "de um passo em direção ao futuro de Be-
lo Horizonte e de toda Minas Gerais". 

"Há cerca de 110 anos, os mineiros da-
quele tempo planejaram a transferência da 
capital de Vila Rica (Ouro Preto) para a Ser-
ra do Curral, hoje Belo Horizonte. Depois de 
sua fundação, a capital volta a ser transfe-
rida agora. Portanto, estamos planejando 
Minas Gerais para as próximas décadas", a-
firmou Aécio. 

Com previsão para ser inaugurado em de-
zembro de 2009, o Centro Administrativo — 
que será erguido às margens da MG-010, ao 
lado da Linha Verde — está orçado em R$ 880 
milhões e sua construção ficará a cargo da 
Companhia de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig). "Os recursos são, em sua 
totalidade, oriundos dos caixas estaduais", a-
firmou o ex-secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, hoje integrante do 
conselho do Grupo Executivo de Fomento pa-
ra Minas, Wilson Brummer, que é um dos 1-
dealizadores do projeto. 

A obra tem a assinatura do mais famoso 
arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, o mes-
mo que concebeu a capital federal do país, 
Brasília, e o projeto arquitetônico do com-
plexo da Pampulha, em Belo Horizonte. O 
antigo Hipódromo Serra Verde — que com-
preende uma área total de 804 mil metros 
quadrados — dará lugar a um moderno con- 

junto de prédios que irão abrigar o palácio 
governamental, as 17 secretarias estaduais 
(em dois prédios, cada um com 200 metros 
de altura e 14 andares) e órgãos da adminis-
tração direta e indireta, além de uma área 
de conveniência e estacionamento com 
5.000 mil vagas e mais 70 para veículos de 
carga. 	. 
• Além de visar o desenvolvimento da re-

gião metropolitana de Belo Horizonte, com a 
geração de milhares de empregos diretos e 
indiretos, o Centro Administrativo pretende 
criar melhores condições de trabalho para 
os servidores e demais pessoas que frequen-
tarão o lugar. "Dezesseis mil colaboradores 
do Estado vão trabalhar aqui, além da circu- 

• lação de uma população flutuante de 10 mil 
pessoas por dia", ressaltou Brummer. 

•"Trazendo o Centro Administrativo para 
• essa região, nós estamos direcionando o 
crescimento da capital para onde ela tem 
que crescer, para a região Norte. Com  to-
dos os cuidados ambientais, com todos os 
cuidados urbanísticos, mas trazendo para 
cá não apenas a estrutura do Estado, mas 
uma série de novas oportunidades de inves-
timentos privados no seu entorno, de co-
mércio, de serviços, enfim, uma série de in-
vestimentos que possibilitarão a essa re-
gião crescer e crescer rapidamente", afir-
mou Aécio. 

Na solenidade realizada na manhã de on-
tem, o governador mineiro assinou delibera-
ção autorizando o estudo de parcerias públi-
co-privadas na construção do Centro Admi-
nistrativo. Além disso, Aécio liberou a Code-
mig a dar início aos processos de licitação 
para contratações de empresas que executa-
rão os serviços. O tucano também autorizou 
as desapropriações de áreas do entorno do 
Centro Administrativo, que serão destinadas 
a empreendimentos complementares. 
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Embora de partidos adversários, governador ilécio Neves e prefeito de BH, Fernando Pimentel, 
adotam discurso afinado, trocam elogios e esboçam colaboração de olho nas eleições de 2010 

Parceria domina discursos 
vamos disputarcom respeito e, 
a meu ver, democraticamente". 

Elencando as obras em que 
tem trabalhado em parceria 
com a Prefeitura de Belo Hori-
zonte, o govemador mineiro sa-
lientou: "Na Linha Verde, em 
que os investimentos foram to-
dos do estado, a prefeitura aju-
dou nas desapropriações, aju-
dou nas sinalizações". 

obra, a iniciativa busca consoli-
dar o seu compromisso com o 

Menos de um mês depois de "relançamento de Minas rumo 
ter chamado em ato falho o go- ao futuro". "Por isso estamos 
vernador de Minas Aécio Neves aqui, sob a sua liderança, com a 
(PSDB), de presidente, na sua equipe, à qual soma-se a 
solenidade de entrega das equipe de BH e demais cidades, 
obras do Bulevar Arrudas, o .não apenas para fazer uma obra, 
prefeito de Belo Horizonte, Fer um conjunto de prédios, mas 
nando Pimentel (PT) declarou para consolidar o compromisso 
ontem disposição de uma par- que temos com aquilo que cha-
ceia política permanente com .mei de relançamento da capital, 
o tucano, naquilo que chamou da Região Metropolitana e does-
de "construção do futuro do tado rumo ao futuro". 
país" e "relançamento de Minas 	O governador mineiro ne- 
rumo ao futuro". 	 gou que o discurso do prefeito 

Durante a solenidade de irn- tenha sugerido o lançamento de, 
plantação do novo centro admi-
nistrativo do estado, na região 
Norte, Pimentel, chamado a dis- 
• cursar, tratou de insinuar e dei-
xar subentendido o seu empe-
nho em trabalhar pelo que polí-
ticos e empresários denomina-
ram em conversas de bastidores 
de "projeto mineiro", com a can-
didatura de Aécio Neves ao Pa-
lácio do Planalto em 2010. 

"É por conta do compromis-
so com essa transformação que mos as nossas responsabilida-
levamos a cabo e enxergamos r;  des partidárias-e, no momento 
em Minas, de maneira solidária, das disputas como já ocorreu 
sem distinções partidárias ou rio passado, ele esteve no palan-
distinções ideológicas menores que dos seus candidatos e eu es-
que nos desunam, um futuro tive no palanque dos meus can-
luminoso", afirmou o prefeito. 
"Que esse futuro nos inspire, 
que Deus nos ilumine, para que 
o caminho seja sempre esse. 
Que o governador continue em 
sua trajetória e, com certeza, que 
todos possamos ser parceiros, 
agora e para sempre, do futuro 
deste pais", acrescentou. 	disse Aécio, que acrescentou: 

Segundo Pimentel, mais do "No momento da disputa, se 
que o apoio ao governador na . não houver uma convergência, 

BERTHA MAAKAROUN 

didatos", disse Aédo. 
Apesar das posições politico-

partidárias, assinalou o governa-
dor, as parcerias entre o governo 
do estado e a Prefeitura de Belo 
Horizonte prosseghem. "Eu 
quero fazer dessa parceria nos-
sa uma marca parátõ futuro", 

PAC Ele continuou: "Outros pro-
jetos estão em andamento. O 
prefeito me procurou para que 
conversássemos sobre alguns 
'programas da Região Metropo-

sua candidatura à Presidência:lhana que poderiam estar in-
da República em 2010,0 que dei- .cluídos no Programa de Acelera-
'Xaria aberta a posiibilidade de o ção do Crescimento (PAC)". Para 
próprio Pimentel ser candidatcf o governador, seriam priorida-
ao governo de Minas com o des da Grande BH a serem in-
apoio tucano. "O prefeito Fer- clUídas no PAC, além do Rodoa-
nando Pimentel tem sido um nel, a recuperação das rodovias 
parceiro do governo do estado, federais no estado, a ampliação 
como o governador tem sido do Aeroporto Intemadonal Tan-
umparreiro da Prefeitura de Be- credo Neves, além de investi-
lo Horizonte: Enós temos afini- mentos no metrô da capital. "O 
dades pessoais. Obviamente te- estado apenas está fazendo in-

vestimentos extraordinários 
em Belo Horizonte. E a União 
tem feito investimentos muito 
pouco expressivos", considerou. 

Aécio criticou a falta de inves-
timentos no metrô da capital. 
"O metrô de Belo Horizonte, o 
mais antigo em obras até hoje 
no Brasil, está sendo contempla-
do com menos recursos do que 
o metrô de Fortaleza, o metrô de 
Recife e mesmo o de Salvador. 
Por mais recursos que mereçam 
os metrôs dessas cidades, é in-
justificável o metrô de BH não 
ter sido previsto no PAC de for-
ma adequada", afirmou. 
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ESTADO DE MINAS 04/04/07 

Belo Horizonte 

Centro administrativo 
terá vão livre recorde 

IUTZ CASTRO SUVA 

Uma arrancada do desen-
volvimento para a Região Nor-
te de Belo Horizonte e os mu-
-nicipios vizinhos, é como o go-
vernador Aécio Neves (PSDB) 
considera a construção do no-' 
vo Centro Administrativo do 
Estado no antigo Hipódromo 
Serra Verde. "Não estamos 
aqui para festejar o inicio de 
uma obra. Na verdade, nós nos 
reunimos aqui para fazer his-
tória. Não estamos realizando 
um ato para este governo, para 
que os frutos sejam colhidos 
por nós que estamos aqui. Es-
tamos na verdade planeja-
mento Minas para os próxi-
mos 50 anos, construindo um 
grande e planejado projeto de 
desenvolvimento da nossa ca-
pital e da nossa Região Metro-
politana", afirmou, na soleni-
dade de assinatura de decretos 
para a implantação do centro. 

Projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, em uma área 
de 804 mil metros quadrados, 
o Centro Administrativo, se-
gundo o governador, é mais 
um importante passo para a 
modernização administrativa 
iniciada em 2003 com o Cho-
que de Gestão e a adoção de 
medidas para tornar o estado 
mais eficiente. A escolha da  

área, localizada na divisa dos 
municípios de Belo Horizonte, 
Vespasiano e Santa Luzia, ao 
lado da Linha Verde e próxima 
à linha Norte do Metrô de Belo 
Horizonte, foi ressaltada por 
Aécio como política que tem 
como objetivo privilegiar no-
vos eixos de desenvolvimento. 

A transferência do Centro 
Administrativo, da Praça da Li-
berdade para a antiga sede do 
Jóquei Clube Serra Verde, tam-
bém para o prefeito da capital, 
Fernando Pimentel (PT), repre-
senta um momento histórico 
para a Região Metropolitana e 
para Minas Gerais. Com  recur-
sos próprios da Codemig (Corn-
pahia.de  Desenvolvimento de 
Minas Gerais), estimados em R$ 
880 milhões, e previsto para ser 
inaugurado em dezembro de 
2009, o centro consiste em um 
complexo de seis edificações 
principais, divididas em prédios 
que vão abrigar o Palácio do Go-
verno, as secretarias, um centro 
de convivência, auditório, pré-
dio de serviços, praças de ali-
mentação e restaurantes, em 
que trabalharão cerca de 16 mil 
servidores públicos. 	_ 

Localizado ao sul do terre-
no, o Palácio do Governo será 
composto por subsolo, pilotis, 
quatro pavimentos e cobertu-
ra com duas torres, uma desti- 

nada ao heliponto e outra à es- 
cada principal, contando ainda 
salão nobre, biblioteca e servi- 
ço de apoio. Niemeyer reser- 
vou para o prédio mais uma 
mostra de sua ousadia: o vão 
livre em concreto armado, 
com 150 metros de extensão, 
será o maior do mundo. "Ele 
encarou o projeto com espiri- 
to de-  menino", comentou o 
arquiteto José Carlos 
Sussekind, representante de 
Niemeyer no evento. 

Próximo ao palácio ficará o 
auditório central, com capacida- 
de para acomodar 540 pessoas e 
modernos serviços de multimi-
dia As secretarias e órgãos vin- 
culados serão instalados em 
duas torres de 15 andares, de 
formas curvas. O projeto do 
complexo arquitetõnico conta 
ainda com estacionamentos pa-
ra cinco mil veículos. 

Encerrando a solenidade, o 
governador afirmou: "Hoje, Be- 
lo Horizonte, a nossa capital, a 
capital de todos os mineiros, 
inicia uma nova história, para o 
bem de todos, para o desenvol- 
vimento de Minas e, tenho cer-
teza, para inspirar definitiva- 
mente arasil, mostrando com 
clareza que gestão pública efi- 
ciente é o único e fundamental 
instrumento para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas." 
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Salário dos políticos 
De uma forma ou de outra, 

nossa nobre 'e comprometida 
classe política "arruma" um 
jeitinho para aumentar .seus 
ganhos. Nossos dignos repre-
sentantes se deram 1117I au-
mento de 26%. Mas, o pior não 
é isso, mas sim a legitimidade 
que nosso povo dá a um gran-
de número de representantes 
seus sem princípios, sem ética 
e sem moral. Espero que os 
nobres vereadores de Uberlân- 
dia e de todas as cidades de 
Minas Gerais tenham a honra-
dez de não aumentar seus ga- 
nhos. E mais, que os nossos 
digníssimos representantes na 
Assembléia Legislativa tarr 
bém não o façam. 

Leonel Ricardo de Andrade 
Médico 
Uberlândia 

Nos últimos dez anos, o 
funcionalismo público não te- 

— 	DOS LEITORES — 
ve nenhum aumento. Em de-
zembro de 2002, em dois mi-
nutos, os deputados aumenta-
ram seus salários em 52%. 
Em março de 2003, aumenta-
ram seus benefícios em 73%. 
Em janeiro de 2005, na elei-
ção para a presidência da Câ-
mara, um deputado desconhe-
cido, que prometia dobrar o 
salário dos parlamentares, re-
cebeu 2/3 dos votos. Em mar-
ço de 2007, os parlamentares 
recebiam, entre salários e be-
nefícios, R$ 92 mil, ou seja, 
265 vezes o salário-mínimo. 
Agãra, vão driblando o furor 
dos eleitores para aprovar 
mais um aumento de 27% pa-
ra o presidente da República, 
vice, deputados, senadores e 
ministros. Os últimos foram 
considerados heróis pcla che- . 
fia devido aos minguados sa-
lários que recebem. 

Mendes Leoni 
Ibirité 

O TEMPO 05/04/07 

Belo Horizonte 

MINAS E êONTO FINAL 
ELDER JOSÉ MARTINHO 

Culnira mineira 
Os tambores de Minas vão ga-

nhar a cena musical do Brasil. No 
próximo dia 13, às 211i, o poliva-
lente Maurício Tizumba e os músi-
cos do grupo Tambor Mineiro gra-
vam um show no Lapa Multishow 
(rua Álvares Maciel, 312, Santa E-
figênia). O show é especialmente 
produzido para a Globosat, maior 
programadora de TV. O espetáculo 
contará também com wparticipa-
ção de alunos de oficinas de per-
cussão e será exibido na série 

• "Destino Brasil Música - um Outro 
Som", a ser apresentada pelo mú-
sico Pedro Luis. O programa es-
tréia no dia 24 de junho. 



Bçs Belo Horizonte 

Gestão e modernidade 

O TEMPO 05/04/07 

GUSTAVO VALADARES 

O governador Aécio Neves 
apresentou a Belo Horizonte e 
aos mineiros o arrojado proje-
to do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, que 
será construído na região 
Norte da capital, na antiga se-
de do Jóquei Clube Serra Ver-
de, às margens da MG-010. 

Desde a concepção da 
construção do Centro, que 
pretende abrigar todas as Se-
cretarias de Estado e órgãos 
vinculados, o governador mos-
trou-se sensível ao moderno e 
à frente de seu tempo, espe-
cialmente quando convidou o 
arquiteto Oscar Niemeyer pa-
ra projetar essa importante o-
bra, coroada com uma propos-
ta imponente e grandiosa e 
não menos ousada que a idéia 
inicial do próprio governador. 

Está sendo dado um passo  

importante no desenvoivimen-
to-  do vetor Norte da capitai, 
inclusive quando se determina 
a vertente ambiental do proje-
to, instituindo o Plano de Go-
vernança Ambiental e Urba-
nística da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte, que pre-
vê a criação dos parques Ser-
ra Verde e Sumidouro e o a-
poio à implantação do Parque 
Linear do Ribeirão do Onça. 

Em tempos em que se vê, 
constantemente, desmandos 
frente a governos cujas admi-
nistrações medíocres não apre-
sentam resultados em favor da 
população, um empreendimen-
to desse porte, além dos aplau-
sos, merece reconhecimento ao 
esforço pela prática de uma 
gestão pública moderna e efi-
ciente, que possibilita .a realiza-
ção de obras vultosas através 
da racionalização dos gastos, 
compatibilizando-os com as re- 

celtas, sem comprometer ou-
tros setores da administração. 

Assim, diante do que se as-
sistiu na apresentação do pro-
jeto do Centro Administrativo, 
cuja obra será 'implantada pe-
la Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado de Minas Ge-
rais (Codemig), posso afirmar 
que o governo do Estado en-
trará em uma nova fase, cujos 
desdobramentos têm como 
meta maior a possibilidade de 
promover ações e oferecer 
serviços que garantam a dimi-
nuição das desigualdades e a 
melhoria da qualidade de vida 
de cada um de nós mineiros 
de todas as regiões do Estado. 

Deputado estadual (DEM-
MG), presidente da Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas da 
Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais 



111132EM 
APROVADA 
A autorização 

para o inicio da 
construção do novo 

centro administrativo do go-
verno de Minas em Venda 
Nova, no local onde funcio-
nava o Jóquei Clube. Havia 
um temor de que a promes-
sa não saísse do papel. Só o 
anúncio do empreendimento 
já valorizou a região, carac-
terizada peta ocupação de-
sordenada. 

O TEMPO 08/04/07 
Belo Horizonte 

APARTE 
DENNER TAYLOR 

A semana 
política 

Depois de décadas de agres-
são mútua — recentemente hou-
ve trocas de adjetivos como "la-
drão" e "hamster" — o presiden-
te Lula (PT) e o senador Antonio 
Carlos Magalhães (DEM, ex-
PFL) tiveram um encontro cor-
dial no Palácio do Planalto. En-
quanto teve petista se contor-
cendo com a cena, ACM dava 
mostras de que não consegue 
mesmo ficar longe do governo. • 

TELHADO DE VIDRO 

A base governista na 
Câmara estuda uma 
grande ofensiva contra 
os partidos de oposição 
que, segundo os aliados 
do Planalto, posam de 
defensores da ética e do 
direito das • minorias no 
Congresso, mas nos Es-
tados que governam não 
permitem a instalação de 
CPIs e praticamente 'con-
trolam o Legislativo. Em 
São Paulo, por e 
toda e qualquer ter'. 
de investigar o dc:;:. 
mento na obra do Metro 
vem sendo abafada. 

"Acho grave e acho irresponsabilidade pessoas 
que têm funções que são consideradas essenciais paralisarem 

as atividades, porque estão lidando com milhares de passageiros 
que estão sobrevoando o território nacional" 

"Eu não vou 
me aproveitar 

politicamente dessa crise 
(na aviação), porque ela 
é extremamente grave. 

Vamos continuar 
cobrando que o governo 

possa agir de forma 
mais firme" 

Governador Aécio Neves 

Presidente Lula 

"Quem e a partir 
de. quais terras 

fornecerá os mais, 
de 500 milhões ;.. 
de toneladas de 

milho e outros cereais 
que os países ricos 
necessitam para 

produzir o etanol?" 

Fidel Castro, ditador cubano 

REJEITADA 
Atrapalhada do 

presidente Lula e 
sua equipe de go-

verno em relação aos pro-
blemas no setor aéreo. Pri-
meiro Lula ficou do lado dos 
controladores, depois re-
cuou e devolveu a gestão da 
crise ao comando da Aero-
náutica, expondo a crise de 
autoridade no governo. 

E-mail: denner@otempo.com.br  • Fax: (31) 3369-3950 
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HOJE EM DIA 07/04/07 

• 

Belo Horizonte 

Ootimismo do Gover-
no de Minas, que 

pretende concluir a cons-
truçar" do Centro Admi-
nistrativo em menos de 
dois anos, vai esbarrar 
numa realidade incômo-
da. Existem nascentes e 
córregos no terreno do 
antigo Hipódromo Serra 
Verde, e só os trabalhos de 
sondagem do solo vão le-
var vários meses, segun-
do os especialistas, a não 
ser que a Codemig con-
trate várias empresas ao 
mesmo tempo. 

e 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 07 a 09/04/07 
Belo Horizonte 

c 

1VIA. "HA LASSANCE 

Câmbio sobrevalorizado 
está gerando processo 
de desindustrialização 

BRUNO MARQUES 

O câmbio é o principal vilão do setor produtivo brasi-
leiro, apontou em entrevista concedida ao DIÁRIO DO 
COMERCIO, a presidente do Conselho de Relações Eco-
nômicas Internacionais da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), Martha Lassarcn. De 
acordo com ela, mesmo os grandes exportadores de 

que têm puxado para cima a balança comercial 
de Minas e do Brasil, estão sofrendo com o dólar desvalo-
rizado frente ao real, pois estão deixando de ampliar a 
rentabilidade. 

Para Martha Lassance — uma crítica da política 
internacional do governo Lula — , além. da ameaça 
de desindustrialização de grandes empresas, há 
também a ameaça ao pequeno exportador, que só 
conseguirá manter ou inserir produtos no mercado 
internacional se encontrar diferenciais que permi-
tam se sobressair ante os demais, como produtos cri-
ativos, ou nichos específicos, eliminando a concor-
rência estrangeira, que leva vantagem sobre os 
fabricantes nacionais, já que não precisam lutar 
contra uma carga tributária excessiva, juros altos e 
entraves logísticos. • 



O TEMPO 11/04/07 

Belo Horizonte 

ICCÇDEMIG 
Companhia de 

Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais CODEMIG 

Retificação de Edital de 
Convocação de Audiência 

Pública 

Retificação da data prevista para 
a realização da Audiência Públi- 
ca sobre o Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impac- 
to Ambiental— EIA/RIMA do em- 
preendimento Centro Administra- 
tivo do.  Estado de Minas Gerais, 
de responsabilidade do Estado 
de Minas Gerais através de sua 
Secretaria de Estado de Plane- 
jamento e Gestão. O Conselho 
Estadual de Política Ambien- 
tal do Estado de Minas Gerais 
— COPAM, através da Funda- 
ção Estadual do Meio Ambiente 
— FEAM, torna público para os 
interessados em comparecer à 
Audiência Pública sobre o Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA) e 
o respectivo Relatório de Impac- 
to Ambiental (RIMA), elaborados 
para o Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, empre-
endimento de responsabilidade 
do Estado de Minas Gerais atra-
vés de sua Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão a ser 
implantado no município de Belo. 
Horizonte, que esta Audiência 
prevista para o dia 25 de abril 
de 2007, conforme publicado em 
3 de abril de 2007 no jornal Mi-
nas Gerais e no dia 5 de abril de 
2007 no jornal O TEMPO, teve 
sua data transferida para o dia 4 
de maio de 2007, às 19:00 horas, 
no Serviço Social do Comércio 
— SESC Venda Nova — Auditório 
Os Luzíadas, situado à Rua Ma-
ria Borboleta, S/n2, Bairro Novo 
Letícia, Belo Horizonte/MG. In-
forma, ainda que o RIMA encon-
tra-se à disposição dos interes-
sados na Fundação Estadual do 
Meio Ambiente — FEAM, situada 
à Rua Espíritó Santo, ri2  495, 22  
andar, Centro, Belo Horizonte, 
cujo horário de atendimento é de 
09:00 às 17:00 horas, e também 
nas Prefeituras e nas Câmaras 
Municipais de Belo Horizonte, 
Confins, Lagoa Santa. Ribeirão 
das Neves, Santa Luzia, São 
José da Lapa e Vespasiano /MG 
bem como através do site www. 
planejamento.mg.gov.br. 
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Belo Horizonte 

Indústria de Minas mantém crescimento 
Com mais de 16%, setor de papel e celulose liderou os índices de fevet-eiro 

refino de petróleo e álcool (1%), 
produtos químicos (3,4%), meta-
lurgia (2,8%) e veículos automo-
tores (4,5%). Apenas três subscto-
res da indústria de transformação 
— têxtil, minerais não-metálicos e 
máquinas e equipamentos — regis-
traram decréscimo em relação a 
fevereiro de 2006. 

Na comparação com janei-
ro, a produção mineira de feve-
reiro registrou leve redução (-
0,7%). "O resultado não chega a 
preOcupar, já que temos acumu-
lado níveis produtivos vigorosos 
nos últimos tempos. A própria 
média brasileira, de 0,3%, de-
monstra que, de janeiro para fe-
vereiro, o aumento da produção 
industrial do País não chegou a 
ser expressivo", afirma o secretá-
rio Raphael Guimarães Andrade. 

A indústria mineira produ- 9,4%. "Isso mostra que, de ma-
ziu 3,3% mais em fevereiro des- neira geral, a produção mineira 
te ano do que no mesmo período está avançando e se fortalecendo 
do ano passado, ficando um em áreas diversas, o que torna 
pouco acima da média nacional, nossa economia mais dinâmica e 
que alcançou 3%. Divulgado independente dc produtos espe-
ontem, o levantamento feito cificos", afirma o secretário de 
pelo Instituto Brasileiro de Geo- Desenvolvimento Econômico, 
grafia e Estatística (IBGE) rcs- Raphacl Guimarães Andrade. 
salta que esse é o oitavo resulta- 

Outros destaqu-  es do positivo em seqüência na 
comparação com idênticos me- 	As indústrias extrativas 
ses de anos anteriores. Nó acu- também registram incremento 
titulado nos dois 'primeiros me- de 5,5% na produção, puxadas 
ses do ano, o resultado também pela exploração de minério de 
é positivo: 4,7%. 	 ferro, em virtude dos grandes 

Os destaques do Estado na projetos em execução no chama-
comparação com fevereiro do do Quadrilátero Ferrífero. Tam-
ano passado foram as indústrias bém registraram crescimento as 
de papel e celulose, com produ- indústrias de alimentos (3,2%), de 
ção 16,6% maior, e as de produ- bebidas (4,5%), de fumo (1,4%), 
tos de metal, com variação de 
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Belo Horizonte 

• 

Programa habitacional 
terá participação 

de lideranças 
O Governo de Minas, por meio da Secre-

taria de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana (Sedru), vai desenvolver parceria com 
movimentos populares para ampliar a oferta de 
habitações às famílias de baixa renda do Esta-
do, garantiu ontem o secretário Dilzon Melo, 
durante encontro com lideranças da União Es-
tadual de Moradia Popular (Uemp). 

Além da criação de nova legislação para re-
gularização fundiária, o secretário assegurou a 
participação das entidades no Conselho de De-
senvolvimento Regional e Politica Urbana, res-
ponsável pela criação e desenvolvimento de po-
líticas de Governo para o setor. 

Dilzon Melo destacou o compromisso do 
Governo de Minas de construir, por meio da 
Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gerais (Cohab), 40 mil moradias, em quatro 
anos, para a população de baixa renda. Ele so-
licitou da Uemp documento com as principais 
propostas, projetos e programas desenvolvidos 
pela entidade e associações no Estado para as 
famílias de baixa renda. O secretário explicou 
que uma equipe da Sedru já está elaborando 
proposta com novo modelo de legislação fun-
diária, visando legalizar assentamentos e ocu- 

pações irregulares, sobretudo na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. 

O diretor da Uemp, Welton Pimentel de 
Freitas, disse que a entidade atua em parceria 
com universidades e organizações não-governa-
mentais num trabalho para reduzir o déficit habi-
tacional no pais. Outras lideranças da entidade 
também participaram do encontro. 

Lares Geraes 

Em Minas, há cerca de dois anos foi 
criado o Programa Lares Geraes — Habita-
ção Popular, hoje um dos projetos estrutura-
dores que o Governo do Estado considera 
que pode servir de base para ações futuras 
em âmbito nacional. O êxito da iniciativa, 
cuja execução está a cargo da Cohab, foi re-
conhecido com o Selo do Mérito 2006, prê-
mio outorgado à empresa pela qualidade da 
concepção, amplitude e resultados alcança-
dos pelo programa, voltado para famílias 
com renda de 1 a 3 salários-mínimos. 

Para o presidente da Cohab-MG, Teodoro 
Lamounier, a existência de um plano nacional 
de habitação, como o anunciado pela secretária 
Nacional de Habitação do Ministério das Cida-
des, Inês Magalhães, durante o 53° Fórum Na-
cional de Habitação Social, realizado em Pal-
mas pela Associação Brasileira de Cohabs e 
Órgãos Assemelhados (ABC), atenderá o im-
portante requisito de previsibilidade que de-
vem ter os programas habitacionais. 

• 
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Audiência pública na Codemig 
debate Centro Administrativo 
Empresários do setor da construção 

civil e representantes da comunidade par-
ticiparam de audiência pública para dis-
cutir o projeto executivo do Centro Admi-
nistrativo do Estado de Minas Gerais. Na 
semana passada, o governador Aécio Ne-
ves autorizou o início do processo de se-
leção pública para a construção do Cen-
tro Administrativo na área do antigo Hi-
pódromo Serra Verde. A obra deverá estar 
concluída em dezembro de 2009. 

"A audiência foi tranqüila. É im-
portante discutir os detalhes do proje-
to tanto com os empresários como com 
a comunidade. A implantação do Cen-
tro Administrativo vai impulsionar o 
desenvolvimento e refletir de maneira 
muito positiva na região Norte da Re-
gião Metropolitana", afirmou o presi-
dente da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), Oswaldo Borges da Costa 
Filho, empresa responsável pela im-
plantação do projeto. 

Cerca de 100 pessoas participaram 
da audiência, realizada no auditório da 
Codemig, em que foram apresentadas as 
informações técnicas do projeto executivo. 
No terreno de 804 mil mi serão construí-
dos cinco edifícios, que terão os traços ou-
sados do arquiteto Oscar Niemeyer. 

Gabinetes 

O Palácio do Governo será um prédio 
de sete pavimentos, que, segundo o próprio 

Niemeyer, vai surpreender por ser sustenta-
do apenas por quatro colunas. O edifício 
abrigará os gabinetes do governador e do 
vice-governador, a Secretaria de Governo e 
outros órgãos de apoio. Próximo ao Palá-
cio, será construido um auditório com ca-
pacidade para 540 lugares. 

As secretarias e demais órgãos que 
serão transferidos para o Centro Admi-
nistrativo se instalarão em dois prédios, 
cada um com 15 pavimentos, 240 metros 
de comprimento e 116,4 mil mi de área. 
Entre eles, ficará o Centro de Convivên-
cia e Apoio, que abrigará agências ban-
cárias, restaurantes, lanchonetes e outros 
serviços para atender aos 16 mil servido-
res e às outras 10 mil pessoas que devem 
circular por lá todos os dias. 

O diretor de Operações da Codemig 
e secretário-executivo do comitê gestor 
do Centro Administrativo, Marcelo Nas-
sif, disse que a obra deverá consumir 13 
mil toneladas de aço e 102 mil m de con-
creto. A Codemig vai investir cerca de R$ 
880 milhões no projeto. 

Estudos 

Nassif também informou que estu-
dos econômicos estão sendo preparados 
para avaliar a oportunidade de parce-
rias com a iniciativa privada. A licitação 
para a construção do Centro Administra-
tivo será por empreitada, com preço glo-
bal fixo e irreajustável (Turn-Key). O 
edital será lançado no próximo mês. 
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A caminho da Via Metropolitana 
TRANSFORMAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO SERÁ DISCUTIDA NA ASSEMBLÉIA E PODE SER OBJETO DE CONVÈN10 AINDA ESTE ANO 

GT CRISTIANA ANDRADE 

Uma audiência pública que 
tem como foco principal a 
construção do Contorno Nor-
te (rodoanel), marcada para 
terça-feira, às 14h30, na As-
sembléia Legislativa de Minas 
Gerais, vai colocar em pauta 
também projeto anunciado no 
ano passado e tema da reunião 

Aiçio prefeito Fernando Pimen-
Wel em Brasília, anteontem, 

com o ministro dos Transpor-
tes, Alfredo Nascimento: a no-
va destinação do Anel Rodo-
viário de Belo Horizonte. O 
plano que projeta novos usos 
para a via de 27 quilômetros 
ainda se encontra em fase de 
discussões em vários setores, 
entre eles o governo do estado 
e a iniciativa privada, mas o 
prefeito está confiante em que 
ainda este ano a capital minei-
ra, juntamente com a Fiemg e 
o Ministério dos Transportes, 

assinem convênio para inter-
venção definitiva no Anel. 

Pimentel conta que pediu 
ao ministro dos Transportes 
atenção e apoio ao projeto. 
"Não se trata de uma simples 
recuperação de pavimento, 
mas de sua ampliação. O esbo- 
ço feito pela Federação das 
Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg) já está pronto. Estamos 
trabalhando junto ao governo 
do estado para fazermos, em 
parceria, essa grande amplia- 
ção do Anel Rodoviário, que se- 
ria transformado, se executa- 
do o projeto integral, numa 
avenida urbana, que a Fiemg 
chama, e nós concordamos, de 
Avenida Metropolitana", diz. 

O prefeito calcula que o pro-
jeto custe de R$ 350 milhões a 
R$ 400 milhões. "A meu juizo, os 
investimentos viriam do gover-
no federal, se a gente conseguir 
bom termo nessa negociação. 
Após a reinvenção do Anel Ro-
doviário, ele poderia ser assumi-
do _pelo município como uma  

via de trânsito local", acrescen-
ta. Para colocar em prática o 
projeto, segundo ele, será neces-
sário remover populações que 
invadiram áreas de domínio do 
Departamento Nacional de In-
fra-estrutura de Transportes 
(Dnit). "Ninguém ali é proprie-
tário. São invasões. É claro que 
essas pessoas têm que ser inde-
nizadas, mas a idéia é que se 
construam moradias ao longo 
da própria rodovia, adequadas 
para todas as pessoas." De acor- 
do com Pimentel, o ministro 
mostrou muito interesse pela 
idéia e pediu que a PBH envias- 
se o projeto completo. 

O novo desenho do Anel tem 
sua estrutura baseada em três 
eixos temáticos e alargamento 
das vias laterais, integrando a 
grande pista com os bairros e a 
comunidade do seu entorno. 
Segundo o presidente da Câma- 
ra da Indústria de Construção 
da Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg),Teodomi 

ziu o desenvolvimento arquite-
tõnico do projeto, os eixos são a 
Via do Encontro, que vai da BR-
040, saída para o Rio, até a Ave-
nida Amazonas, com o incenti-
vo de criação de atividades liga-
das ao lazer e uma arena para 
megaeventos; a Via Metropoli-
tana, projetada para o trecho 
entre o cruzamento do Anel 
com a Amazonas, até a Avenida 
Cristiano Machado, com o in-
cremento de atividades públi-
cas, como centro de especialida-
des médicas, posto de policia-
mento e corpo de bombeiros e 
outros serviços, como o parque 
tecnológico da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais; e a Via da 
Morada, que iria da Cristiano 
Machado até o fim, incentivan-
do a construção de conjuntos 
habitacionais e espaço para coo-
perativas, galpões para projetos 
de economia solidária e ativida-
des sociais variadas. 

ro Diniz Camargos, que condu- 	  O Do Estado de Minas 

O NOVO ANEL RODOVIÁRIO 
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RODRIGO ANDRADE 

Um importante fator de transformação 
Centro Administrativo do normalmente se dará como re- catalisadores de nova—ã" Cfans-

Estado de Minas Gerais, a 
saltado da valorização imobiliá- formações. Eis aí a oportunida- 

ser construido na área do 
ria, aliás já em curso ao longo de de uma intervenção de rup- 

antigo hipódromo Serra da Linha Verde, com a expulsão tura nesse ciclo que certamen- 

O 

Verde, descartada a hipótese da população de baixa renda te resultará exemplar. 
polêmica de sua localização no para áreas mais afastadas e o 	

A presença do Centro Admi- 
aeroporto do Carlos Pra tes, se- reinicio do ciclo de suburbani- nistrativo reforça o papel do Ei-
rá um importante fator de zação periférica, ainda em pio- xo Norte como eixo dos grandes 
transformação, para o bem ou res condições. 	

equipamentos de serviço, entre 

para o mal, da estrutura metro- 	
A implantação de um equi- os quais a estação rodoviária a- 

politana. Em especial, de seu pamento público de tal porte, a- tua], hospitais, a UFMG e seu 
vetor norte, onde esse efeito já 

\ lém de seus objetivos precí- Centro. Tecnológico, o complexo 
está previamente potencializa- puos, pode ser instrumento de turístico e aeroporto da Pam-
do pelo renascimento do aero- L promoção social para essa po- pulha, as estações do BHBus e 
porto de Confins, pela concreti- 	

do metrô, o- aeroporto de Con- 

zação da Linha Verde e, mais I 	
fins e, dentro em breve, o pólo 

tarde, se tivermos a determina- 	
de microeletrônica. É um fator 

ção necessária para fazê-lo, pe- 	A implantação de um 	que contribuirá para diminuir o 

la implantação do Rodoanel de 
Contorno Norte. 	

, equipamento público de 	
desequilíbrio hoje existente na 
estrutura metropolitana, onde 

Situado no coração de uma 	tal porte, além de seus 	 predomina o peso do eixo in- 

das áreas de estrutura urbana 	objetivos precípuos, pode 	
dustrial oeste—Belo Horizon- 

mais precária e descontinua da 	
teMetim/Contagem ,  e distribuir 

região metropolitana, poderá fi- 	ser instrumento de 	as demandas de transporte, so- 

car cercado pelo colar de pobre- 	 promoção social para 	bre tudo de passageiros. 

za caracterizado pelos aglome- 	
A Linha Verde ampliará sig- 

radas suburbanizados, que vão 	
essa população 	nificativamente as condições de 

"desde  São Joaquim, no municí- 	
acesso à região, mas é pruden- 

pio de Santa Luzia, passando 	
te examinar a questão do acú- 

por Justinópolis, até a BR-040,
mulo de veículos, nas pistas de 

no município de Ribeirão das pulação, com sua manutenção acesso ao Centro Administrati-
Neves, num contraste cheio de na área, pbrtanto mais próxima vo nos momentos de pico, e ini- • 
significados, se não for criado, aos locais de trabalho, usu- ciar as tratativas para levar o 
concomitantemente à sua cons- fruindo e se apropriando ela metrô até ele num curto prazo e 
trução, um processo eficiente de mesma da valorização dos imó- depois ao aeroporto de Confins. 
requalificação urbanística des- vels. A custos marginais, pode- 	

O Centro Administrativo se- 

ses espaços e uma forma eficaz rá ser promovida a legalização rá um importante fator de 
de se impedir a proliferação de fundiária das posses e cons- transformação da cidade e, me- 
parcelamentos irregulares. 	

truídos, em pontos estratégicos lhor ainda, se o for da transfor- 
Sem a mediação do poder desses aglomerados, núcleos de mação dos cidadãos. 

público, essa requalificação L comércio e serviços que aten- 
derão aos funcionários e serão , 	

Arquiteto (Instituto Horizontes) 
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RAQUEL FARIA 
E-mait: raqueffaria@otempo.com.br  

MGM EVENTOS/DIVULGAÇÃO 

O deputado [rani Barbosa, que nasceu em 
Venda Nova, ouvindo do presidente da 
Codemig, Oswaldo Borges da Costa, 
detalhes sobre a implantação do Centro 
Administrativo do governo na região 
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.41CC9DEMIG 
Companhia de 

Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais CODEMIG 

ASSEMBLÉIAS GERAIS 
ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Senhores 
Acionistas da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais - CODEMIG a se 
reunirem em Assembléias Ge- 
rais Ordinária e Extraordinária, 
que serão realizadas na sede 
social da empresa à Rua Ai-
morés, 1697, 22  andar, em Belo 
Horizonte/MG, no dia 26(vinte e 
seis) de abril de 2007, às 11:00 
(onze) horas, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
I — ASSEMBLÉIA GERAL OR-
DINÁRIA 
a) Exame, discussão e votação 
do relatório da Diretoria, toma-
da de contas dos administrado-
res, demonstrações financeiras, 
destinação do lucro liquido do 
exercício e parecer do Conselho 
Fiscal, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de de-
zembro de 2006; 
b) Aumento do capital social; 
c) Estipular prazo de 30(trinta) 
dias, conforme disposição do 
parágrafo IV do Artigo 171 da 
Lei 6.404/76; 
d) Eleição de membros do Con-
selho Fiscal; 
e) Outros assuntos de interesse 
da sociedade. 
II — ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA 
a) Alteração do parágrafo 12  do 
Art. 72  do Estatuto Social; 
b) Eleição de membro do Con-
selho de Administração; 
c) Outros assuntos de interesse 
da sociedade. 

Belo Horizonte, 13 de abril 
de 2007 

OSWALDO BORGES 
DA COSTA FILHO 
Diretor Presidente 

 

 

 

• 
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Vetor Norte ganha projeto da UFEVG 
na, Anasrasia pediu que o tra-
balho seja detalhado e reapre-
sentado. A princípio, completa 
o reitor, a UFMG deverá partici-
par de um diagnóstico mais 
amplo sobre a região e elaborar . 
um curso de capacitação de 
gestow.públims para orientá-
los nt gasto dos recursos. 

O Vetor Norte - constituído 
por Belo Horizonte, Confins, Ja-
boticatubas, lagoa Santa, Pe-
dro Leopoldo, Ribeirão das Ne-
ves, Santa I luzia São José da La-
pa e Vespasiano - apresenta 
contrastes, segundo Ronaldo 
Pena. Por um lado, afirma, é 
urna região de baixa renda e de-
safios sociais. Por outro, está re-
cebendo investimentos altos, 
como o Centro Administrativo, 
transformação do Aeroporto 
Tancredo Neves, em Confins, 
em aeroporto industrial, obras 
da Linha Verde e instalação de 
indústrias de tecnologia. Para 
aproveitar as oportunidades, a 
população precisa se qualificar, 
de acordo com o reitor. "Sem 
apoio diferenciado, as pessoas 
terão que vir para Belo Hori-
zonte para empregos de baixa 
tecnologia e os profissionais da-
qui vão para lá, para empregos 
de alta tecnologid'. 

Com os empreendimen-
tos, a região também enfrenta a 
ameaça de crescimento desor-
denado da população e espe-
culação imobiliária Algumas 
medidas restritivas à fixação na  

área estão sendo adotadas. O 
decreto estadual 44.500, de 4 de 
abril de 2007, suspende a emis-
são de licenças para instalação 
de lotearnentos em uma dis-
tância de até cinco quilômetros 
às margens do Contorno Norte 
- um anel rodoviário que será 
construído pelo Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura e 
liansportes (Dnit), passando 
por sete mtmicípios. O secretá-
rio de Desenvolvimento Regio-
nal e Politica Urbana (Sedru), 
Dilzon Melo, informou que está 
sendo montada uma equipe 
para fiscalizar a ocupação no 
Vetor Norte. 

"Já está havendo especula-
ção imobiliária na região", alerta 
O secretário disse que os muni-
cípios terão que encaminhar os 
planos diretores e todos os pro-
jetos de loteamentos para que a 
secretaria aprove. Outra medida 
é a regularização fundiária dos 
imóveis do Vetor Norte. Segun-
do ele, o déficit habitacional na 
região é de 550 mil casas e mui-
tas áreas são invadidas. As cida-
des também terão que trabalhar 
em conjunto para resolver defi-
nir a destinação dos resíduos só-
lidos por meio de aterros sanitá-
rios controlados. "Quando a 
gente leva investimentos para 
uma regiã'o, leva também pro-
blemas sociais. Tem que garantir 
segurança e educação porque, 
senão, vira favelas". 

CLÁUDIA REZENDE 
REPÓRTER 

O
s impactos provoca-
dos pela ida de em-
preendimentos de 
grande porte, como 
o Centro Adminis-

trativo - nova sede do Governo 
do Estado que deve ser inaugu-
rado em dezembro de 2009 -, 
no lado norte da Região Metro- 

. 	

politana de Belo Horizonte 
(BMBH) já são motivo de preo-
cupação por parte da socieda-
de civil e dos governos estadual 
e municipais. Nesta semana, a 
UFMG apresentou proposta 
para ajudar a preparar as cida-
des, principalmente na qualifi-
cação humana, e entidades li-
gadas ao setor ambiental estão 
organizando documento com 
considerações sobre as inter-
venções. 

O projeto desenvolvido pe-
la UFMG propõe ações em 
áreas temáticas como saúde, 
educação, ciência, cultura, es-
porte e lazer, meio ambiente, 
desenvolvimento urbano e se-
gurança. Segundo o reitor da 
universidade, Ronaldo Tadeu 
Pena, o plano tem caráter caris-
disciplinar. A proposta foi apre-
sentada na última segunda-fei-
ra ao vice-governador Antonio 
Augusto Anastasia Junho 
(PSDB). Conforme Ronaldo Pe- 
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Meio ambiente é principal preocupação 
A questão ambiental foi a 

mais destacada em um diag-
nóstico que o Instituto Hori-
zontes realizou, a pedido do 
Governo do Estado, sobre oVe-
tor Norte. o alerta do docu-
mento é para que o crescimen-
to da região seja acompanha-
do por desenvolvimento sus-
tentáveL A área possui reservas 
ambientais, com mata nativa e 
fauna silvestre, lençóis freán-
cos, e formação cárstica, com 
grutas e cavernas. Na região es-
tá a Sena do Cipó. O instituto  

apresentou ao Estado, em de-
zembro, um plano de ações 
imediatas que embasou o de-
creto estadual 44.500/07. 

O enfoque do decreto é o 
uso adequado do solo e a pre-
servação ambiental. O texto 
estabelece a implantação do 
Parque do Sumidouro, do 
Programa de Saneamento 
Ambiental da Bacia do Ribei-
rão da Mata e do Parque Serra 
Verde - este como medida 
compensatória para a instala-
ção do Centro Administrativo. 

Apesar das medidas impostas 
pelo dedet-O, o presidente da 
Associação 	Comunitária 
Quinta do Sumidouro, Rogé-
rio Tavares, cobra mais prote-
ção para as reservas naturais. 

"Estamos com expectati-
va por causa dos investimen-
tos, mas apreensão por medo 
de piorar nossa qualidade de 
vida", destaca. Segundo ele, 
projetos como a criação do 
Anel Rodoviário Contorno 
Norte do Dnit vão tra7Pr gran-
des impactos ambientais, mas  

estão sendo aprovados sem a 
participação popular. A obra 
já recebeu licença prévia do 
Conselho Estadual de Politica 
Ambiental, e o Dnit, em breve, 
vai publicar o edital de licita-
ção do projeto. Hoje, a pro-
posta será discutida em au-
diência pública na Assem-
bléia Legislativa. A rodovia te-
rá 67,5 quilômetros e vai as-
sar por Betim, Contager *- 
beirão das Neves, Pedro 	- 
poldo, Vespasiano, Santa Lu-
zia e Sabará. (GR.) 

• 
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Mais de 1,78 milhão de carros em 
MG sem condições de receber CRLV 

CELSO MARTINS 
REPÓRTER 

Minas Gerais ainda tem 
1,78 milhão de veículos ina-
climplentes de impostos e ta-
xas que impedem o motorista 
de receber o Certificado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV) de 2007. Fs.se 
documento, que é porte obri-
gatório para circulação, só é 
entregue a quem pagou o Im-
posto Sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (RIVA), 
o Seguro Obrigatório e a Taxa 
de Licenciamento e que não 
deve multa aos órgãos de 
trânsito. 

Dos 4,392 milhões de veí-
culos obrigados a licenciar 
em Minas, 40,52% dos pro- 
prietários estão na lista de de-
vedores da Secretaria de Esta- 
do da Fa7enda. A maior parte, 
33,8%, não pagou a Taxa de 

Licenciamento, que venceu 
no final de março. A segunda -- 
maior inadimplência refere-
se ao Seguro Obrigatório, que 
não foi pago por 25% dos pro- 
prietários. Ainda devem o IP-
VA, 1,120 milhão, 25% do to- 
tal. O percentual de devedo-
res de multas é de 11,11%, 
quase 500 mil motoristas. 

O CRLV é enviado pelos 
Correios para a casa do pro-
prietário. O Detran pede aos 
motoristas que mudaram de 
endereço que façam a atuali-
zação pelo site www.de-
tran.mg.govbr. Já receberam 
o documento de 2007, 39,9% 
dos veículos e 19,55% já estão 
aptos a receber, mas o paga-
mento ainda está sendo pro-
cessado. 

O coordenador de Apoio 
Administrativo do Detran, de-
legado Oliveira Santiago Ma-
ciel, explica que o cronogra- 

ma oficial de licenciamento 
de 2007 começa em junho pa-
ra os carros de placas de final 
dei a5, e julho para os de 6 a 
0. Ainda de acordo com o de-
legado, somente depois deste 
prazo é que os agentes de 
trânsito poderão cobrar o li-
cenciamento de 2007 dos mo-
toristas. 

Pela Resolução 205/2006 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), a partir 
deste ano, os motoristas terão 
que apresentar documento 
original da Carteira Nacional 
de Habilitação (Q\TH) e do 
CRLV. Até o vencimento do 
cronograma de licenciamen-
to de cada estado, será cobra-
do o documento de 2006. An-
tes da resolução, os motoris-
tas eram obrigados a circular 
com os recibos de quitação do 
IPVA, Taxa de Licenciamento 
e Seguro Obrigatório. 

• 
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/ Assessorar projetos relativos à educação de crianças 
de O a 5 anos, 
incluindo brinquedotecas 

/ Favorecer criação de creches ao lado de postos de saúde 

71/41 
/ Qualificação no uso de computador ••' 	«- 
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PROJETO VETOR NORTE 
uossibdades d atuztoa,--,se 

-....ergstaii'n da proposta da li!z11C.,  

====. ‘5.2%,7-rAt-Wi2IG 
/ Enfoque na prevenção de doenças com exames clínicos, 

especialmente para terceira idade 
v' Humanização da gestão do SUS 

Centro de Treinamento Regional, incluindo Saúde 
da Familia e Samu 

.,,,r4tioarts 
WIrs:7,M= 

/ Palestras, criação de espaços interativos, distribuição de cartilhas 
/ Oficinas de temáticos variadas para crianças 

e jovens de 6 a 14 anos 
/ Formação continuada de professores da Escola Básica 

/ Apoio à organização de bibliotecas escolares 

/ Apoio da Fazenda de Pedro Leopoldo (da UFMG) a projetos 
de medicina, enfermagem e nutrição e apoio à fazenda 
do Presídio de Neves 

/ Levantamento epidemiológico, pesquisa de zoonoses, programa 
de melhoria de produção de leite 

Erft.,12,'" 	 rfrr-MWEMZ,N1 
/ Apoio à fábrica Circuitos Integrados de Lagoa Santa, 

cursos, projeto de laboratório 

ZEIL22.1...M2ritfl • # 	'1:k 1LO/f,,,,\.:f:,17R  
/ Ações de desenvoMmento urbano - Com avaliação dos planos 

diretores dos municípios do Vetor Norte; qualificação de recursos 
humanos, assessoria a comitês gestores de bacias hidrográficas, e outros 
4.$,1 z te' '1Z."1); Z• 	„ 	, „ „ g 7,11  

Construção de moradias, com conhecimento técnico 
da UFMG e PUC Minas 
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/ Criar Escola da Agua e apoiar o Projeto Manuelzão, entre outros 

WiirTe 
/ Projeto específico organizado junto ao Presídio de Neves 

ejc=-' 1CL'" '  ; Ti:02 '7,11~a,ragtMeM • _„,„.112.i. 	 - 	• 

Cine-Clube 
/ Palco e Rua 
/ Promover um dia de cada modalidade esportiva; atividades 

junto à comunidade e às escolas 
/ Museu de História Natural da Região - mostrar Minas e a região, 

os minérios e das grutas locais, cachoeiras e nos, 
fauna e flora, incluindo a Serra do Cipó. 
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Belo Horizonte 

Cardio inas fica 
pronto em julho 
PBH, ESTADO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO DEFINIRAM FONTE 
DE VERBAS DE CUSTEIO, ESTIMADAS EM R$ 1,5 MILHÃO MENSAIS 

IZABEIA FERREIRA ALVES 

Em breve, o Cardiominas de-
ve deixar de ser um dos fantas-
mas da saúde pública e se trans-
formar no Centro Metropolitano 
de Especialidades Médicas 
(CMEM) Dado Faria Tavares. Pre-
ieitura de Belo Horizonte, Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) e 
Ministério da Saúde anunciaram, 
ontem, que as obras devem ser 
entregues entre o fim de junho e 
começo de julho. Mas o contrato 
de custeio da unidade, estimado 
em cerca de R$ 1,5 milhão por 
mês, ainda não foi definido. Se-
gundo a construtura responsável 
pelo serviço, em 45 dias, o acaba-
mento, urbanização da área ex-
terior e fachada serão finalizados. 

A coordenadora do projeto, a 
médica Roseli da Costa Oliveira, 
discorda do prazo estipulado pe-
los governantes. "Acho mais pru-
dente prever a inauguração em 
agosto, por causa das equipes e 
importação de máquinas e inde-
finição do custeio", argumenta. A 
compra de mobiliário e equipa-
mentos está em fase de licitação. 
Além do setor de consultas espe-
cializadas, o centro vai abrigar a 
Unidade de Pronto-Atendimento 
(UPA) e o laboratório de análises  

clinicas da Região Centro-Sul. 
O centro terá capacidade para 

atender mensalmente 12 mil con-
sultas em angiologia, neurologia, 
otorrinolaringologia, reumatolo-
gia e urologia e fazer 20 tipos de 
exames. Os fluxos de atendimen-
to serão definidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. A Santa Casa 
de Misericórdia é a responsável 
pelo gerenciamento dos serviços 
e vai transferir para o centro sua 
clínica de nefrologia, aumentan-
do de 200 para 600 o número de 
hemodiálises por dia. 

Apesar de a reforma ter co-
meçado em abril de 2006, o 
CMEM vai oferecer, no inicio, 
apenas cinco das mais de 20 es-
pecialidades previstas. Segundo 
o prefeito, o problema se deve à 
dificuldade do poder público em 
formar um corpo clinico. "Até o 
início de 2008, o centro deve es-
tar funcionando em sua capaci-
dade plena", acredita. 

O ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, ressaltou a im-
portância da parceria entre os go-
vernos e também com a Santa Ca-
sa e prometeu apoio da União, de-
pois de terminada a obra. Até ago-
ra, o ministério liberou R$ 15 mi-
lhões para as reformas. "Vamos 
estar sempre junto dos estados e 
municípios para fortalecer o SUS. 
Minas vai receber atenção espe- 

cial para manter o centro", garan-. 
tiu. A prefeitura-já investiu mais 
de R$ 5,5 milhões e vai pagar alu-
guel do espaço cedido à UPA 

O estado doou a estrutura do 
Cardiominas e o terreno à Santa 
Casa, avaliados em R$ 45 milhões. 
Junto com o Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais (Ipsemg), foram 
investidos R$ 17,5 milhões para 
transferência e ampliação do cen-
tro de especialidades dos funcio-
nários estaduais. "O centro vai ser 
compartilhado entre os servido-
res e a população, para reduzir um 
gargalo da saúde pública, princi-
palmente na macrorregião de BH: 
as consultas especializadas e exa-
mes", destacou o secretário esta-
dual de Saúde, Marcus Pestana. 

Ele reforça que 5 milhões de 
pessoas, moradoras da área de 
abrangência do CMEM, contarão 
com um atendimento ágil e redu-
ção das filas para marcação de con-
sultas. A negociação de um finan-
ciamento entre prefeitura, SES e 
ministério começou ontem e, até 
maio, deve ser enviado um docu-
mento ao governo federal. Quan-
do concluído, o CMEM terá 71 con-
sultórios e atenderá, em média, 40 
mil consultas por mês. 

1:1Do Estado de Minas 
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Belo Horizonte 

APARTE 
DENNER TAYLOR 

Valorização 

A região de Venda Nova vive dias de euforia. 
Há mais de um ano, praticamente todos os anún-
cios publicitários referentes a imóveis já desta-
cavam as facilidades de acesso devido à implan-

, tação da Linha Verde. Agora. os anúncios desta-
cam também as vantagens da construção do no-
vo Centro Administrativo do governo do Estado 
na área do antigo Jóquei Clube. O maior de todos 
os benefícios seria a valorização dos terrenos. As 
imobiliárias da região estão otimistas. 

• 
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Belo Horizonte 

Incentivo ao vetor norte da RMBH 
REPORTAGEM LOCAL 

O vice-governador Antonio 
Augusto Anastasia reuniu-se 
ontem, no Banco de Desenvol-
vimento do Estado de Minas 
Gerais (BDMG), com a minis-
tra-chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, e o ministro das 
Cidades, Márcio Fortes, para 
definir os projetos prioritários 
para o governo do Estado que 
poderão ser receber investi-
mentos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC). 
Entre eles, estão obras de 
saneamento e melhorias habi-
tacionais em municípios de 
várias regiões do Estado. 

Eles discutiram projetos 
para o desenvolvimento econô-
mico e social do Estado. Para a 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), serão pri-
orizadas obras de saneamento 
das sub-bacias do Ribeirão da 
Mata, do rio das Velha., do rio 
Paraopeba, do ribeirão do 
Onça e da Pai ,pulha. 

O vice-governador e os  

ministros reuniram-se na sede 
da Caixa Econômica Federal 
para discutir a viabilidade dos 
projetos habitacionais. A par-
tir desses encontros, o governo 
do Estado e as prefeituras de 
Belo Horizonte e de outros 
municípios beneficiados con-
cluirão os projetos executivos 
das obras. Esses projetos 
ainda serão avaliados pelo 
governo federal antes de 
serem inseridos no PAC. 

Ribeirão da Mata — As 
obras do ribeirão da Mata são 
consideradas fundamentais 
pelo governo do Estado ao 
desenvolvimento social do 
vetar norte da RMBH. O ribei-
rão da Mata nasce no municí-
pio de Matozinhos e percorre 
72 quilômetros, passando por 
dez cidades até desaguar no 
rio das Velhas, em Santa 
Luzia. A bacia tem uma área 
de 540 quilômetros quadra-
dos. Nesses municípios estão 
previstas construção de inter-
ceptores e redes de coleta de 

esgoto, tratamento de fundos 
de vale, entre outras. 

O vetor norte da RMBH já 
vem recebendo importantes 
investimentos estaduais como 
a Linha Verde (R$ 387,9 
milhões), o Centro Adminis-
trativo (R$ 880 milhões) a 
duplicação da MG-020 (RS 40 
milhões), a implantação do 
Aeroporto Industrial, entre 
outros. 

O PAC deverá contemplar 
importantes obras de sanea-
mento das sub-bacias do Rio 
das Velhas e do Paraopeba, 
fundamentais para a revita-
lização do rio São Francisco. 
Serão realizadas interven-
ções nos municípios de Belo 
Horizonte, Contagem, 
Capim Branco, Matozinhos, 
Esmeraldas, Lagoa Santa, 
Pedro Leopoldo, Betim e Ibi-
rité. Para a capital, estão 
previstas obras de sanea-
mento na sub-bacia do Onça 
e Pampulha, além de cons-
truções de estação de trata-
mento de esgoto. 

e 
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Belo Horizonte 

Governo de MG busca recursos do PAC 
Obras de saneamento, habitação e recuperação das rodovias federais estão na pauta de prioridades 

REPORTAGEM LOCAL 

O governador Aécio Neves 
se reuniu ontem, no Palácio 
das Mangabeiras, com a 
ministra-chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, e com o pre-
feito Fernando Pimentel para 
discutir os programas prioritá-
rios para o Estado e municí-
pios mineiros dentro do Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento (PAC). A libera-
ção de recursos do governo 
federal para as áreas de sane-
amento e a habitação foi deba-
tida durante a reunião com a 
ministra. 

"A grande facilidade que 
temos hoje em Minas é o 
ambiente político. A relação 
fraterna e extremamente 
convergente entre os prefei-
tos das principais cidades do 
Estado e o governo de Minas 
facilita a definição dessas 
prioridades. Acredito que 
possamos enfrentar, de 
forma complementar, em 
parceria, alguns dos grandes 
desafios que temos em 
Minas Gerais, sobretudo na 
área de saneamento e habi-
tação, que é prioridade neste 
momento nas discussões que 
a ministra vem tratando", 
disse o governador Aécio 

Neves, em entrevista, após o 
encontro. 

Segundo Aécio Neves, a 
visita da ministra a Minas 
foi positiva e pode sinalizar 
uma disposição do governo 
federal em dividir com o 
governo do Estado e com os 
municípios a responsabili-
dade no enfrentamento dos 
principais problemas e desa-
fios de Minas Gerais. 

"Recebi a ministra aqui 
com muita alegria e espero 
receber aqui outras vezes. 
Tenho uma expectativa posi-
tiva de que possamos com 
essa ação do governo federal, 
em parceria com o governo 
do Estado e com os municí-
pios, enfrentar alguns pro-
blemas históricos nossos, em 
especial, na área de sanea-
mento", afirmou Aécio 
Neves. 

Segundo a ministra, o 
apoio dos governadores é 
fundamental para que o PAC 
tenha sucesso. Ela destacou 
o diálogo permanente entre o - 
governador Aécio Neves e as 
diversas áreas do governo 
federal. 

"Com o governador Aécio 
Neves, tivemos sempre uma 
relação muito qualificada, 

' até pela capacidade do 

governador de relacionar 
com o governo, o que foi uma 
realidade no primeiro man-
dato. Sem dúvida nenhuma, 
é importante que essa rela-
ção, que é uma relação repu-
blicana, que é exigida do 
governo federal e dos gover-
nos estaduais, seja aprofun-
dada até para o PAC poder 
ter sucesso", disse Dilma 
Rousseff. 

Prioridades — O acesso a 
habitação, o aumento da 
oferta de água tratada e de 
rede de esgoto para os mora-
dores dos municípios da 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) e 
recuperação das rodovias 
federais em Minas são 
alguns dos projetos que 
estão sendo discutidos, de 
acordo com prioridades 
apontadas pelo governo do 
Estado e pelos municípios à 
União. 

"A ministra conhece a rea-
lidade de Minas e não é 
segredo para ninguém a• 
nossa preocupação até por-
que Minas tem a maior 
malha rodoviária federal do 
Brasil e, por isso, sofre mais 
o problema que o Brasil vem-
vivendo em suas rodovias, 

mas em Minas, de maneira 
mais aguda. Estou otimista. 
Acho que estamos aqui, 
neste instante, buscando 
caminhos e alternativas 
para que os Estados possam 
criar condições para voltar a 
fazer investimentos também 
na área de rodovias, atravk 
de alguns instrumentos W 
possam ser discutidos e 
implementados pelo governo 
federal", disse Aécio Neves. 

Após o encontro com o 
governador Aécio Neves, a 
ministra Dilma Rousseff 
participou de uma reunião 
técnica, no Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais 
(BDMG), com o vice-gover-
nador Antonio Anastasia.-
Também estiveram presen-
tes, o ministro das Cidades, 
Márcio Fortes, o presidente 
da Copasa, Márcio Nunes, a 
secretária Nacional de 
Habitação das Cidades, Inês 
Magalhães", o secretáái-
Nacional de SaneamelP 
das Cidades, Sérgio Gonçal-
ves, e a secretária-adjunta 
de Estado de Desenvolvi-
mento Regional e Política 
Urbana, Maria Coeli Pires, 
e o prefeito Fernando 
Pimentel. 
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MUNDO SE RENDE 

AO MESTRE 
Oscar Niomeyor conta em seu livro autobio-

gráfico Minha arquitetura (Editora Revan) que a 
França foi o país que mais visitou e que, talvez por 
Isso, mais tenha marcado sua carreira internacio-
nal, repleta de realizações. Na década de 1960, 
ajudado pelo então ministro da Cultura francês 
André Malraux, conseguiu do presidente Charles 
De Gaulle um decreto, permitindo-lho exercer lá 
sua profissão, durante o auto-exílio que se impôs 
em razão do golpe militar, no Brasil. 

As raízes comunistas aproximaram o ar-
quiteto do colegas do PC francês, que o indi-
caram para elaborar estudos da nova sede 
do partido, da Bolsa do Bobigny e do Espaço . 
Oscar Niemoyer, no 'lavre. A primeira missão 
foi projetar a sede do partido, construída na 
Praça Colonnel Fabio), em Paris. Outro grande 
desafio ao arquiteto, também durante a estada 
na França, veio do convite dos dominicanos de 
Sainte-baume, que lhe pediram para projetar um 
conjunto formado por dormitório, capela e locais 
do encontro. "Elos falavam de coisas antigas, de  

abrigos naturais onde a religião cristã conov 
a surgir", lembra. A idéia o levou a coi leder 
mu trabalho bein diferente, numa tentativa de 
reproduzir a atmosfera proposta. 

Procurado pelo editor italiano Giorge Monda-
dori para conceber =projeto para a sede do sua 
empresa, em Milão, com colunatas semelhantes 
às do Ramaraty, Nietneyer aceitou o convite, mas 
propôs outra solução. Se em Brasília as colunas 
que sustentam a cobertura tinham como seção 
apenas 70cm por 25cm, nas de Milão. que apóiam 
as vigas de cobertura, foram muito maiores: de 
250cm por 70c,m. "Procurei dar à colunata da 
sede hiondadori um ritmo diferente", relata. 

Outra das realizações importantes no ex-
terior, além do prédio da sede da ONU, em 
Nova York — projeto que elo conquistou em 
disputa com o renomado Lo Corbusier, em 
1947, oito anos depois do ter deixado sua 
marca na cidade com o Pavilhão do Brasil. na 
Feira Mundial—, e de inúmeros o portentosos 
edifícios o monumentos em outros países, foi 
a Universidade do Co.nstantino, na Argélia. 
"Sentíamos que era o momento-  de fazer a 

- universidade aberta de. Darcy Ribeiro, que 
Iniciamos em Brasília, logo degradada após 
o golpe militar", conta Niemeyer, 
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nal, repleta de realizações. Na década de 1960, 
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André Malraux, conseguiu do presidente Charles 
De adie um decreto, permitindo-lhe exercer lá 
sua profissão, durante o auto-exilio que se impôs 
em razão do golpe militar, no BrasiL 

As raízes comunistas aproximaram o ar-
quiteto de colegas do PC francês, que o indi-
caram para elaborar estudos da nova sede 
do partido, da Bolsa de Bobigny e do Espaço 
Oscar Niemeyer, no narre. A primeira missão 
foi projetar a sede do partido, construída na 
Praça Colonnel Fabiel, em Paris. Outro grande 
desafio ao arquiteto, também durante a estada 
na França, veio do convite dos dominicanos de 
Sainte-baume, que lhe pediram para projetar um 
conjunto formado por dormitório, capela e locais 
de encontro, "tiles falavam de coisas antigas, de 

aligo s naturais onde a religião cristã começou 
a surgir-, lembra. A idéia o levou a conceber 
um trabalho bem diferente, numa tentativa de 
reproduzir a atmosfera proposta. 

Procurado polo editor italiano ()Jorge Monda-
deri para conceber um projeto para a sede de sua 
empresa, em Milão, com colunatas semelhantes 
às do ltarnaraty, Niemoyeeaceitou o convite, mas 
propôs outra solução. Se em Brasília as colunas 
que sustentam a cobertura tinham como seção 
apenas 70cin por 25cm, má de Milão, que apóiam 
as vigas de cobertura; foram Muito maiores: de 
250cm por 70cm. "Procurei dar a colunata da 
,Jde Mondadori um ritmo diferente", relata. 

Outra das realizações importantes no ex- 	• 
terior, além do prédio da sede da ONU, em 
Nova York — projeto que ele conquistou em 
disputa com o ronomado Le Corbusier, em 
1947, oito anos depois de ter deixado sua 
marca na cidade com o Pavilhão do Brasil, na 
Feira Mundial —, e de Inúmeros e portentosos 
edifícios e monumentos em outros países, foi 
a Universidade de Constantine, na Argélia. 
"Sentíamos que era o momento de fazer a 
universidade aberta de Darcy Ribeiro, que 
iniciamos em Brasília, logo degradada após 
o golpe militar", conta Niemoyer. 
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e o Cruz, que ali trabalha-
vam. Capanema ficou meu 
amigo. Às vezes levava-me 
para almoçar no Restaurante 
Cristal e, quando apareceu o 
Juscelino Kubitscliek queren-
do fazer a Pampulha, fui eu 
quem ele indicou. E, se ou 
não tivesse o incidente com 
Souza Campos, não me teria 
convocado para o seu gabine-
te. o a Pampulha certamente 
teria outro arquiteto. 

O que o senhor imaginou 
juu-a o projeto oh i Pampullia? 
Qual sua intenção? 

No inicio. meu desejo 
já era mostrar o que pen-
so sobre a arquitetura. a 
surpresa que, para mim, 
deve haver sempre. Isso 
é fundamental a qualquer 
obra de arte. O projeto da 
Pampulha foi praticamen-
te o meu primeiro trabalho 
como arquiteto e definiu 
essa arquitetura mais livre 
e variada, em busca da for-
me diferente, da surpresa 
arquitetural; que até hoje 
tento manter nos meus pro-
jetos. No caso da Pampulha, 
já procurei fazer unia arqui-
tetura diferente. Até então, 
a arquitetura não compre-
endia nem representava 
bem o concreto armado.  

era rigida, rumo se fosse 
feita com estrutura metáli-
ca. O concreto, ao contrárii P, 

sugeria novas experiências 
e invenções. Foi então que 
procurei introduzir a curva 
na arquitetura. 

A Pampulha foi de fato 
onde tudo começou? 

Quando fui fazer a Paru-
pulha, falei com JK. Ele me 
contou do bairro novo que 
faria em Belo Horizonte, com 
cassino, clube, um restauran-
te e unia igreja. Ao terminar a 
conversa, disse que precisava 
do projeto do cassino para O 
dia seguinte. Eu era jovem, 
estava começando e tive que 
atendê-lo. trabalhei durante 
to_da noite e, no dia seguinte,. 
estava pronto. Pam pulha foi 
o início de Brasília A mesma 
correria, o mesmo idealismo, 
a mesma preocupação com 
os prazos fixados. Em Brasí-
lia realizei o meu trabalho de 
arquiteto. Brasfiia foi o sonho 
de JK: levar o progresso para 
o interior do pais. 

De alguma forma, pode-
se dizer que Minas sempre 
esteve presente em sua 
trajetória? 

Minha trajetória profis-
sional sempre esteve liga- 

da, sitn, aos mineiros e a 
Minas Gerais. Do Rodrigo 
Moio Franco de Andrade 
veio o incentivo inicial para 
a leitura. Ele recomenda-
va-me ler de Diogo do Cou-
to aos escritores da época. 
Eu me lembro com. sauda-
do do engenheiro Marco 
Paulo Babam, com quem 
trabalhei em 1311, do perí-
odo em que trabalhei com 
o mineiro José Aparecido 
do Oliveira, ex-governador 
do Distrito Federal. o único 
que se lembrou do realizar 
'uma obra moderna nas ci-
dades-satélite, e do-amigo 
Dárcy Ribeiro. 

O que o senhor acha das 
homenagem que tem recebi-
do e que ainda vai receber? 

São muito exageradas. Fal-
ta. de assunto. 

Existe segredo para a lon-
gevidade? 

Vitalidade é coisa do desti-
no. Tem o lado bom e o ruim. 
Por exemple. ér_mos seis _ 
Irmãos O sou O último vivo. 
A vida é pesada, mas ternos 
que nos adaptar e procurar 
ser simples. Temos que viver 
as situações como podemos. 
Estamos na Terra, na reali-
dade, de passagem, 
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DE VOT  A_ A, 

ONDE TUDO 

CONIF,.ÇOU 
O arquiteto Oscar Nie-

meyer esta de volta á 
Minas. Depois de rea-
lizar na capital, nos 
anos 40, o primeiro 
projeto que o nota-
bilizou no mundo 
- o complexo da 
Pampulha (a Ia 
São Francisco de 
Assis, a Casa do.  
Baile. o Cassino e 
o late Tênis Clu-
be) Niemeyer 
aceitou o desa-
fio para criar o 
neve centro ad-
ministrativo de 
Minas Gerais. 
Ele considera 
que um clima de 
idealismo C co-
ragem. a exem-
plo (105 ternpos 
de JK, volta a 
surgir entre as 
montanhas com 
a construção do 
rim:moio. "A in-
tenção e mosirar 
como a arquitetu-
ra pode simplificar 

as quesiões mak 
comple '•uts que mo 

centro adminisirativo 
envolve". exMica o ar-

vol; 
com a criação do anc:to 

Museu ilc 	n,  W! !;oaMha 

Prestes a completar cem anos 
de vida e em plena atividade, 
Niemeyer relembra, aqui. como 
tudo começou. 

O momento é de lembrar os 
feitos, comemorar e analisar 
a obra que conseguiu realizar 
ao redor do mundo. Ao longo 
da trajetória. o senhor deixou 
marcas e modificou parte da 
história da arquitetura inter-
nacional. Como foi seu Inicio 
na arquitetura? 

Às vezes vale a pena vol- 
tar atrás e mostrar como 
um pequi,no detalhe pode 
modificar as nossas vidas 
tão frágeis e cheias de 
surpresas. Lembre como 
tudo começou. Acompa-
nhávamos Capanema. en-
tão ministro da Educação 
e Saúde, na realização do 
projeto do edifício-sede 
daquele ministério. no Rio. 
I ;111 dia, depois de várias 
tentativas, elo resol“Ju 
convidar Carlos Leão para 
projetar uma universidade 
e escolheu para dirigir os 
tabalhos Souza Campos 

ide São Paulo) E o cai los 
eão 11 	convoroll para 

lia ii &i jai r da equipe de 
aroniicto: "Oscar". 	no' 

Ift1111PirO 	oiCO, 

foU , ) .gf`l -á 	pri;iho do 

ho,:nita lioi-nr-dt:nio- 

Como foi este prime. 
projeto? 

O Carlos Lclio esclareceu-me 
que Souza Campos era. médico, 

.S2 dizia especialista em hospital 
e afirmava preferir, por razões 
técnicas, a forma de um Y. A 
tarefa era dified de acomodar. 
O Souza Campos estava com-
pletamente equivocado. 

Vocês acabaram realizando 
o projeto do hospital? 

Dias depois, Souza Campos 
apareceu, com a pergunta já 
esperada: "O que é isso?", E 
ao contrário do que combinara 
não sei por que, fui diretoÀ, 
assunto: "É um hospital e Rip 
tem a forma de Y que o senhor 
propõe". E ele disSe: "Aqui não 
quero arquitetura lingilicifor-
me, como voas preferem". E a 
discussão se azedou; os colegas 
intervieram e eu pedi demissão 
da comissão que integrava. 

Mas o senhor não deixou 
o governo? Como aconteceu 
a transição e o convite para 
realizar a Pampulha? 

Cal);tinina n;in acnnon a 

convovan 

(io: uns 1);ira 	!o'n ;!abinniv. 
(wd:,  Ni:a;ni a an'n(ia-lo 

li:iii ,:a 	n.(injn. • 

tia e ropa:n. u(::to, con• 

lato on; at- jo, . p- annniani 

, odrad , ' 	I 

Oscar 

Niemeyer, 

cujo projeto 

do novo centro 

2Jministrativo 

do governo 

mineiro deve 

ficar pronto em 

2009, lembra 

a experiência 

da Pampulha 

e diz que a 

oportunidade 

de fazer a obra 

que o projetou 

para o mundo 

foi praticamente 

um acaso 
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ompanhía vai 
apurar denúncia 

As denúncias de que poços públi-
cos em lanuária estão servindo apenas 
a particulares — em detrimento de co-
munidades que sofrem com a falta de 
água — serão investigadas pela Code-
vasf. O anúncio foi feito pelo superin-
tendente regional do órgão em Minas, 
Anderson Chaves, que nos próximos 
dias vai mandar uma equipe de técni-
cos ao município para verificar a situa-
ção. "Como os poços foram perfurados 
antes da minha entrada, em julho de 
2003, não posso falar nada. Depois de 
receber o relatório técnico poderei to-
mar as medidas cabíveis. Se algum po-
ço estiver em propriedade particular e 
o dono insistir em não atender a co-
munidade, vamos retirar os equipa-
mentos do local", afirma. 

Desde 1980, foram perfurados 2260 
poços tubulares comunitários na bacia 
do São Francisco, em 240 municípios 
mineiros. O poço é considerado comu-
ni-  ano quando atende a pelo menos 10  

famílias. Os pedidos são feitos por pre-
feituras, associações de pequenos pro-
dutores, deputados e vereadores. Cha-
ves explica que é feito um levantamen-
to socioeconômico e técnico da locali-
dade a serbeneficiada. O pedido é aten-
dido quando há comprovação de que 
não há disponibilidade de água potável. 

O órgão público esclarece que 
"não há poço comunitário aberto em 
terreno particular", porque a perfura-
ção só ocorre após a doação do terre-
no ao município, a quem cabe fiscali-
zar a real utilização do poço, bem co-
mo a guarda dos equipamentos: mo-
tores, compressores, bombas e cai-
xas-d'água. "Entretanto, quando rece-
be qualquer denúncia, como no caso 
de lanuária, a Codevasf manda apu-
rar, para posterior providências. Se 
for comprovado a má utilização, po-
de-se determinar a retirada dos equi-
pamentos, ou mesmo ajuizar ação 
contra os responsáveis." . 	. 	. „ 

• 
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el o 1 Ii ri otite 

IN 
-FSP  LHADA 
PELO ESTA 0 

Depois da 

Pampulha, 

arquiteto 

deixou 

importantes 

legados de seu 

oficio em Belo 

Horizonte e 

ho interior 

• mineiro, 

alem de ter 

estendido seu 

talento para 

outros países 
A proposta arquitetõni- 

ca inovadora adotada por 
Nierneyer durante a cons- 
trução da Pampullia foi 
ampliada para eilificios 
erguidos ein outros bair-
ros de Belo Horizonte 
e ainda para projetos 
deninvolvidos no in - 

terror de Minas. Na 
capital. a visão mo-
dernista mie definiu 
outro rumo para a 
arquitetura brasi-
leira está presente 
em trabalhos como 
o belLssimo Ediffcio 
Niemoyer. na  Praça 
da Liberdade. a. Bi-
blioteca Pública Luiz 
de Bossa, a Escola 
Estadual Governa-
dor Milton Campos 
(Estadual Central), o 
Conjunto .1K. a anu,-
gasede do Beinge:na  
Praça Seta, e o Palácio 
das Manjçabeiras. 

Os monumentos na 
capital foram construi- 

dos entre IRSO e 1960, e 
um dos mais expressivos é 

O Edifício Niemeyen O pá-
&o residencial sedestaca no 
conjunto eclético da Praça da. Li 
herdade, COM a fachada de vidro 
ílinnula per inúmeros brim! sokil 
curvos, como ondas. espalhados 
por toda extensão. O efeito causa 
a impreicião. aos desavistolos, de 
que o eiliffrio tem hem meis que 
seus 12 andares. 

No interior do estado, o 
arquiteto também deixou çu  a 
marra. inconfundivel em odj-
ficações importantes corno ii 
Grande Hotel de Ouro Preto 
- lano construcriii miolema em  

lucio ao casario colonial, con-
firmando aterrado arquiteto do 
que 'a técnica de defender os 
monumentos não é copiar, amas 
sim fazer contrasto" -, além de 
obras em Dirunantina, como o 
Lintel Tijuco e a Escota Estadu-
al Juba Kulansebek. Emitidas 
as obras, sempre casou polê-
mica, seguida de admiração e 
reconhechneuto. 

BRASIL 
Da mesma forma. Nierneyer 

deixou e continua. dei:tarai° sua 
marca em vários cantos do - 
BrasiL Construções erguidas 
nos últimos 60 anos, como o 
?amue 	; tiit-,otirt"-.., o 
fiem Copara e o Memorial da 
América Latam. em São Paulo, 
a Casa das Canoas. sua resi-
dência, o prédio do Miniate-
Tio da Educação e a Catedral 
Católica, no Rio. o Museu de 
Arte Contemporãnea e o Ca-
minho Niemeyer, em Niterói. 
e. o Museu Oscar Nierneyor. 
construido recentemente, em 

Curitiba - cuja rorma de uni 
olho se assemelha muito à 
concebida para uni doo pré - 
d hei do Colégio Estadual. de 
1111 - encantam pela ousadia 
e. assim como a Pampolha e 
mirras obras mineiras, t",Cro mm 
rumou pontos de referência paia 

a arqUitetUra 11),filt1al 
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CONCRETO SUSPENSO NO AR 
O complexo será cons-

truí& no antigo Hipódro-
mo Serra Verde, na região 
Norte, às margens da Li-
nha Verde, via expressa 
que está sendo feita tam-
bém pelo governo do esta-
do para ligar o centro da 
capital a.0 Aeroporto In-
tornacional Tancrexio Ne-
ves, em Confins. Segundo 
a Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemi), 
órgão responsável pala 
execução do Centro Ad-
ministrativo, a obra vem 

desenvolvi-
mento da região Norte 
da capital. Em qualquer 
cidade do porte de 1111 no 
mundo, conformo a com-
panhia. um  dos principais 
eixos de desenvolvimen-
to passa pela avenida de 
ligação do Centro até o 
aeroporto principal, exa-
tar :ante a via um cuja 
margem será erguido o 
complexo. 

Quando estiver conclu-
ído, trib. ) passar diaria-
mente pelo lugar porto do  

20 boi pessoas e o Buxo 
aumentará a demanda de 
serviços proporcionando 
grande desenvolvimento. 
Ainda segundo a Codernig, 
o primeiro motivo que le-
vou o governo a realizar a 
'obra foi a racionalização 
do serviço. Levantamento 
da companhia indica que 
o estado paga mais de R$ 
22 milhões por ano em 
aluguéis a terceiros. Com  
o novo centro, esse valor 
deve ser reduzido. Outra 
preocupação é ofereceu-
à população mineira um 
atendimento das secre-
tarias à altura da impor-
tância de Minas e dotar o 
funcionalismo melhores 
condições de trabalho. 

A Codemig irá coorde-
nar a obra, orçada em R$ 
900 milhões e que deverá 
ser licitada em junho, com 
previsão de conclusão em 
dezembro de 2009. 

O arquiteto responsável 
pelo desenvolvimento dos 
trabalhos de Niameyer, 
Jair Valera, explica que 
este será um dos maio- 

res projetos do arquiteto. 
"Terá cerca de 300 mil 
metros quadrados de área 
construída e o prédio do 
Palácio dó Governo será 
fantástico. Com  este edi-
fício considero que con-
seguirá o máximo do con-
creto armado. O prédio 
de 150 metros de compri-
mento ficará totalmente 
no ai; só sustentado por 
quatro pilares*, salienta. 

Com o novo projeto, a 
capital se torna, entre as 
todas as cidades brasilei-
ras, a que tem o maior 
número de criações do ar-
quiteto. Além do conjunto 
da Pampulha, ainda na 
época em que ,11( gover-
nava o estado, construiu 
obras como o Edifício 
Nionleyer, na Praça da Li-
berdade. a Biblioteca Pú-
blica Luiz de Bossa, a Es-
cola Estadual Governador 
Milton Campos (Estadual 
Central), o Conjunto JK, 
antiga sede do Bemge, na 
Praça Sete, e o Palácio das 
Mangabeiras. 
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MINAS GANHA MAIS 
UMA OBRA DE ARTF 

Lo Corbusier para afirmar que, em 
arquitetura. não se deve temer a 
monumentalidade. O princípio que 
norteou as realizações ao longo da 
sua trajetória continua em pleno vi-
gor, corno comprova o atual projeto 
do Centro Administrativo do Estado 
do Minas Gerais, que realizou a pe-
dido do governo de Minas. "É um 

• dos melhores que fiz. O trabalho 
mo interessa muito. Usei, quando 
necessário, uma arquitetura maior. 
Ao invés de idealizar prédios para 
todas as secretarias, o que ocuparia 
todo o terreno, subi a construção", 
explica o arquiteto. 

A intenção ao criar a obra, 
que promete ser urna das mais 
ousadas de sua carreira, é co-
locar o estado em que iniciou 
a projeção profissional, cem 
a construção do complexo da 
Pampulha, novamente como 
referência da arquitetura 

• mundial. "É um projeto bem 
pensado", define ele, sem 
falsa modéstia. O Palácio do 
Governo, por exemplo, de-
vera representar uni recor-
de na história do concreto 

armado. *irá espantar", diz 
Nierneyer. Até então,. nunca 
se viu um palácio que e ..um 
triângulO com 150 melros 
extensão, 20 metros do largu- 
ra, suspenso por cabos do aço 

revestidos de concreto e presos 
a um. pórtico, também do con-
creto. O vão livre será o maior já 

construído no mundo. 
O Centro Administrativo irá 

t nglobar ao todo um complexo 
seis edificios principais, divi- 

dos.em prédios que vão abrigar 
o Palácio do Governo, secretarias 
do estado, centro de convivência, 
auditório, prédio de serviços, além 
de unidades de apoio para equipa-
mentos, praças de alimentação e 
restaurantes. Os gabinetes do go-
vernador e do.  vice-governador,' lhe, 
Secretaria de Estado de Govertig, 
e o gabinete militar irão funcionar 
dentro do Palácio do Governo. A 
construção será composta de sub-
solo, pilotis, quatro pavimentos 
suspensos, cobertura e duas tor-
res. sendo uma para lailipon to e 

Outra para escada e elevadores. 

Projeto do 

novo Centro 

Administrativo do 

governo mineiro 

considerado por 

Niemeyer um 

dos mais ousados 

e melhores da 

carreira, segue 

tendência à 

monumentalidade 

uma constante 

na trajetória do 

arquiteto 

()scar Nientever gosta de citar 
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Belo Horizonte 

MULAMBO 

O aumento da taxa sobre 
importações chinesas de cal-
çados e têxteis, que passou,  
de 20% para 35%, não agra-
dou integralmente o pessoal 
da moda. Para muitos, é uni 
paliativo para enfrentar a 
concorrência externa, mas 
não conserta o estrago inter-
no -que são as leis trabalhis-
tas, as taxas de juros e o ci-
poal legal para funcionar 
qualquer nanoempresa. Co-
mo os 35% são o máximo que 
a OMC permite neste tipo de 
"proteção", espera-se, agora, 
que a reforma tributária, pre-
vista com muito otimismo 
para junho, abrande a situa-
ção de penúria do setor. 

JOGO ABERTO 
-+ Toma posse na próxima 
quinta-feira a nova diretoria 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Gás Canalizado. 
Assume a presidência 
Armando Martins Laudorio, 
diretor da CEG-Companhia de 
Gás do Rio de Janeiro. Entre os 
novos membros da diretoria 
está José Carlos de Maios, 
presidente da Gasmig-
Companhia de Gás de Minas 
Gerais. A cerimônia será às 17 
horas, na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. 
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Belo Horizonte 

[DT 
MUDANÇA 

O governador Aécio Neves tem dois projetos 
polêmicos. O primeiro envolve a instalação do 
Centro Administrativo no antigo Hipódromo 
Serra Verde e o outro se refere à transferência do 
Terminal Rodoviário para o bairro Calafate. No 
caso do Centro Administrativo, o local fica bem 
distante do Centro da cidade. Assim, forçará os 
usuários de ônibus a pagarem até seis passa-
gens. Para aqueles que possuem carro, o consu-
mo de combustível toma-se bem maior. Sobre a 
Rodoviária, instalada atualmente em ponto 
totalmente estratégico, a transferência não me 
parece ser adequada. Talvez a solução fosse a 
construção de outro prédio, nas imediações da 
Avenida Antônio Carlos, de porte menor, para 
desafogar o atual:lenho quase certeza de que a 
população votará contra as duas mudanças, se 
for feita uma enquete. 
José de Azevedo Pinheiro 
Belo Horizonte - MG 

• 
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DIVULGAÇÃO 

Márcio Lacerda mostra exemplo de Minas com Rede Petro 

• Secretários do Sudeste querem 
cadeia produtiva do petróleo 

O secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, 
Márcio Araújo de Lacerda, se 
reuniu ontem, no Rio de Janei-
ro, com os secretários de de-
senvolvánento de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Espírito San-
to. Juntos eles decidiram criar 
um grupo de trabalho para dis-
cutir a cadeia produtiva de pe-
tróleo e gás na região Sudeste. 
Cento e oitenta empresários 
também participaram do en-
contro, na sede da Federação 
das Indústrias do Rio de Janei-
ro (Firjan), coordenado pela 
Organização Nacional da In-
dústria do Petróleo (Onip). 

Lacerda e os secretários 
Alberto Goldman, de São Pau-
lo: Guilherme Dias, do Espíri-
to Santo e Júlio Bucno, do 
Rio; discutirain a necessidade 
de o Brasil adotar utna políti-
ca industrial para o setor de 
petróleo e gás ser competitivo 
nos mercados interno e exter-
no. Entre os pontos debatidos 
estão a questão tributária, a 
lei do Gás que está tramitando 
no Congresso Nacional e a ne- 

cessidade de o Conselho Na-
cional de Política Energética 
aprovar a realização pela 
Agência Nacional Petróleo 
(ANP) da 9° rodada de licita-
ção de blocos para exploração 
e produção de petróleo e gás, 
que já foi adiada três vezes. 

Os secretários também 
discutiram a necessidade de 
cooperação entre os centros de 
geração de conhecimento da re-
gião Sudeste para a conquista 
de avanços tecnológicos no se-
tor Segundo Lacerda, essa 
idéia já vem sendo desenvolvida 
no Governo de Minas, especial-
mente pela Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior (Sectes). 

Minas 

Minas Gerais, que tem 
33% da sua matriz energética 
baseada no setor de petróleo e 
gás, foi o Estado pioneiro na 
implantação, em 2003, da 
Rede Perro, que vem organi-
zando no Estado o desenvolvi-
mento da cadeia produtiva. 

MINAS GERAIS 11/05/0. 

• 

• 

Belo Horizonte 
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Centro Administrativo muda Norte de BH 
Semad mostra a moradores o impacto ambiental e beneficios para a região 

Moradores da Região Norte da Grande Belo Horizonte tiveram a 
oportunidade de conhecer, em audiência pública, detalhes do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) da obra do Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais, um conjunto de edificios projetado por Oscar 
Niemeyer que vai concentrar na área do antigo Hipódromo Serra Ver-
de, em Venda Nova, a maior parte dos órgãos do Governo mineiro. A 
obra está orçada em R$ 880 milhões e será executada pela Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codernig), vincu-
lada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede). 

Além do planejamento ambientalmente sustentável da obra e de 
seu entorno, o relatório aponta as áreas de atuação em que serão de-
senvolvidos programas para garantir o desenvolvimento social e eco-
nômico da região nos próximos anos. A audiência durou quase quatro 
horas, tempo gasto na apresentação de detalhes do projeto e respostas 
dos técnicos a diversas questões levantadas por representantes de en-
tidades da comunidade presentes. 

Participação 

Cerca de 400 pessoas participaram da audiência pública, realiza-
da no Sesc Venda Nova, sob coordenação da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). "Encontros 
como este servem para tirar dúvidas, ouvir sugestões e colher subsí-
dios para os projetos de licenciamento ambiental do empreendimen-
to, que já está em análise", explicou o subsecretário de Gestão Am-
biental Integrada da Semad, limar Bastos Santos. 

'Quando a estrutura do Governo estadual é transferida para uma 
região da cidade, além das questões relacionadas à eficiência da má-
quina administrativa, é preciso pensar o desenvolvimento local.A eco-
nomia será aquecida. Você pode ter lá restaurantes, bares, hotéis. Vai 
ser implementado também o Parque Serra Verde, que será o segundo 
maior da capital. É uma perspectiva de desenvolvimento geral e não 
uma simples transferência do funcionalismo público", afirmou o en-
genheiro Paulo Maciel, responsável pelo estudo. 

O estudo foi baseado em pesquisas técnicas da área e junto à po-
pulação. Um amplo aspecto de fatores foi analisado, possibilitando  

uma visão abrangente dos possíveis impactos, positivos e negativos, 
que podem ser suscitados pela obra. O relatório contemplou estudos 
que vão desde a geração de ruído e poeira, passando por impactos so-
bre flora e fauna, até conseqüências demográficas, urbanísticas e de 
trarSito na região. 

Para minimizar os efeitos negativos e potencializar os positivos, 
a equipe de engenheiros dividiu a atuação preventiva em 19 áreas, vi-
sando garantir qualidade ambiental, desenvolvimento econômico e in-
fra-estrutura adequada aos moradores da região e às 26 mil pessoas, 
entre funcionários e visitantes, que devem passar pelo Centro Admi-
nistrativo diariamente. 

Sustentabilidade 

Os edificios são exemp1os ± 	üpação com a sustentabilida- 
de do empreendimento. O 	 implantação de moderno 
sistema de esgoto a vácuo, o q....consumo de água em 
80%. O controle de equipamentos 	.^mpadas, elevadores e ar- 
condicionado será automatizado, o que contribuirá para a redução da 
demanda por energia elétrica. 

Manifestações 

Os moradores da região tiveram espaço para esclarecer dúvidas 
e reivindicar projetos com melhorias capazes de promover a qualida-
de de vida da população. "Nossas escolas necessitam ser reformadas 
e precisamos ter cursos profissionalizantes no bairro", explicou a pre-
sidente da Associação Comunitária do Baim) Sena Verde, Mara Inês 
de Assis Carvalho. Ela espera que parte da mão-de-obra que irá traba-
lhar no projeto seja recrutada junto à comunidade. 

A expectativa do Comitê Gestor do Centro Administrativo é que 
o cronograma não sofra atrasos. "Nós temos a expectativa de lançar o 
edital das obras ainda neste mês ou no mais tardar em junho. E como 
o governador Aécio Neves já manifestou, a nossa previsão é que em 
dezembro de 2009 estejamos com o projeto absolutamente pronto, já 
recebendo os funcionários que vão se deslocar para lá", disse o secre-
tário executivo do comité, Marcelo Nassif. 

RFNAM BUCCI 

Consultor 
do Meio 

Ambiente, 
engenheiro 

Paulo Maciel, na 
exposição aos 
moradores da 

regiátionde será 
construido 

o Centro 
Administrativo 
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Belo Horizonte 

Ainda pede análise ambiental de 
impacto do centro administrativo 

SANDRA CARVALHO 

O estudo e o relatório de 
impacto ambiental (EIA/Rima) 
sobre o Centro Administrativo 
Minas Gerais, que será cons-
truído pelo governo do Estado 
no bairro Serra Verde, em 
Venda Nova, precisa ser com-
plementado, segundo a Asso-
ciação Mineira do Meio Am-
biente (Amda). Conforme a 
entidade, falta uma análise 
dos impactos do centro na bio-
diversidade e sítios arqueoló-
gicos no entorno. A Companhia 
de Desenvolvimento Econômi-
co de Minas Gerais (Codemig), 
gestora do projeto, garante  

que os estudos, associados a 
um plano do governo do Esta-
do, abordam esses impactos. 

A análise da Amda foi apre-
sentada ontem durante um de-
bate solicitado pela entidade 
sobre o EIA/Rima na sede do 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura.. Segundo 
a superintendente executiva 
da Amda, Maria Dalce Ribas, o 
que mais preocupa é a expan-
são populacional. "Não está 
claro como a biodiversidade do 
entorno e os sítios arqueológi-
cos, referências mundiais, se-
rão protegidos. Há previsão de 
ações positivas apenas dentro 
do centro." 

O diretor da Codemig, Mar-
celo Nassif, informou que o 
EIA/Rima aborda o entorno da 
obra como um todo e não es-
pecificamente os sítios ar-
queológicos. "A questão está 
prevista em um plano de go-
vernança ambiental, em elabo-
raçãb'pelo governo-;;-quel abor-
dará impactos de todas as o-
bras da região — linha verde, 
aeroporto/indústria, centro 
administrativo e rodoanel — 
num período de 20 anos", dis-
se. A Federação Estadual do 
Meio Ambiente (Feam) vai a-
nalisar a questão. O governo 
do Estado pretende iniciar a o-
bra no segundo semestre. 

• 
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Sem planejamento 
Em sua primeira entrevista coletiva neste 
segundo mandato, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva abordou vários temas cruciais na 
vida do país. E, ao comentar a crise no sistema 
aéreo nacional, colocou o dedo na ferida. Afir-
mou, com todas as letras, que tudo é resultado 
da falta histórica de planejamento que assola o 
pais. Tem razão o presidente. O mandatário da 
Nação reconhecer esta deficiência é o primeiro 
passo para tentar resolvê-la. 

Outro ponto abordado, e que interessa a 
todos os brasileiros, foi a questão dos juros, um 
dos fatores apontados, quase que por unani-
midade, por especialistas, economistas, empre-
sários e políticos, como um dos principais res-
ponsáveis pelo baixo crescimento do pais. Lula 
voltou a defender a autonomia do Banco Cen-
tral e descartou qualquer intervenção, ao ser 
questionado sobre o descompasso entre o ritmo 
de queda da taxa de juros e os avanços da eco-
nomia brasileira. E garantiu que as taxas vão 
continuar caindo, como clamam os setores 
produtivos. 

O otimismo o levou, ainda, a garantir que 
entregará um país mais sólido ao final de seu 
mandato. Pois é justamente isto o que esperam 
os milhares de brasileiros que nele depositaram 
a confiança, ao elegê-lo pela segunda vez no 
final do ano passado. 

Prometeu, ainda, com relação ao mesmo 
tema, que o Governo fará sua parte. Ora, esta é 
a expectativa de qualquer cidadão que anseia o 
melhor para a Nação. Aí é que entra a palavri-
nha mágica citada por Lula: planejamento. 
Sem ele, o país se vê às tontas, embaralhado em 
meio à alta carga tributária, ao excesso de 
burocracia, e a tantos e tantos empecilhos a 
impedir um crescimento mínimo desejável. 

A redução da alíquota de produtos impor-
tados também foi acenada pelo presidente na 
entrevista, quando lembrou que, no final do 
mês passado, para aliviar a crise no setor têxtil, 
assolado pela acirrada concorrência dos asiáti-
cos, o Governo federal decidiu que irá cobrar 
mais imposto de roupas e calçados importados. 
O objetivo é conter o aumento expressivo das 
compras provenientes da China, que afetam a 
indústria local. Espera-se que Lula não fique 
apenas na retórica, quando defende não ape-
nas esta, mas a adoção de várias medidas que 
permitam que os produtos brasileiros possam 
ter mais competitividade. Este é outro conceito 
fundamental, que depende, e muito, de ações 
efetivas e arduamente planejadas pela equipe 
governamental e, é claro, da colaboração do 
empresa nado e da própria sociedade brasileira. 
A partir daí, sim, pode-se sonhar para um futu-
ro breve, com um Brasil melhor 

• 



AÉCIO AMPLIA SUA 
AGENDA PELO PAÍS 
Como esta coluna antecipou há meses, o governador Aécio Neves abrirá um 
espaço cada vez maior em sua agenda para comparecer a eventos em São 
Paulo, de preferência se envolverem os principais formadores de opinião no 
estado. Como aconteceu nessa homenagem que recebeu, na última segunda-
feira, de 150 pesos pesados da indústria paulista. O governador José Serra e o 

ex-presidente Hl podem até não gostar das incursões em seu território, mas 
têm que comparecer e aplaudi?: Noblesse oblige. Mesmo sem a obsessão de ser 
candidato a presidente da República, Aécio já vem recebendo gente de todia 
Brasil para encontros no Palácio das Mangabeiras. E, apesar dele desconffilf 
sar, todos vêm hipotecar antecipadamente o apoio para a sua candidatura à 
presidência em 2010. Mesmo ele afirmando que o PSDB está em paz, todos 

sabem que o governador paulista Serra está ocupando todos os espaços, o que poderá levar Aécio a 
migrar para outro partido. E sigla para abrigá-lo é o que não falta. 

CASAMENTO EM CRISE 	JAMIL NO 1NDI 

peio 
CESAR 01 
OLIVEIRA 
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CURTAS 
IMPACTO AMBIENTAL 
Os impactos ambientais que 
deverão ser causados pela 
construção do Centro Administrativo 
do Governo estadual, no Serra 
Verde, na Região Norte de Belo 
'orizonte, foram discutidos, na 
-ianhã de ontem, no auditório da 
Sede do Crea/MG. As obras estão 
previstas para começar em agosto e 
devem terminar em dezembro de 
2009. Durante a reunião, solicitada 
pela Associação Mineira de Defesa 
do Arnbiente (Arnda), foi apresentado 
e discutido o Relatório de Impacto 
Ambiental (ElA/Rimal do 
empreendimento, elaborado pela 
empresa Lume Ambiental. A 
superintendente executiva da Amda, 
Maria Dalce Ricas, acredita que os 
planos de gestão ambiental da obra 
e as ações para controlar a 
degradação devem ser 
considerados, mas não viu, na 
prática, o Governo proteger a região 
como um todo. Segundo ela, a 
ameaça maior é da pressão 
populacional na região, de 
importância para a biodiversidade. 
Em março, o Governo mineiro 
solicitou, ao Conselho Estadual de 
Politica Ambiental (Copam), a análise 
da licença prévia da obra. 

Como era de se esperar, 
crescem de intensidade as 
pressões do PMDB para que o 
Governo preencha imediata-
mente os cargos ainda vagos 
no segundo escalão. Os depu-
tados peemedebistas mais in-
quietos, seguindo uma tradi-
ção do partido, di7Pm que o 
Governo ainda lhes deve mui-
to e ameaçam fazer obstrução 
na Câmara, enquanto não saí-
rem as nomeações dos seus 
protegidos. Nada de novo, co-
mo se vê. O problema é que o 
PT, sem fazer ameaças públi-
cas, também colocou o presi-
dente Lula contra a parede e 
não abre mão de certos car-
gos. Desse jeito, o casamento 
de conveniência não vai durar 
muito. 

O empresário Jamil Habib 
Couri será um dos novos dire-
tores do Indi, indicado pela 
bancada estadual do Norte de 
Minas e pelo prefeito de Mon-
tes Claros, Athos Avelino Perei-
ra. Com  certeza, uma excelen-
te aquisição para o órgão de 
fomento do Governo de Mi-
nas. A propósito, não será sur-
presa se o presidente Reginal-
do Arcuri deixar o Indi e for 
ocupar importante função em 
Brasflia. • 



Real desafia competitividade 
do setor siderúrgico nacional 
Câmbio e custo-pais impõem necessidade de cortar custos 
A valorização cambial é o principal 

desafio para a rentabilidade do par-
que siderúrgico em operação no pais 
que atravessa periodo de aqueci-
mento. "O preço das matérias-pri• 

mas e a depreciação do dólar exer-
cem uma pressão que nos leva a bus-
car compensações. Teremos, mais 
um vez, que estudar onde poderemos 
reduzir custos" para manter a com- 

petitividade do setor, afirmou o pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Metalurgia e Materiais (ABM) e da 
Arcelor Brasil, José Armando de 
Figueiredo Campos. Pág. 3 

,•ruac •0 

José Armando Campos, da Arcelor. 'Mercado firme" com crescimento das indústrias automobilística e da construção civil 

Usiminas prevê antecipar inversões 
O aquecimento da demanda além do mento de US$ 2,7 bilhões, destinado a até 2015.A informação foi divulgada pelo 

projetado no primeiro trimestre pelo Sis- elevar a produção do conglomerado em superintendente de Aciaria da Cosipa 
tema Usiminas — 15% contra 8,2% — 3,2 milhões de toneladas/ano para atingir (controlada pela Usiminas), António 
poderá levar à antecipação do investi- 14,7 milhões de toneladas de aço bruto Márcio de Carvalho Junqueira. Pág. 4 

(71:morador, 
	

(114/0S 

Preço: R51.50 
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Supermercados: 
vendas em alta 
durante o ano 
O varejo supermercadista 

estadual fechou o quadri-
mestre com expansão de 
4,51% nas vendas, face o 
mesmo acumulado de 2036. 
Mas segundo o levantamento 
divulgado ontem pela Associ-
ação Mineira de Supermer-
cados (Amis), houve retração 
de 1,10% no mês passado 
ante março. Comparado abril 
com igual mês de 2006, foi 
contabilizado crescimento de 
0.39%. Pág. 6 

Área ambiental 
poderá atrasar 

sede do governo 
As obras do novo centro 

administrativo do Estado, 
orçado em R$ 880 milhões, 
poderão atrasar devido à 
questões ambientais. 
Segundo a Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente 
(Feam), a licença prévia para 
o projeto, cujo edital seria lan-
çado ern junho, pode ser libe-
rada apenas no pniximo ano. 
Pelo cronograma oficial, a 
nova sede ficaria pronta em 
dezembro de 2009. Pág. 7 
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Minas Gerais: 1.3 mi de micro e pequenas empresas informais 

Lei Geral: movimento 
para regulamentação 

IMPOSTO SI A IMPORTAÇÃO 
IPI - TOTAL 
IMP. SOBRE A RENDA.TOTAL 
IMP.S/OPER, FINA-NCEIRAS 101/ 
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITIt 
CONT. PROV. SM  OV1M ENT. PTNAN C. - CP011,  
CONTROL FINANC, SEG. SOCIAL - COPLNS 
CONTRIBUIÇÃO P/ PIS/PA.S EP 

23.120 18.848 49,14 
264.616 199.968 27.33 

1.008.359 816.052 23.57 
26.678 17.906 42.93 

	

627 	1.183 .46,98 

	

31.127 	12.962 1.40,32 
486.801 449.120 8.17 

	

126.460 	118.611 	6.61 

	

CONT. SOCIAL SiLU C. LIQUIDO - CSLL 	300.824 	234.515 28.27 178.976 68.08 
CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOM. EC. - CIDE 	4.641 	2.670 73,24 	1.682 175.80 
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37.340 
219.181 
649.420 
19..826 

1.918 
29.283 

433.097 
116.620 

•32.71 
16,17 
55.27 
29.52 

.67,30 
6,80 

12.17 
9.43 

Integrantes de frente par-
lamentar mista se reuniram 
ontem na Assembléia Legis-
lativa, em Belo Horizonte, 
para reivindicar a regula-
mentação da Lei Geral. san- 

cionada no final do ano pas-
sado. Depois de regulamen-
tada, a nova legislação deve 
retirar 1 milhão de micro e 
pequenas empresas da Infor-
malidade. Pág. 23 
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A arrecadação de impostos e 
contribuições da União em 
Minas Gerais apresentou 
incremento real (já descontada 
a inflação pelo IF'CAáBGE) de  

17.9% em abril. ante o mesrno 
intervalo de 2006. No mês pas-
sado, o volume arrecadado 
atingiu RS 2,283 bilhões. No 
quadrimestre, foram recolhi- 

lew.1111,. 

dos RS 8,232 bilhões, expansão 
de 11,2% sobre igual período 
anterior. Os dados são da 
Receita Federal do Brasil 
(RFB). Pág. 9 

União: receita cresce 17,9% em MG 
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Governo de Minas 
descarta redução 
de ICMS do etanol 
Setor sucroalcooleiro teme quebradeira no Estado : 

MÁRIO CORRÊA 

O governador Aécio Neves 
negou ontem que a redução da 
aliquota do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS) que 
incide sobre o etanol no Estado, 
que é de 25%, esteja sendo dis-
cutida com o setor sucroalcoo-
leiro, conforme informou a 
Agência Estado. A diminuição 
do tributo é uma reivindicação 
antiga do segmento, que teme 
uma quebradeira com o 
aumento da produção e retra-
ção do consumo. 

"Não estou discutindo essa 
questão no momento", afirmou 
o governador, que ainda ressal-
tou que a curto prazo não há 
solução à vista. "Já tivemos 
oportunidade de reduzir o 
ICMS de mais de cem produtos 
e quando houver possibilidade 
de algum outro segmento ter 
alguma mudança de aliquota 
eu anunciarei, mas não há nada 
previsto para agora", disse. 

A notícia pegou de surpresa 
o presidente do Sindicato das 
Indústrias c- lcool e do Açúcar 
do Estado dt .mas Gerais (Sia- 
mig/Sindaçucar-MG), Luiz Cus- 
tódio Cotta Martins. Segundo 
ele, apesar de negociações con- 
cretas com o Palácio da Liber-
dade ainda não terem ocorrido, 
o sindicato já havia realizado  

diversas reuniões com secreta-
rias de Estado, no intuito de dar 
início a um processo de redução 
da aliquota. 

"O que estávamos fazendo é 
apresentar os dados ao governo, 
levando nossas preocupações. 
Esperamos que o Estado conti-
nue nos ouvindo, pois o setor é 

"Já tivemos oportuni- 
dade de reduzir o 

ICMS de mais de cem 
produtos e quando 

houver possibilidade 
de outro segmento ter 
mudança de aliquota 

eu anunciarei" 

cada mais representativo na 
economia", afirmou. 

O governo já dava indícios de 
que não pretendia mexer no 
imposto no curto prazo. Na 
semana passada, o secretário 
de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Gilmam 
Viana Rodrigues, já havia afir-
mado ao DIÁRIO DO COMÉR-
CIO que este não é o momento 
para um incentivo ao setor. O 
secretário, que chegou a defen-
der uma redução gradual do 
ICMS do álcool, passou a acre-
ditar que o governo não tem  

condições de arcar com a dirá= 
nuição do tributo agora. 	C. 

Investimentos - De acorde 
com Cotta Martins, apenas 
durante o governo Meio o se 
mente sucroalcooleiro investia 
mais de USS 1 bilhão, dobrando 
•sua produção de cana-de-açúcar 
e tornando o Estado auto-sufict-
ente tanto em álcool quanto erá 
açúcar. No período, foram gera- 
dos 27 mil empregas. A previsão 
do presidente da entidade é de 
que em 2012 o setor tenha rea-
lizado aportes de mais US$ '8 
bilhões, dobrando novamente Ea 
produção e criando 50 mil pos-
tos de trabalho. 

"Para sustentar tanto cresci-
mento precisamos de consumo 
de álcool. É isso que estamos 
tentando mostrara ao governo", 
salientou. A demanda interna 
pelo combustível é desesümu-
lada pelo alto preço do produto, 
em conseqüência do ICMS de 
25%, um dos maiores do país. 

Enquanto Minas apresentou 
retração de 7% no consumo de 
etanol em 2006, a média nacio- 
nal cresceu 35%. Em São Paulo, 
onde a alíquota de ICMS do 
produto é de 12% — a mais 
baixa do país —, o consumo teve 
incremento de 50% no ano pas-
sado. Para 2007, a expectativa é 
de que a demanda pelo combus-
tível fique estagnada. 
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Estados querem mudar limite de endividamento 
Governadores discutem hoje no Senado propostas para alteração de lei para permitir aumento de investimentos 

REPORTAGEM LOCAL 

A proposta de mudança 
do critério para o limite de 
endividamento dos estados 
será discutida hoje, no 
Senado, em Brasília, por 
governadores, inclusive 
Aécio Neves, e parlamenta-
res. A expectativa dos 
governadores é que a alte-
ração na lei, que irá permi-
tir o aumento nos investi-
mentos estaduais, seja 
votada juntamente com 
uma das medidas provisó-
rias do Programa de Acele-
ração do Crescimento 
(PAC), que está em trami-
tação no Senado. 

"Vamos novamente, no 
Senado da República, com 

presidentes das rasas, 
com as lideranças parti-
dárias, de todos os parti-
dos, mostrar que questões 
como o alargamento do 
limite do endividamento 
dos estados, como prevê a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, cumpridos todos os 

limites nela fixados, é 
extremamente positivo 
para o Brasil", afirmou 
Aécio Neves, em entre-
vista, após participar da 
abertura do "Seminário 
América Latina, Desen-
volvimento e Inclusão: o 
pensamento de Raill Pre-
bisch e os desafios do 
século XXI", no Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG). 

Os governadores querem 
que seja aplicado o limite 
de endividamento determi-
nado pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Atual-
mente, esse limite é 
imposto pela Lei 9.496, cri-
ada em 1998 quando foi fir-
mado o acordo dos estados 
com a União sobre suas 
dívidas. 

Retoma& — Aécio Neves 
defendeu que a sociedade, 
por meio de seus represen-
tantes do Parlamento, dis-
cuta se apenas a União 
deve investir e buscar 

financiamentos ou se os 
estados também devem 
participar do esforço da 
retomada do crescimento 
no Brasil. 

"O que queremos com 
esta discussão que vamos 
levar ao Congresso é fazer 
com que estados partici-
pem do esforço de reto-
mada do crescimento do 
país, algo absolutamente 
legítimo porque continuo 
acreditando que quanto 
mais próximo da ponta, 
mais próximo da reali,  
dade onde esse investi-
mento será feito, melhor 
ele será fiscalizado e-, 
obviamente, melhores 
serão seus resultados", 
disse o governador. 

Os estados também 
defendem a partilha da 
arrecadação da Contribui-
ção Provisória sobre Movi-
mentação Financeira 
(CPMF) e a desoneração 
do PIS/Cofins para as 
empresas de saneamento 
básico. • 
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Sede do governo "emperrada" 
Liberação da licença ambiental prévia pela Feam deve atrasar o processo licitatório 

MÁRIO CORRÊA 

O edital do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais, obra que 
reunirá em um só local 
todas as secretarias de 
governo e seus órgãos vin-
Culados, pode sofrer atra-
sos em .função da liberação 
da licença ambiental pré-
Via. A licitação estava pre-
vista para ser lançada em 
junho deste ano para que a 
obra ficasse pronta em 
dezembro de 2009, ainda 
na gestão de Aécio Neves. 

Segundo informou a Fun-
dação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam), a entrada 
do Estudo de Impacto Ambi-
ental (EIA) do Centro Admi-
nistrativo foi formalizada no 
órgão no dia 6 de feveiro 
er,este ano. A partir dessa 
data, a Feam teria 180 dias 
— até 6 de agosto — para a 
concessão da Licença Prévia 
(LP). No entanto, a fundação 
ainda irá requerer informa-
ções Complementares sobre o 
impacto ambiental do pro-
jeto, o que estende o prazo 
para a liberação da LP em 
mais quatro meses, uma vez 
que novos estudos podem ser 
necessários. 

i-22-),e lain?mento.do 
edital, previsto para junho, 
pode só rece .er o aval ambi-
ental em d: mbro, com seis 
meses de atraso. Segundo a 
Feam, não há sequer uma 
previsão de quando as análi- 

ses do órgão ficarão prontas 
ou se estarão concluídas 
antes do prazo máximo. O 
pedido de informações com-
plementares sequer foi emi-
tido à Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
estatal responsável pela lici-
tação. A Codemig foi procu-
rada, mas não comentou o 
assunto. 

Caso a licitação só con-
siga autorização ambiental 
para ser lançada em 
dezembro, a obra deverá 
ter início apenas em 2008, 
uma vez que, segundo esti-
mativa do presidente da 
Codemig, Oswaldo Borges 
da Costa Filho, um pro-
asso de licitação de grande 
porte deve durar cerca de 
90 dias. O projeto do Cen-
tro foi lançado pelo gover-
nador em abril. 

Inversões - Maior aporte 
previsto para ser executado 
nos dois mandatos de Aécio 
Neves, o Centro Administra-
tivo do Estado de Minas 
Gerais está orçado incial-
mente em R$ 880 milhões. 
Os investimentos virão da 
própria Codemig, que irá 
custear entre 70% e 80% da 
obra com recursos propripS;, 
ao restante será buscado-no 
me-cado financeiro. 

) Centro será construído 
, no antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, na região 
Norte da cidade. O complexo 

terá seis edificações dividi-
das em duas torres de 15 
andares cada, que abrigarão 
todas as secretarias de 
Estado, o Palácio do Governo 
(com 20 mil metros quadra-
dos e sete pavimentos), um 
prédio de serviços, um centro 
de convivência com lojas e 
restaurantes, além de um 
auditório com capacidade 
para 540 pessoas. 

A previsão é de que 16 
mil servidores públicos 
sejam transferidos para o 
empreendimento e que 
sejam atendidas no local 10 
mil pessoas por dia. O pro-
jeto arquitetônico foi feito 
por Oscar Niemeyer e irá 
ocupar uma área de 200 mil 
metros quadrados dos 800 
,mil metros. cinadrados de 
-área total do local. 

Os empreendimentos 
-complementares ao Centro, 
como os prestadores de ser-
viço no entorno, serão firma-
dos através de parcerias 
púublico-privadas (PPP). A 
Feam considera em sua aná-
lise não somente a constru-
ção dos prédios em si, mas 
também a área de entorno e 
de influência da obra, inclu-
sive outros empreendimen-
tos propostos para a região. 

• Após a análise técnica da 
fundação, o processo ainda 
preci 	ser aprov: o p ) 
Con,  io Estadu 	e P - 
tica „mbiental upam), 
através de votação. 
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DIÁRIO DO COMÉRCIO 22/05/07  

:Obras da MG-050 terão início em dez dias 
Anúncio foi feito na assinatura do contrato de PPP entre governo e consórcio Bertin-Equipav 

nvestimentos necessários tratamento do canteiro cen-
para que no prazo de 25 tral e faixas de domínio, res-
anos, como prevê o contrato, tauração de obras de arte 
mais de R$ 700 milhões especiais, da iluminação e 
sejam investidos nesse cor- instalações elétricas. A prin-
redor", afirmou o governa- cipal intervenção será o alar-
dor, em pronunciamento no gamento da ponte sobre o 
Palácio dos Despachos. 	Córrego Fundo, localizado a 

Durante a solenidade, 9 lun da cidade de Formiga. 
Aécio Neves destacou a 	Ainda no primeiro ano, 
importância da PPP para a serão executadas edificações 
realização de investimentos operacionais, com a implan-
em vários setores de infra- tação das praças para 
estrutura não só do Estado, cobrança de pedágio. Nesse 
mas em todo o país. Segundo período, acontece também a 
ele, ao efetivar a PPP da MG- implantação de postos de 
050, o governo de Minas pesagem, com um posto fixo 
apresenta ao país uma nova na região de C armo do 
alternativa para garantir a Cajuru e sete bases de pesa-
infra-estrutura necessária gem móvel ao longo de todo o 
para o crescimento econô- trecho. 
mico e a distribuição de 	Ao longo do contrato de 
renda. 	 concessão deverão ser imple- 

mentados , aproximada-
Intervenções — Nos primei- mente, 110 quilômetros de 
ros cinco anos da PPP, o con- 1,erceiras faixas, 12 quilôme-
sórcio investirá R$ 312 tros de ruas marginais, recu-
milhões, com uma contra- peração de 35 obras de artes 
prestação de R$ 3 5 especiais existentes e cons-
milhões/ano do Estado. As trução de outras 43. A con-
obras serão iniciadas em cessionária deverá intensifi-
várias frentes ao longo do car a sinalização nos 
trecho entre a BR-262, em segmentos de maior risco 
Juatuba, passando por Divi- potencial de acidentes. 
nópolis, Formiga, São Sebas- Cerca de 30 quilômetros, nos 
tião do Paraíso, até a divisa perímetros urbanos de Jua-
com São Paulo. _ tuba, Mateus Leme, Itaúna, 

No primeiro ano, estão Formiga, Divinópolis, 
previstas limpeza das pistas Piumhi, Passos e São Sebas-
e acostamentos, restauração tião do Paraíso deverão ser 
preliminar do pavimento, , 

Belo Horizonte 

-,:$0 governador Aécio 
Neves anunciou, ontem, 
4ue as obras de recupera-
ção da MG-050 começam 
relentro de dez dias, inici-

a implantação do Cor-
dor de Integração do 

-§udoeste mineiro ao 
- stado de São Paulo. Com  
:72 quilômetros, a rodovia 
i,erá uma das mais impor-
tantes vias de transporte 
destinadas ao escoamento 
:da produção do Estado. O 
anúncio foi feito durante a 
assinatura do contrato de 
-Parceria Público-Privada 
(PPP) entre o governo de 
„Minas e o Consórcio Ber-
tin-Equipav, concessioná-
ria que irá operar e gerir a 

!rodovia durante 25 anos, 
;com investimento de R$ 
712 milhões. A recuperação 
da MG-050 é a primeira 
PPP do setor rodoviário no 
:país. 
, 	"Hoje é um dia marcante 
;não só para o Estado de 
;Minas, como também para o 
: país. Hoje estamos feste-
jando a ousadia e a parceria. 
Dentro de no máximo dez 
dias, a primeira PPP rodovi-
ária coloca as máquinas na 
estrada para o início das 
obras de correções e dos 

duplicados. 
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Belo Horizonte 

Sede do governo "emperrada" 
Liberação da licença ambiental prévia pela Feam deve atrasar o processo licitatório 

MÁRIO CORRÊA 

O edital do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais, obra que 
reunirá em um só local 
todas as secretarias de 
governo e seus órgãos vin-
culados, pode sofrer atra• -
sos em função da liberação 
da licença ambiental pré-
via. A licitação estava pre-
vista para ser lançada em 
junho deste ano para que a 
obra ficasse pronta em 
dezembro de 2009, ainda 
na gestão de Aécio Neves. 

Segundo informou a Fun-
dação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam), a entrada 
do Estudo de Impacto Ambi-
ental (EIA) do Centro Admi-
nistrativo foi formalizada no 
órgão no dia 6 de feveiro 
d'aste ano. A partir dessa 
Ata, a Feam teria 180 dias 
— até 6 de agosto — para a 
concessão da Licença Prévia 
(LP). No entanto, a fundação 
ainda irá requerer informa-
ções complementares sobre o 
impacto ambiental do pro-
jeto, o que estende o prazo 
para a liberação da LP em 
mais quatro meses, uma vez 
que novos estudos podem ser 
necessários. 

Cniio, olanç.mento-do-
edital, previsto parajunho, 
pode só receber o aval ambi-
ental em dezembro, com seis 
meses de atraso. Segundo a 
Feam, não há sequer uma 
previsão de quando as análi- 

ses do órgão ficarão prontas 
ou se estarão concluídas 
antes do prazo máximo. O 
pedido de informações com-
plementares sequer foi emi-
tido à Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
estatal responsável pela lici-
tação. A Codemig foi procu-
rada, mas não comentou o 
assunto. 

Caso a licitação só con-
siga autorização ambiental 
para ser lançada em 
dezembro, a obra deverá 
ter início apenas em 2008, 
uma vez que, segundo esti- 
mativa do presidente da 
Codemig, Oswaldo Borges 
da Costa Filho, um pro- 
-C-isso de licitação de grande 
porte deve durar cerca de 
90 dias. O projeto do Cen-
tro foi lançado pelo gover-
nador em abril. 

Inversões - Maior aporte 
previsto para ser executado 
nos dois mandatos de Aécio 
Neves, o Centro Administra-
tivo do Estado de Minas 
Gerais está orçado incial-
mente em R$ 880 milhões. 
Os investimentos virão da 
própria Codemig, que irá  

terá seis edificações dividi-
das em duas torres de 15 
andares cada, que abrigarão 
todas as secretarias de 
Estado, o Palácio do Governo 
(com 20 mil metros quadra-
dos e sete pavimentos), um 
prédio de serviços, um centro 
de convivência com lojas e 
restaurantes, além de um 
auditório com capacidade 
para 540 pessoas. 

A previsão é de que 16 
mil servidores públicos 
sejam transferidos para o 

• empreendimento e que 
sejam atendidas no local 10 
mil pessoas por dia. O pro-
jeto arquitetônico foi feito 
por Oscar Niemeyer e irá 
ocupar uma área de 200 mil 

1 metros quadrados dos 800 
mil metros quadrados de, 
área total do Local. 	' 

Os empreendimentos 
• -complementares ao Centro, 
como os prestadores de ser-
viço no entorno, serão firma-
dos através de parcerias 
púublico-privadas (PPP). A 
Feam considera em sua aná-
lise não somente a constru-
ção dos prédios em si, mas 
também a área de entorno e 
de influência da obra, inclu-
sive outros empreendimen- 

custear entre 70% e 80% a .1  tos propostos para a região. 
.1.obra com recursos proprio 1 Após a análise técnica da 

e-o restante será buscado-no fundação, o processo ainda 
, mercado financeiro, 	precisa ser aprovado pelo 

O Centro será construido Conselho Estadual de Poli-
no antigo Jockey Clube de tica Ambiental (Copam), 
Minas Gerais, na região através de votação. 
Norte da cidade. O complexo 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 23/05/07 

Belo Horizonte 

Hyunclai-Kta: 
Minas está Pu 
O governo mineiro ficou 

de fora da disputa para 
atrair nova fábrica do grupo 
Hyundai-Kia, um investi-
mento de US$ 1 bilhão. A 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econô-
mico informou, por meio da 
assessoria de imprensa, que 
não há negociações entre o 
Estado e a empresa. A mon-
tadora anunciou recente-
mente a intenção de ergner 
uma outra unidade na
região Sudeste no país, com 
capacidade para produzir 
100 mil veículos por ano. O 
montante é bem superior à 
unidade da Mercedes-Benz, 
em Juiz de Fora. 

• 
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Belo Horizonte 

Semad: licenciamentos estão dentro dos prazos 
Para secretário-adjunto a licitação para o Centro Administrativo de Minas Gerais deve sair na data programada 

MÁRIO CORRÊA 

A concessão de licença 
ambiental prévia para o pro-
jeto do Centro Administra-
tivo do Estado de Minas 
Gerais, obra que reunirá em 
um só local todas as secreta-
rias de governo e seus órgãos 
vinculados, está dentro dos 
prazos estipulados e deverá 
sair até junho, data prevista 
para o lançamento da licita-
ção. A informação foi dada 
pelo secretário-adjunto de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Shel-
ley de Souza Carneiro. 

Segundo ele, a decisão de 
concessão de licença prévia 
(LP) é tomada pelo Conselho 
Estadual de Política Ambi-
ental (Copam), através de 
votação, e poderá até mesmo 
ser liberada com restrições, 
caso estudos adicionais 
sejam necessários. Mesmo 
assim, a licitação seria reali-
zada no prazo. 

A Fundação Estadual do  

Meio Ambiente (Feam), 
órgão subordinado à Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento sustentá-
vel (Semad), informou ao 
DIÁRIO DO COMÉRCIO 
que estudos adicionais sobre 
o impacto ambiental do pro-
jeto deverão ser requeridas. 

Somado o prazo máximo 
em que a decisão do Copam 
poderia ser tomada ao perí-
odo que as informações adi-
cionais podem demorar para 
serem repassadas, o projeto 
poderia sofrer um atraso de 
cerca de 6 meses para a libe-
ração da LP. No entanto, o 
secretário-adjunto garante 
que o processo não chegará 
aos prazos-limite e que 
junho continua sendo a meta 
do governo para o lança-
mento do edital. 

O Centro é a maior obra 
prevista no governo Aécio, 
com aportes estimados da 
ordem de R$ 880 'milhões, 
feitos pela Companhia de 
Desenvolvimento do Estado  

de Minas Gerais (Codemig) 
com recursos próprios e cap-
tados no mercado financeiro. 
O complexo, que será cons-
truído no antigo Jockey 
Clube de Minas Gerais, na 
região Norte da cidade, irá 
concentrar em um só local 
toda a administração direta 
do governo estadual. 

Serão seis edificações 
divididas em duas torres de 
15 andares cada, que abriga-
rão todas as secretarias de 
Estado, o Palácio do Governo 
(com 20 mil metros quadrái,  
dos e sete pavimentos), uni 
prédio de serviços, um centfó 
de convivência com lojas)è 
restaurantes, além de unt 
auditório com capacidade 
para 540 pessoas. A análigè 
do órgão ambiental consP• 
dera em sua não só a coi4-
trução dos prédios em sP, 
mas também a área de 
entorno e de influência cl% 
obra, inclusive outrcã 
empreendimentos propostõt 
para a região.  

• 



HOJE EM DIA 12106107 

Belo Horizonte 

JUSTIÇA Governo oferece 1e; iniltlões 
pela drea que vai abrigar o Centro 
Administrativo e loquei ClUi;ie tiúer RS 34 mi. 

MATEUS PARREIRAS 
REPÓRTER 

U
ma disputa pelo valor da indenização ao Jóquei 
Clube Serra Verde antecede o inicio da construção 
do Centro Administrativo do Governo do Estado. 
Diretores e constas brigam na Justiça para acertar 
a quantia a que têm direito pela área de 804 mil 

metros quadrados. A primeira avaliação da 6a  Vara da Fazenda 
Pública foi de R$ 18 milhões, mas estudos paralelos feitos pela 

dir e toria do Jóquei chegaram à soma de R$ 34 milhões. A deci- 
Mb cabe à Justiça. 	 , 

-,A licitação para construção do CentrO.Administutivoduo-
jetO do arquiteto Oscar Niemeyer, deve sair ainda neste mês. De 
acordo com o diretor de Operações da Compa-
nhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemig), Marcelo Nacif, as últimas revisões 
no projeto estão sendo finalizadas nesta sema-
na. As obras, previstas para agosto, vão custar 
R$ 500 milhões — recursos do Tesouro do Esta-
do e da iniciativa privada, por meio do modelo 
de Parceria Público-Privada (PPP). 

Parte da indenização ao Jóquei, R$ 7 mi-
lhões, já foi depositada em juizo, uma vez que 
o terreno está desapropriado. Com  a venda do 
Hipódromo SerraVerde, o plano do Jóquei Clu-
be é comprar uma casa para instalar um Jóquei 
Virtual, ligado ao clube hípico da Gávea, no Rio 
de Janeiro. Os páreos serão assistidos ao vivo, 
por meio de telões, e as apostas também serão 

epitas virtualmente. A informação é do presi-
nte do conselho deliberativo do Jóquei, 

ewton Sobreira. 
Porém, os planos da diretoria podem ser 

interrompidos. Enquanto o valor para a inde- 
nização a ser paga pelo Estado não é definido 
pela Justiça, o empresário paraibano Alberto Tavares Duarte, 
proprietário de 5.043 das 9 mil cotas do clube, tenta bloquear.  
os R$ 7 milhões já recebidos pela atual diretoria, alegando que 
nunca foi consultado sobre o destino da sociedade. "Sou dono 
de 56% das cotas. Portanto, tenho de ser consultado, porque 
estão decidindo sobre meu patrimônio", acusa. 

De acordo com o empresário, as cotas foram adquiridas em 

1998, por R$ 1,512 milhão. Além de tentar na Justiça a dissolu-
ção da sociedade, o empresário pretende conseguir um man-
dado de segurança contra o recebimento da indenização, que 
tacha como irrisória. "Não concordo com os valores da indeni-
zação. O metro quadrado está subvalorizado em R$ 23, quando 
a área do entorno é negociada entre R$ 250 a R$ 350", calcula. 
O mandado de segurança foi indeferido peio flTbJn_ u,51:i-
ça, mas os advogados de Duarte recorreram da decisão. Segun-
do o presidente do Jóquei Clube, Adelmar Cadar, os títulos do , 
empresário são contestados na Justiça. "Ele não é sócio. Por 
tanto, não tem direito a voto", afirma.  

A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado divul- 
gou
to foi determinado por perito judicial", e que "de forma alguma 

nota em que afirma que "o valor fixado para o ressarcimen-
to 

atrasos ou impedimentos para a implantação do projeto". 

Torres curvas 
0 projeto arquitetônico do Centro Administrativo prevê a 

construção de um palácio governamental, duas torres curvas de 
200 metros de comprimento e 14 pavimentos, um auditório e '1  

um prédio de serviços. No Palácio do Governo, 
serão instalados os gabinetes do governador e 
vice-governador, Gabinete Militar, Secretaria de 
Estado de Governo, assessoria de imprensa e 
cerimonial. O prédio também contará com um 
salão nobre, biblioteca e serviços de apoio. O 
auditório central projetado terá capacidade para 
600 pessoas, sendo previstos modernos recursos 
de multimfdia. A área de convivência foi projeta-
da para abrigar um Posto de Atendimento frite- 

• grado ao Cidadão, lojas de conveniência, postos 
bancários, posto médico, agência dos Correios, 
lavanderias, lanchonetes, livrarias e cafés. Nas 
duas torres de 14 andares, além das secretarias e 

• órgãos vinculados, serão instaladas diversas 
salas de reunião, lanchonetes e áreas de relaxa-
mento. Quatro grandes restaurantes funciona-
rão na cobertura de cada torre. O prazo de cons-
trução é de 30 meses. Cerca de 20 mil servidores 
e uma população flutuante de 15 mil pessoas fre-
qüentarão a estrutura. Já os prédios da Praça da 
Liberdade passarão a constituir o Circuito Cultu-
ral. (Com Jaqueline da Mata) 



HOJE EM DIA 12/06/07 

Belo Horizonte 

Nove famílias vivem nas cocheiras 
Enquanto diretores e cotistas do Jóquei 

Clube Serra Verde e o Estado estão na Justiça 
para acertar os valores da indenização pela 
desapropriação do terreno para o Centro 
Administrativo do Governo, nove famílias 
que habitam as cocheiras do hipódromo 
temem ser removidas sem direito a nada. São 
escovadores, cavalariços e tratadores, que 
vivem, alguns há 20 anos, com esposas e 
crianças, sem água nem luz, em meio às ruí-

-nas do antigo clube. Somente no mês passa-
do, a existência das famílias foi reconhecida 
pelo Governo, depois do estudo de impactos 
ambientais. 

Os antigos tratadores vivem em condi-
ções miseráveis. Sem carteira de trabalho 
assinada, não recebem nada do clube desde 
o último páreo, que correu em 2002. Sobre-
vivem de biscates e do tratamento de cava-
los para terceiros. Famílias como a do cava- 
lariço Jamerson Pereira Gomes, 37 anos, há 
20 anos vivendo em uma das baias destina- 
das aos cavalos. Desde o ano passado, sua 
família, composta por quatro filhos, de 11, 
13, 15 e 17 anos, sofre como desligamento 
da energia elétrica e o corte de água feito 
pelo clube. 

De acordo com ele, o único contato com a 
diretoria aconteceu há três meses, quando o 
presidente do clube, Adelmar Cadar, reuniu os 
moradores das baias. "Disse que o terreno foi 
passado para o Estado. Que tínhamos até o 
dia 20 pra desocupar as cocheiras. Pedimos a 
ele ajuda, porque nossa situação é difícil. Ele 
falou que podia conseguir um caminhão para 
levar nossas coisas. Falou que dinheiro era 

impossível", lembra Jamerson. 
O cavalariço e os quatro filhos vivem em 

uma casa de um cômodo com banheiro, cer-
cada por 12 cocheiras, usadas, ao mesmo 
tempo, como quartos e baias de tratamento 
de cavalos de criadores da região. Sem água 
no encanamento, recorrem a uma cisterna 
distante, próxima da MG-10. "A água dos 
poços que ficam aqui nas cocheiras é podre. 
Não presta para as crianças beberem, nem 
para banhar ou lavar roupa. O trabalho tam-
bém é difícil. Temos de tratar os cavalos e ain-
da olhar os filhos, que estudam na escola do 
outro lado da rodovia", reclama Jamerson. 

O escovador Jorge Batista da Silva veio de 
Curvelo, a 163 quilômetros da capital, há 16 
anos. Chegou junto com alguns cavalos que 
seriam usados no Jóquei. Ibmou gosto pela 
criação e lá ficou. Recebia comissão de 10% 
do valor dos prêmios ganhos pelos animais de 
que tratava. Com  o final dos páreos, passa por 
dificuldades. 

Por meio de nota, a Secretaria de Comu-
nicação do Governo do Estado informou que 
"vai processar o cadastramento para definir o 
número exato de pessoas que vivem no local e 
das condições socioeconômicas destas famí-
lias. A partir da análise deste cadastro será 
tomada uma decisão sobre como será feita a 
remoção (das famílias)". 

Adelmar Cadar afirma que os moradores 
do Serra Verde não eram funcionários do clu-
be. "Quando tinha uma corrida, tratavam dos 
cavalos que participavam. Agora, o problema 
deles é com o Governo, que desapropriou as 
terras", considera. • 



iCCODEMIG 
Companhia de 

Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais CODEMIG 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial 10/2007, 
tipo menor preço por item, Pro-
cesso Interno n,  202/07, a ser 
realizado no dia 25 de junho de 
2007. 
Objeto: .-Ãk-í:1"-ui-ãiá6-  de cartuchos 
para impressora HP, toner para 
copiadora Toshiba 1560 e papel 
alcalino para Plotter. 
Sessão de Pregão: Rua Aimorés, 
1697, Bairro de Lourdes, Belo 
Horizonte-MG, às 09:00 horas 
do dia 25 de junho de 2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 06 de 
junho de 2007. 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO 

Belo Horizonte 

• 
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Belo Horizonte 

RAQUEL FARIA 
E-mail: laquelfaria@otempo.com.br  

Vem barulho 

Sócios-cotistas do Jóquei Clube de Minas Ge-
rais estão pedindo à Justiça o embargo das obras 
do Centro Administrativo do governo mineiro. Em 
ações que começam a chegar ao Fórum Lafayete, 
os sócios solicitam que o projeto fique parado até 
que o tribunal decida sua principal reivindicação: 
o ressarcimento de suas cotas com base na fração 
ideal do terreno do clube, desapropriado para a 
construção do Centro Administrativo. O pedido de 
embargo, se aceito pelos juizes, pode arrastar por 
anos um dos principais projetos do governo Aécio. 

Complicação 
O caso é complexo. O Estado desapropriou a área 

do Jóquei e depositou na conta do clube R$ 7 milhões, 
parte de uma avaliação de R$ 18 milhões feita pelo ter-
reno. Os cotistas alegam que a desapropriação não 
considerou seus direitos de propriedade e subestimou 
o valor real do terreno, segundo eles de R$ 34 milhões. 
Também contestam a legitimidade das negociações 
com o governo conduzidas pelo presidente do clube, A-
demar Cadar. O Jóquei tem cerca de 9.000 cotistas. • 

14106107 O TEMPO 
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O TEMPO GERAL PÁGINA 

  

Já começou 

Três pré-candidatos entraram em campatha abe 
Prefeitura de Belo Horizonte: Antônio Roberto(iF'V) aprt 
tréia de uma nova coluna na mfdia impressa para est. 
rosto em outdoors pela cidade: Jô Moraes (PCdo B) pt 
munklades locais depois de comunicar.", 	a 

RAQUEL FARIA 
E-maif: raqueffaria@otempo.com.br  

BELO HORIZONTE • SEXTA-FEIRA • 15 DE JUNHO DE 2007 

MGM EVENTOS/DIVULGAÇÃO 

Buraco maior 

Representante de Alberto 
lavares Duarte, maior cotista 
do Jóquei Clube de Minas Ge-
rais, com 5043 das cerca de 

(0,9.000 cotas, disse que o valor de 
mercado do terreno desapro-
priado pelo Estado para cons- 

_ktrução do Centro Administrativo 
•,,seria de aproximadamente R$ .1 

0  .200 milhões e, não, de R$ 34 
milhões como informamos on-
tem. Duarte está movendo três 
ações para revisão do preço do 
terreno, pelo qual o Estado pa-
gou R$ 18 milhões. 

-!, Mais confusão 

PT' 	A propósito do Jóquei, sua 
_., diretoria lá retirou na 6a Vara 

Especial da Fazenda Pública 
_ do Estado R$ 6,6 milhões dos 

R$ 18 milhões depositados co-
, , mo pagamento pelo terreno. O 

dinheiro estaria sendo desti- 
nado à construção de uma no-

e do clube. Os cotistas 
r. 



.• 
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Consórcio 
inicia obra 
de usina no 

rio Doce 
Aporte é de R$ 490 milhões 

MARX FERNANDES 

As obras da usina hidre-
létrica (UHE) no rio Doce, 
no distrito de Baguari, pró-
ximo a Governador Valada-
res (Vale do Rio Doce), 
foram iniciadas no mês pas-
sado. A construção estava 
travada pelo Ministério 
Público 	 

O MPE-MG determinou 
ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (lhama), no 
segundo semestre do ano 
passado que exercesse sua 
responsabilidade de órgão 
licenciador e notificasse o 
consórcio. Os trabalhos 
foram iniciados com uma 
licença prévia, expedida 

pela Funda- 
Federal, 
regional 
Minas Gerais 
(MPF-MG), 
que solicitou 
um novo 
licencia-
mento ambi-
ental. O Con-
sórcio UHE 
Baguari, for-
mado pela primeiros 
Companhia 	  
Energética de Minas Gerais 
(Cemig), Furnas Centrais 
Elétricas e Neoenergia, é 
responsável pelo empreen-
dimento, que terá investi-
mentos da ordem de R$ 490 
milhões, durante os 36 
meses de duração das obras 
da UHE. A usina terá capa-
cidade para gerar 140 
megawatts. 

ção Estadual 
do Meio 
Ambiente 
(Feam). A 
determina-
ção ocorreu 
devido ao 
MPF-MG 
considerar o 
rio Doce 
como um 
bem público 
da União, 

sendo que a competência de 
licenciamento não deve ser 
de um órgão estadual. 

De acordo com o coorde-
nador ambiental do projeto 
do Consórcio Baguari, 
Ricardo Márcio Martins 
Alves, a previsão para inicio 
das obras era março deste 
ano, após a liberação do 
novo licenciamento. Porém, 

"O pico das contrai-a-
ções ocorrerá na pri-
meira etapa, com as 
obras de construção 
civil, e devem girar 
em torno de 1,2 mil 
trabalhadores nos 

12 meses" 
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Centro Administrativo sem atrasos 
Edital para a construção do complexo do governo de Minas será publicado até o final deste mês 

MÁRIO CORRÊA 

O Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais, 
obra que reunirá em um só 
local todas as secretarias de 
governo e seus órgãos vincu-
lados, terá seu edital lan-
çado ainda em junho, prova-
velmente na última semana 
do mês, assegurou o presi-
dente da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), 
Oswaldo Borges da Costa 
Filho. O órgão é responsável 
pela licitação do projeto. 

construção do com- 
plexo está orçada ini- 
cialmente em R$ 880 

milhões, o maior 
aporte previsto para 

ser executado nos 
dois mandatos de 

Aedo Neves 

dias", afirmou. A intenção é 
dar a ordem de inicio da 
construção do centro em 
setembro deste ano, com pre-
visão de conclusão em 
dezembro de 2009. 

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimentro Sustentável 
(Semad) informou que o pro-
cesso de concessão da licença 
prévia (LP) para o projeto 
está dentro do cronograma 
previsto. No próximo dia 29 

Iserá realizada reunião do 
Conselho Estadual de Polí-
tica Ambiental (Copam), na 
qual serão apresentadas as 
análises do impacto ambien-
tal da obra feitas pela Fun-
dação Estadual do Meio 
ambiente (Feam). 

Após a reunião, o conse-
lho já decide sobre a libe-
ração ambiental para o 
centro administrativo, 
que normalmente é publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado no próximo dia 
útil. Em sua análise, a 
Feam considera não só a 
construção dos prédios em 
si, mas também a área de 
entorno e de influência da 
obra, inclusive outros 
empreendimentos propos-
tos para a região. 

Investimento - A constru-
ção do complexo está orçada 
inicialmente em R$ 880 
milhões, o maior aporte pre-
visto para ser executado nos 

dois mandatos do governa-
dor Aécio Neves. Os investi-
mentos virão da própria 
Codemig, que irá custar 
entre 70% e 80% da obra com 
recursos próprios e o res-
tante será buscado no mer-
cado financeiro. 

O centro será construido 
no antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, na região 
Norte da cidade. Terá seis 
edificações divididas em 
duas torres de 15 andares 
cada, que abrigarão todas 
as secretarias de Estado, o 
Palácio do Governo (com 20 
mil metros quadrados e 
sete pavimentos), um pré-
dio de serviços, um centro 
de convivência com lojas e 
restaurantes, além de um 
auditório com capacidade 
para 540 pessoas. 

A previsão é de que 16 
mil servidores públicos 
sejam transferidos para o 
empreendimento e que 
sejam atendidas no local 
10 mil pessoas por dia. O 
projeto arquitetônico foi 
feito por Oscar Niemeyer e 
irá ocupar uma área de 
200 mil metros quadrados 
dos 800 mil metros qua: 
dT:ados de área total do 
local. Os empreendimen- 
tos complementares ao 
centro, como os prestado- 
res de serviço no entorno, 
serão firmados através de 
parcerias público-priva-
das (PPPs). 

Segundo ele, o processo 
não irá sofrer atrasos, uma 
vez que para o lançamento 
do edital a estatal não 
depende da liberação de 
licença ambiental prévia. 
"Só precisamos da licença 
quando forem começar as 
obras, o que não deve aconte-
cer em menos de 60 ou 90 

roesÀ' 
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Belo Horizonte 

Codemig: prazo 
de nova sede do 

Estalo é mantido 
O edital para construção 

do Centro Administrativo 
do Estado será lançado 
ainda neste mês, segundo o 
presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais 
(Codemig), Oswaldo Borges 
da Costa Filho. O projeto 
está orçado em R$ 880 
milhões. Pág. 10 

• 
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>> O que é 
Seis edificações divididas em 
duas torres de 15 andares 

> > O que tem de novo 
O palácio terá 150 metros de extensão 
e será suspenso por 30 cabos de aço 

> > Para quê 
Reunir num só lugar todas as 
secretarias estaduais 

>> Quando vai ficar pronto 
As obras começarão em agosto 
e deverão demorar 18 meses 

ÉPOCA 	1 18/06/07 

kkgi,  Janela Indiscreta 

• Esta você já viu. 
Um político mineiro 
com ambições 
presidenciais chama 
o arquiteto Oscar 

• Niemeyer para 
montar um projeto 
urbano considerado 
revolucionário. 
Confira o projeto que• 
o governador AOcio• 00411 
Neves prepara para 
imitar Jusceline 
'dafitschal: 
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São Paulo 

Estudo indica que ajuste fiscal nos Estados brasileiros é mais frãgil do que nos mexicanos e argentinos 

Finanças estaduais são, mais fortes nos itrizillillos 

do. A Fitch observa que .a evolu- Segundo a diretora sênior da 
ção do superávit primário é bas- Fitch, Maria Rita Gonçalves, a idéia 
tante expressiva, no entanto, co- de fazer comparações com o Méxi-
mo a base anterior era muito ele- co e a Argentina é fornecer liará-
vada, é preciso avançar bem mais. metros distintos. "São dois países 

Desde 2002, a mediana da rela- da América Latina, um com rating 
ção entre o tamanho do superávit melhore outro pior do que o Bra-
primário e o total das receitas cor- sil", explica ela. Há quatro anos a 
rentes aumentou de 13,8% para agência vem analisando as contas 
18,7% em 2006, sendo que o resul, dos Estados brasileiros e também 
tado mais expressivo foi alcançado de .alguns municípios. "Começa-
por Minas Gerais, que melhorou mos a fazer esse trabalho interna-
seu indicador de 2,8% para 23,3%, mente porque esses entes são mui-
devido à política de racionalização tas vezes a contraparte em algu-
de gastos. De acordo com a agên- mas emissões e operações que ava- 
cia, a média brasileira está aquém liamos, 	corno Fundos de 
da desejada. No México, os Estados Investimentos de Direito Creditó-
apresentam relação bem superior rio (FIDC) que têm como lastro cré-
(25,3%), enquanto na Argentina, ditos consignados", explica Maria 
ela é semelhante a do Brasil: 18,7%. Rita. Segundo ela, a agência prefe- 

Há também desnivelamentos re analisar o risco-era- rapacidade 
entre os próprios Estados brasilei- de pagamento dos Estados e não 
ros, conforme nota o estudo. "Os simplesmente partir chi premissa 
dados da variação física industrial que o ente não possui risco de não 
demonstraram o efeito do câmbio honrar os pagamentos com pes-
sobre os Estados mais voltados pa- soai, o que impactaria, por exem-
ra a exportação, como Amazonas, pio, no risco das operações com 
Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e crédito consignado. 
Santa Catarina, que tiveram de- 	Apesar de a avaliação feita bis 
sempenho menor em 2005 e contas estaduais gerar notas de 
2006", ressalta a Fitch 	 classificação de risco para Os Esta- 

O comércio varejista continuou dos que são usadas internamente 
aquecido nesses dois anos, benefi- nas avaliações da Fitcli, esses 'ra-
ciando Nordeste e Norte, que tam- tings' não são divulgados para o 
bém tiveram influência benéfica público externo. O diretor exect iti-
dos programas sociais e da expan- vo da Fitch, Rafael Gitcdes, explica 
são do crédito. "Para o curto prazo, que essas limas somente são divul-
a Fitch espera que os Estados do. gadas quando a agência. é oficial-
Norte e do Nordeste continuem a mente contratada para analisar o 
apresentar crescimento mais diná- fisco e emitir a classificação. Na 
mico", afirma a agência. "já para avaliação dos executivos da Fitch, a 
a retomada nos Estados do Sul se- questão previdemiciáiia devirá ser 
rão necessários incentivos econô- um dos maiores desafios para os 
micos e tributários". 	 Estados que deveriam começam.' 

enfrentar a. questão o quanto an- 

Catherine Vieira 
e Janaina Vilella Vieira 
Do Rio 

A saúde financeira e fiscal dos 
Estados brasileiros melhorou 
desde 2002, quando passou a vi-
gorar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), mas ainda revela fra-
gilidades. Segundo o primeiro 
estudo consolidado da agência 
de classificação de risco Fitch Ra-
tings sobre o terna, o tamanho da 
dívida em relação ás receitas teve 
queda considerável, e caiu de 1,9 
vez a receita para 1,5 vez entre 
2002 e 2006. Mesmo com a redu-
ção, o percentual ainda é alto e 
prejudica os investimentos. 

De acordo com a Fitch, os indi-
cadores dos Estados brasileiros 
ainda são piores que os de países 
da América Latina com diferentes 
situações econômicas, como o Mé-
xico e a Argentina. "No México, es-
sa relação (dívida total sobre recei-
tas) alcançou 0,25 (média entre 
2003 e 2005) e na Argentina, as 
províncias alcançaram relação de 
1,40", aponta o relatório. Entre 
2002 e 2006, os investimentos dos 
26 Estados da federação represen-
taram em média 7% das receitas to-
tais, já nas unidades federativas da 
Argentina e do México, as médias 
foram de 14% e 20,9%, respectiva-
mente, no período de 2003 a 2005. 

A agência também ressalta que 
o aumento das receitas próprias 
sobre receitas correntes (veja qua-
dro) é um dos indicadores mais 
positivos, por reduzir a depen-
dência dos Estados em relação à 
União, fator importante para um 
desenvolvimento mais sustenta- 

tes. O relatório lembra que Rio 
, Grande do Sul, São Paulo e Goiás 
apresentam os déficits previden-
ciários mais elevados. 

Nesse contexto, a Fitch aponta 
como uma saída para destravar a 
expansão das economias esta- 
duais as parcerias público-priva-
da. De acordo com a Fitch, a me- 
lhora no grau de endividamento 
dos Estados pode ser observada 
na relação entre o serviço da dívi- 
da (despesas com juros e amorti-
zação) e o superávit primário, cu-
ja mediana passou de 57%. 
2002 para 47% em 2006. 

Estados como Minas Gerais, Rio 
de janeiro e São Paulo, que vem 
cumprindo os limites de endivida- 
mento previstos na Lei de Respon- 
sabilidade Fiscal (LU), reivindi- 
cam a ampliação da capacidade de 

• endividamento a fim de poderem 
contrair novos empréstimos. 

As dívidas desses Estados estão 
abaixo do limite previsto pela LRF 
,-- que estabelece que novos finan- 

- ciamentos podem ser contraídos 
quando o Estado tiver urna dívida 
inferior a duas vezes suas receita 
corrente liquida , mas estão aci- 
ma do limite estabelecido no con- 
trato de renegociação tias dívidas 
estaduais de 1997. Essa lei estabe-
lece que apenas quando estiverem 
com dívidas inferiores a urna vez 
sua receita liquida anual, é q 
Estados poderão Com m trair nova.  

• vidas. O tema será novamei de dis-
cutido na reunião dos governado- 
res com o presidente Lula, marca--
da para o dia 20 de jimbo, irias as 
regras para São Pau lo j 
xibilizachis. 
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Designers vão levar tecnologia 
e inovação para setor moveleiro 

~ria magnNs 
REPÓRTER 
Vinte e um profissionais 

do design, recém-formados 
em escolas mineiras, inte-
gram uma força-tarefa que 
tem a missão de alavancar o 
setor moveleiro das cidades 
de Ubá e Uberaba e da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte (RMEH). Eles são bol-
sistas que vão levar tecnologia 
e inovação para o desenvolvi-
mento de produtos com 
maior valor agregado, favore-
cendo a competitividade des-
sas empresas nos mercados  

interno e externo. A estratégia 
faz parte do Projeto Estrutura-
dor Rede de Inovação Tecno-
lógica, da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig), em 
parceria com a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sectes). 

Os designers participan-
tes receberão uma bolsa que 
varia de R$ 700 a R$ 3 mil, de-
pendendo da titulação. De 
acordo com o secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Alberto 
Duque Portugal, essa é uma 
forma de levar inovação às  

empresas mineiras,  para que 
saiam de meras produtoras de 
commodities a fabricantes de 
produtos diferenciados. Na a-
valiação de Rogério Gazolla, 
presidente do Sindicato Inter-
municipal das Indústrias de 
Marcenaria de Ubá (Inter-
sind), o projeto é a mola pro-
pulsora que faltava para que 
as empresas locais, que colo-
cam Ubá hoje como terceiro 
pólo moveleiro do país, valori-
zem características próprias e 
atinjam faixas de mercado di-
versificados. O termo para im-
plantação do projeto foi assi-
nado ontem, na Fapemig. 

Começa hoje, a partir das 
18 horas, a 24a edição da Uni- 
lar - Feira de Decoração, Mó-
veis, Design, Paisagismo e Uti-
lidades - que acontece até o 
próximo domingo no Expo-
minas, na Gameleira. Voltada 
principalmente para o consu-
midor final - além de arquite-
tos, decoradores e designers - 
a feira deve movimentar cerca 
de R$ 26 milhões, além de ge-
rar 2,9 mil empregos diretos e 
indiretos. São cerca de 200 ex-
positores, sendo 70% minei-
ros e 30% nacionais. 

"Teremos ainda cinco ex- 

positores internacionais, com 
decoração e artesanato do 
Quênia, Chile, Indonésia, Pa-
quistão e índia", adianta a pro-
motora do evento, Maria Elisa 
Ordones de Oliveira. 

Segundo ela, a novidade, 
neste ano, é o estande Casa e 
Sítio. "Nas edições anteriores, 
os homens ficavam procuran-
do produtos voltados para e-
les. Por isso, criamos a área de 
pequenas ferramentas para 
marcenaria, serraria e jardina-
gem", explica. São 15 mil me-
tros quadrados de área ocu-
pada, por onde devem passar 
cerca de 65 mil visitantes. 

Os ingressos custam R$ 
7,00. Maiores de 60 anos e 
crianças de até 12 anos não 
pagam, mediante apresenta-
ção de carteira de identidade. 
O estacionamento sai por R$ 
7,00. Hoje, a feira vai das 18 às 
22 horas. De quarta-feira a do-
mingo, 10h30 às 22 horas. 

Unilar deve 
movimentar 
R$ 26 milhões 

CÁSSIA EPONINE 
REPÓRTER 
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MAÃCID 
FAGUNDIS 

REGRA FROUXA 

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais vai rever os critérios da licita-
ção para as obras da sua nova sede, 
orçada em R$ 354 milhões. Todas as 
cinco construtoras participantes da 
disputa não conseguiram cumprir o 
determinado no edital. Para dar con-
tinuidade ao processo, priorizando as 
atuais empresas, o TJMG vai retirar al-
gumas exigências do texto. Com  isso, 
espera-se que uma das cinco cons-
trutoras consiga se habilitar. O proje-
to é o segundo mais caro no Estado, 
atrás somente da construção do novo 
Centro Administrativo do Governo, 
orçado em R$ 800 milhões. 

• 
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JORNAL DO BRASIL 22/06/07 

• 

Rio de Janeiro 

   

Hildegard Angel 

    

COM SUA vitalidade centenária, o ar-
quiteto Oscar Niemeyer prepara-se para 
entregar duas encomendas: uma nova capi-
tal para Angola, duas vezes maior do que 
Brasília, e o Centro Empresarial de Mi-
nas Gerais. O primeiro projeto feito para o 
Centro, previa 23 prédios, no projeto de 
Oscar são dois prédios monumentais... 

• 
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INFRA-ESTRUTURA 

vdiior.; 	 .-....Trá:,e.krnes dias elaborado os programas que receberão 
oadeiTà 	e(g.,-à antoUção do limite de 2ndvidcamente, do estado 

Governo detalha projetos 
AUUIA A1720 

Fim de semana de muito tra- 
balho para a equipe do governo 
de Minas Gerais. Técnicos de vá- 
rias secretarias terão que deta- 
lhar os projetos que deverão ser 
implementados com os recur- 
sos que podem ser obtidos com 
o aumento do percentual de en-
dividamento do estado, garan- 
tido anteontem pelo ministro 
da Fazenda, Guido Mantega. Os 
valores que poderão ser capta- 
dos pelo estado serão definidos 
possivelmente na segunda-fei-
ra, mas devem ficar entre R$ 1,5 
bilhão — proposta do governo — 
e R$ 2,5 bilhões, pleiteados pelo 
governador Aécio Neves (PSDB). 
O anúncio dos programas bene-
ficiados também ficou para o 
início da semana. 

Apesar de a verba ainda não 
ter destino certo, infra-estrutu- 
ra e segurança estão entre as 
áreas mais cotadas. A revitaliza-
ção do Rio das Velhas e projetos 
de saneamento ao longo do Rio 
São Francisco também devem 
receber investimentos. 

O governador anunciou 

quinta-feira que parte dos re-
cursos será destinada à conclu-
são do Programa Estadual de 
Pavimentação de Acessos Rodo-
viário S (Proacesso), que come-
çou em 2004. A meta é asfaltar 
mais de 5 mil quilômetros de 
rodovias, atingindo 225 cidades. 
O investimento previsto é de 
cerca de R$ 2 bilhões, entre re-
cursos do estado e de financia-
mentos. Até agora, já foram gas-
tos R$ 650 milhões. Balanço da 
Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas (Setop) mostra 
que 64 obras foram concluídas, 
35 estão em andamento, 17 em: 
processo de licitação e 5 licita-
das. A previsão é que até 2009 as 
obras estejam prontas. A área de 
abrangência do programa é for-
mada por pequenos municí-
pios, dos quais 88% têm popu-
lação menor que 10 mil habi-
tantes. Destes, 97% tem índice 
de desenvolvimento humano 
(IDH )menor que o de Minas. 

PRODUÇÃO Novos projetos es-
tão sendo elaborados para en-
trar no pacote dos recursos, co-
mo o das estradas vicinais. Se- 

gundo a Setop, o 1-3-FOirama en-
comendado pelo governador 
está sendo elaborado e vai privi-
legiar a construção de pontes e 
reformas de vias responsáveis 
pelo escoamento de produção 
agrícola e leiteira:"Esse projeto 
certamente vai agradar muito 
aos prefeitos e à população que 
vive na zona rural. Será focado 
nas vias por onde passa o trans-

,porte escolar e também onde 
existem atividades agrícolas. 
Quero fazer um ambicioso pro-
jeto de cascalhamento, de alar-
gamento, melhorando as condi-
ções de trafegabilidade nas es-
tradas vicinais não asfaltadas, 
que em tempo de-chuva ficam 
intransitáveis", explicou Aécio, 
em recente cerimônia.em Divi-
nópolis, na Região Centro-Oeste 
do estado 

A segurança pública deve re-
ceber reforço com um progra-
ma ainda em estudo. Equipa-
mentos, investimentos em in-
teligência, novas tecnologias e 
aumento no efetivo das polícias 
devem constituir a proposta 
que o governador vai anunciar 
no início da semana. • 
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OBRAS DO PAC  

?rssidery1E V,t7i(r.t] Beio Horizonte amanhã e assina protocoios COM Ciovesenes estadual e municipais 

owe lib,ere;Eio de recursos destinedos e investimentos nes áreas de soneemento e habitação 

Lula  anuncia     R$, 3 8 tu p a a 

PATRÍCIA ARANHA 

O presidente Luiz Inácio Lu- 
la da Silva volta a Belo Horizon- 
te amanhã para assinaras pro- 
tocolos de cooperação com o 
governo estadual e municípios 
mineiros para a liberação de R$ 
3,8 bilhões de investimentos 
nas áreas de saneamento e ha-
bitação nos próximos quatro 
anos. São R$ 3 bilhões de recur-
sos federais, dentro do Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) e R$ 800 milhões 
de contrapartida do governo 
mineiro e das prefeituras envol-
vidas. O prefeito de Belo Hori-
zonte, Fernando Pimentel, disse 
ontem que a expectativa é de 
que sejam liberados R$ 400 mi-
lhões a R$ 500 milhões ainda es-
te ano para a Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH). 
Entre as principais obras, estão 
a despoluição do Rio das Velhas, 
da Lagoa da Pampulha e do Ri-
beirão Arrudas. Os números fo-
ram fechados em reunião no 
Ministério das Cidades, à noite. 

Em Minas, a negociação com 
o governo federalduroudois 
meses. Prefeituras de municí-
pios com mais de 150 mil habi-
tantes e cidades da RMBH tive-
ram prioridade para apresentar 
projetos na primeira etapa do 
PAC• Foram incluídos também,  

com o apoio técnico do governo 
de Minas, propostas de associa-
ções de municípios da Área Mi-
neira da Sudene e do Médiole-
quitinhonha. Ao todo, a soma 
de investimentos proposta pelo 
governo mineiro era de de R$ 
4,5 bilhões, incluindo o sanea-
mento da bacia do Rio São Fran-
cisco, envolvendo as sub-bacias 
dos rios das Velhas e Paraopeba. 

Hoje, o presidente Lula esta-
rá em São Paulo para assinaras  
primeiros protocolos de coope-
ração para obras com recursos 
do FAC. Ao lado do governador 
de São Paulo, José Serra, Lula 
anuncia R$ 7,8 bilhões, sendo R$ 
5 bilhões do governo federal, 
em investimentos nos próxi-
mos quatro anos em cidades da 
região metropolitana da capi-
tal, Baixada Santista e Campi-
nas. Na próxima semana será a 
vez do Rio de Janeiro, que vai 
contar com R$ 2,8 bilhões, sen-
do R$2 bilhões do governo fe-
deral. Os recursos para Minas, 
Rio e São Paulo somam RS 14,4 
bilhões. Em todo o Brasil, serão 
R$ 50 bilhões em recursos do 
governo federal para sanea-
mento e habitação nos próxi-
mos quatro anos e outros R$ 25 
bilhões de contrapartida de es-
tados e municípios. 

DEMORA O argumento do go- 

vemo federal para a demora no 
anúncio dos investimentos é de 
que foi necessária ampla discus-
são com 27 governadores e 184 
prefeitos das regiões metropoli-
tanas de todo o Brasil. Em Mi-
nas, o anúncio foi adiado em 
uma semana. Seria feito antes 
na quinta-feira, quando Lula es-
teve em Belo Horizonte. A meta 
do governo é levar saneamento 
básico a 22,5 milhões de muni-
cípios, beneficiando 31 milhões 
de pessoas em todo o Brasil. 

Os recur . ; federais vêm do 
Orçamento Ceral da União, cio 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT)e 
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES). Os financiamentos são 
feitos com empresas estaduais 
e municipais de saneamento 
que tenham capacidade de en-
dividamento. O presidente da 
Copasa, Márcio Nunes, disse 
que a previsão é de que seja 
aberta uma linha de financia-
mento de R$ 800 milhões. "Ain-
da não temos a definição de 
quais as regiões serão atendidas, 
mas a meta é ampliar o nível de 
cobertura da empresa, de 98% 
para 100% de abastecimento de 
água e de 82% para 95% de cole-
ta de esgoto", afirmou. 
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HEIVÉCIO CARLOS E MARIO FONT 

Edital 
Na noite agitada de sábado no 
Favorita, quem jantava 
tranqüilamente era o presidente da 
Codemig Oswaldo Borges da Costa 
Filho. Não queria conversar muito 
sobre negócios, mas adiantou que 
esta semana será publicado o edital 
de licitação para a construção do 
futuro Centro Administrativo do 
Estado, no antigo Hipódromo Serra 
Verde, em Venda Nova. 
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Centro administrativo aguarda licença 
Integrantes do Copam querem discutir impactos de sua construção na região Norte 

BIANCA MELO 

A falta de consenso entre 
ambientalistas c o governo 
pode postergar as obras do 
Centro Administrativo de Mi-
nas Gerais, previsto para ser 
construido no antigo hipódro- 

Serra Verde, em Belo Ho- 
onte. A liberação da licen-

ça prévia da obra, que deve-
ria ocorrer ontem em reunião 
do Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental (Copam), fi-
cou para a próxima semana. 
Segundo uma das integrantes 
do conselho, Maria Dalce Ri-
cas, o Copam ainda quer dis- 

cutir pontos relacionados às 
compensações e aos impac-
tos ambientais. 

O novo centro vai reunir 
secretarias e outros órgãos 
da administração estadual 
em um único espaço. Segun-
do informa Maria Dalce, que 
também é superintendente e-
xecutiva da Associação Mi-
neira de Defesa do Ambiente 
(Amda), na próxima quarta-
feira haverá um encontro pa-
ra discutir o assunto. Na 
sexta-feira o Copam volta a 
se reunir para tentar apro-
var a licença. Eles querem 
tratar da construção do cen- 

tro de forma integrada a pro-
jetos como o novo Anel Rodo-
viário, a Linha Verde e o in-
cremento do Aeroporto In-
ternacional Tancredo Neves. 
em Confins. 

"A construção do centro 
administrativo vai ser positi-
va porque será criada uma 
boa estrutura, inclusive um 
parque ecológico na área, a-
tualmente degradada. Mas é 
preciso considerar os efeitos 
dessa mudança para a re-
gião" diz Dalce. Cerca de 26 
mil pessoas devem movimen-
tar o centro, entre funcioná-
rios e usuários. 

Na reunião de ontem ficou 
acertado que o Departamento 
de Infra-Estrutura de Trans-
portes (Dnit) não será mais o 
responsável por definir medi-
das relacionadas ao plano dire-
tor para a região e ao policia-
mento florestal das áreas ver-
des. "As ações ficaram sem pai, 
nem mãe, o que mostra que 
ainda há muita discussão pen-
dente", afirma Dalce. As medi-
das de compensação do projeto 
integrado incluem, na avalia-
ção da Ainda, cuidados com as 
áreas de preservação da Gran-
de Belo Horizonte, como a re-
gião cárstica de Lagoa Santa. 

• 



Fabricantes de carrocerias e cuçambas: vendas em alta (Pág. II) 
Projeto do Rodoanel Norte está ameaçado 
O Anel Viário de Con-

torno Nort: da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte (Rodoanel 
Norte) pode ser inviabili-
zado pelo Conselho Esta-
dual de Política Ambien-
tal (Copam). A obra, que 

desafogaria o Anel Rodo-
viário da Capital, será 
encarecida em RS 300 
milhões, passando para 
RS I bilhão com as exi-
géncias do órgão. O outro 
problema, apontou o 
representante do Depar- 

tamento Nacional de 
Infra-Estrutura e Trans-
portes (Dnit). Carlos 
Rogério Caldeira, é a 
morosidade do Copam, 
que pode levar a União a 
realocar os recursos para 
outros estados. Pág. 5 

L••011.1 

O viaduto de acesso a Lagoa Santa, que faz parte da Linha Verde, já está liberado (Pág. 4) 

Copam pode fazer 
a RMBH ficar sem 
aporte de R$ 1 bi 

Minério: MG cresce acima do Pará 
Enquanto as exportações de minério paraense cresceram 33.9% 

no ano (28.546 milhões de toneladas), os embarques mineiros 
avançaram 63.5% (53.351 milhões de toneladas). Pág.6 

Nova sede do governo: 
edital ainda sem data 

/ 	 
Pyrço. R3 1 5 O 

Belo Horizonte, sábado, 30 de junho. a segunda-feira, 2 de Julho de 2007 
	

Fandadorlot, Cnsta — Ano LXXIV — 20.935 

Indústria venda maior 
e ampliação do emprego 

Apesar do recuo de 0.6% no 
índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) da Fur.dação Getúlio 
Vargas (FGV), em junho sobre 
maio. o segmento produtivo 
ampliou as expectativas do 

Economia aquecida 
deve impactar fretes 

Demanda e entressafra: 
preço do leite dispara 
A queda na oferta em fun-  atingiu patamar histórico de 

ção do pehodo de entressafra apreciação, acumula aumento 
aliada ao aumento das de quase 25% desde fevereiro, 
demandas interna e externa no valor pago aos produtores, 
deverá manter o preço do leite que passou de RS 0,50 para RS 
em alta. O produto, que já 0.624 o litro Pág. 16 

nível de demanda e do cresci-
mento da contratação de pes-
soal. O resultado, mesmo com 
a retração, foi o sexto melhor 
da serie histórica iniciada em 
abril de 1995. Pág. 13 

O presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado de 
Minas Gerais (Setcemg). 
Vander Francisco Costa 
(foto), previu que o aqueci-
mento da economia está 
abrindo espaço para o rea-
juste nos preços dos fretes. 
Segundo ele, a margem 
liquida dos transportadores 
alcança no máximo 4%. O 
setor deve crescer até 5% 
neste ano. ante 2006. Pág.8 

O pais exportou 83,963 milhões de toneladas de minério no ano 

A publicado do edital para eonstru. 
do da nova sede admintstrativ a do 
posemo estadual, orçada em RS SSO 
miltdes, prevista para o mis de ninho, 
foi adiada O atraso foi acarretado pelo 

Confins: pólo de 
atração de aportes 
para seu entorno 

Pág. 7 

Supermercados 
se transformam 
em shoppings 

Pág. 3  

Copam. que ainda rio avaliou o pro. 

jelo. mesmo estando na paina da leu. 

niao realizada na Ul111113 sesta.fmra O 

assunto devera ser as aliado pelo 
Copam nos provimos dias. Pág. 4 

Papéis da Localiza 
subiram 448% com 
abertura de capital 

['dg 17 

Supersimples: 
adesão até 31 de 
julho via internet 

Pág. 20 

O tapoui humano. pelo. Tal 
!unte geraJora II& Mi, thl5 

empresas é "rum!" nem: (.311 do 
polo DC Análise 
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Edital do centro administrativo do Estado fica para julho 
MÁRIO CORRÊA 

O edital do Centro Admins-
trativo do Estado de Minas 
Gerais, que estava previsto 
para junho deste ano, só será 
lançado nas próximas sema-
nas. De acordo com o coorde-
nador do projeto e diretor da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), Marcelo 
Nassif, a estimativa é de que 
nos próximos 15 dias o pro-
cesso de licitação tenha início. 

Com isso, o cronograma 
previsto se aperta ainda mais, 
uma vez que o governo pre-
tende dar início as obras em 
setembro deste ano, para que 
estejam prontas em dezembro 
de 2009, ainda na gestão do 
governador Aécio Neves. "Isso 
não vai comprometer o projeto 
inicial. Ainda vamos manter 
todos os prazos já estipulados. 
Por isso, no máximo em 15 
dias estaremos com o edital", 
avaliou Nassif. 

Segundo ele, apesar de a 
Licença Prévia (LP) não ser 
necessária para o início da lici-
tação, é melhor esperar a con-
cessão da autorização para 
evitar mudanças no edital 
após ser lançado. 

Ontem, mesmo estando na  

pauta da reunião do Conselho metros quadrados de área 
Estadual de Política Ambien- total do local. 
tal (Copam), ligado à Secreta- O projeto está orçado em 
ria de Estado de Meio Ambi- R$ 880 milhões, sendo o 
ente e Desenvolvimento maior aporte previsto para 
Sustentável (Semad), a LP do ser executado nos dois man-
centro administrativo não foi datos do atual governador. 
discutida. Por ser considerado Os investimentos serão fei-
um assunto que merece maior tos pela própria Codemig, 
atenção devido ao grande que também e responsayel 
porte, o conselho irá realizar Pela licitação. A estatal ira 
uma reunião extraordinária custear entre 70% e 80% da 
na próxima sexta-feira para obra com recursos próprios e 
que seja debatida a concessão o restante será buscado ,no 
da autorização ao projeto. 	mercado financeiro. 

O antigo Jockey Clube:de 
EIA - "Acredito que na pró- Minas Gerais, às margens 
xima reunião a licença já seja da Linha Verde, na região 
liberada. A realização do Norte da cidade, dará lugar 
Estudo de Impacto Ambiental ao centro. O complexo terá 
tElA) foi bem feita e não há seis edificações divididas em 
nenhuma grande polêmica duas torres de 15 andares 
sobre a questão ambiental do cada, que abrigarão todas as 
centro", afirmou Nassif. 	secretarias de Estado, o 

O complexo reunirá em tun Palácio do Governo (com 20 
só local todas as secretarias de mil metros quadrados e sete 

pavimentos), um prédio de 
serviços, um centro de convi-
vência com lojas e restauran-
tes, além de um auditório 
com capacidade para 540 
pessoas. Os empreendimen-
tos complementares ao cen-
tro, como os prestadores de 
serviço no entorno, serão fir-
mados por meio de parcerias 
público-privada. 

governo e os órgãos vincula-
dos. A previsão é de que 16 mil 
servidores públicos sejam 
transferidos para o empreen-
dimento e que sejam atendi-
das no local 10 mil pessoas por 
dia. O projeto arquitetônico foi 
feito por Oscar Niemeyer e irá 
ocupar uma área de 200 mil 
metros quadrados dos 800 mil 
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O complexo terá seis edificações divididas em duas torres que abrigarão todas as secretarias de Estado 

• 
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Linha Verde ganha dois viadutos 
Intervenções concluídas estão localizadas na rodovia MG-010, no trevo de Lagoa Santa 

Belo Horizonte 

MARX FERNANDES 

Dois novos viadutos que 
fazem parte do complexo viá-
rio da Linha Verde foram 
inaugurados ontem pelo 
governador Aécio Neves. O 
trecho entregue é a quinta 
intervenção concluída e está 
localizado na rodovia MG-
010, no trevo de Lagoa 
Sa ta, lia Região Metropoli- , 
t• 	de Êelo Horizonte
R BH). A Linha Verde 

compreende 35,4 quilôme-
tros ligando o Centro da 
Capital ao Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves 
(AITN), em Confins 
(RMBH). Os investimentos 
em toda a obra já totaliza-
ram R$ 375 milhões, com 
recursos do governo esta-
dual. 

As obras finalizadas estão 
localizadas na altura do qui-
lômetro 30 da rodovia e 
abrangem um viaduto de 
retorno da MG-010 no sen-
tido AITN para Lagoa 
Santa, orçado em R$ 3 
iiões, com 155 metros de 
cWprimento e cerca de 9 
metros de largura. A cons-
trução utilizou 299 tonli= 
das de aço e 1,4 mil metros 
cúbicos de concreto, cerca de 
250 caminhões betoneiras. 

O outro viaduto, do acesso 

de Lagoa Santa à MG-010, 
no sentido Belo Horizonte, 
também possui 155 metros 
quadrados de comprimento e 
cerCa de 15 metros de lar-
gura. A intervenção também 
conta com uma passagem 
para pedestres, totalizando o 
orçamento de R$ 5,19 
milhões. Foram consumidas 
468 toneladas de aço e 2,438 
mil metros cúbicos de con-
creto, equivalente a 410 
caminhões betoneiras. Em 
todo o percurso da MG-010, 
foram implantados sete via-
dutos, 11 passarelas de 
pedestres e três passagens 
em viadutos. 

Os investimentos nas 
obras da MG-010 são da 
ordem de R$ 130 milhões, 
com recursos do Tesouro do 
Estado. O empreendimento 
está 98% concluído, com 
cerca de 24 quilômetros de 
rodovia duplicados e res-
taurados. O trecho que ini-
cia no viaduto da avenida 

• Pedro I e vai até a MG-424, 
com cerca de seis quilôme- 
tros, também será conclu-
ído no próximo mês. A ilu-

,minação já possui 18 
' quilômetros de postes ins-
talados. Somente o projeto 
de paisagismo da rodovia, 
já aprovado pelo governo 

de Minas, ainda está em 
fase de licitação. 

Via de acesso — A rodovia é 
extremamente importante 
como via de acesso da Capi-
tal ao AITN e com a utiliza-
ção no transporte de insu-
mos para a RMBH, além de 
chegar a várias localidades 
turísticas, como a Serra do 
Cipó. Do total previsto, 22 
quilômetros estão concluídos 
e liberados para o tráfego. 
Durante a inauguração, o 
governador Aécio Neves rei-
vindicou recursos ao governo 
federal para obras de trans-
porte para a RMBH, como a 
conclusão do metrô e amplia-
ção do AITN. 

A Linha Verde ampliou 
em cerca de 60% os recurso; 
previstos desde 2005, no iní-
cio do processo licitatório, 
até agora. O orçamento ini-
cial foi de R$ 228,29 milhões. 
Em março, a previsão passou 
para o montante de cerca de 
R$ 360 milhões, e hoje conta-
biliza investimentos de R$ 
375 milhões. O prazo para o 
final das obras estava inici-
almente previsto para 12 
meses, a partir do início das 
construções. 

Em março, o governo 
estadual inaugurou o con-
junto formado pelo Boule- 

vard Arrudas e pela Praça 
Rui Barbosa, no Hipercen-
tro de Belo Horizonte, com 
término previsto para o 
final de 2006, e atrasado 
devido o período de chuvas 
no final do ano. Além disso, 
a primeira pista do viaduto 
da avenida Cristiano 
Machado sobre a rua Jacuí 
e a avenida Silviano Bran-
dão, na região Nordeste da 
Capital, foi concluída no 
mesmo mês. A segunda 
pista, sentido Cen-
tro/bairro, foi finalizada 
em abril. 

No final de maio foram 
entregues as obras do com-
plexo viário — construído em 
três níveis e formado por 
dois viadutos e uma trin-
cheira —, no cruzamento 
entre as avenidas Cristiano 
Machado e José Cândido da 
Silveira, também na região 
Nordeste. O viaduto que liga 
os bairros Cidade Nova e Sil-
veira ainda não está conclu-
ído, com previsão para ser 
inaugurado até o dia 15 de 
julho. A passarela São Judas 
Tadeu, que será utilizada 
para a travessia de pedes-
tres da avenida Cristiano 
Machado, na altura do 
Bairro da Graça, também 
será inaugurada no mesmo 
período. 
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FUNDOMAQ 	I 

Técnicos da Fazenda estadual e do Tesouro Nacional não chegam a acordo sobre legalidade de 
programa mineiro para fornecer máquinas a municípios, barrado pelo Ministério da Fazenda 

Solucão adiada mais uma vez 
A solução para o impasse en-

volvendo o convênio entre o go-
verno estadual e 713 prefeituras 
mineiras no Programa Máquinas 
para o Desenvolvimento (Fundo-
maq) foi mais uma vez adiada Em 
encontro realizado anteontem 
em Brasília, integrantes da secre-
taria estadual de Fazenda e da Se-
cretaria do Tesouro Nacional não. 
chegaram a um acordo sobre a ile-
galidade ou não dos contratos fir-
mados em Minas Gerais para o 
fornecimento de máquinas rodo-
viárias aos municípios. Nova reu-
nião está marcada na capital fede-
ral na semana que vem. 

A alegação da Secretaria do Te-
souro Nacional, vinculada ao Mi-
nistério da Fazenda, é.que o Fun-
domaq é uma espécie de arrenda-
mento mercantil, o que é vedado 
pela Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF). A legislação proíbe a rea-
lização de operações de crédito 
entre municípios, estados e 
União por meio de fundos, autar-
quias, fundações ou empresas es-
tatais dependentes. 

A STN entendeu pela inclusão 
do programa estadual na catego-
ria E, por estarem descumprindo o 
que diz o artigo 35 da LRF, os mu-
nicípios participantes do progra-
ma estariam impedidos de limiar 
convênios com a União. O Fundo-
maq prevê o pagamento de pres- 

A constatação da irregularidade 
pelo Ministério da Fazenda veio a 
partir de uma consulta feita pela 
prefeitura de Brasõpolis, no Sul de' 
Minas, depois de ter recusado um 
pedido de financiamento junto ao 
Banco do Brasil, para a compra de 
equipamentos através do progra-
ma federal de intervenções viárias 
(Provias)—cujo prazo para inscrição 
terminou ontem. No documento, 
a Fazenda alegou que o município 
só poderia pleitear verbas federais 
se cancelasse o convênio firmado 
com o governo estadual 

JUSTIÇA As prefeituras de Governa-
dor Valadares e Montes Claros ajui-
zaram ações na Justiça e consegui-
ram liminar liberando a assinatu-
ra de convênios com a União, inde-
pendentemente da participação• 
do município no Fundomaq. Em 
audiência pública realizada na 
quarta-feira na Assembléia Legisla 
Uva, o assessor especial da Secreta-
ria da Fazenda, Eduardo Godo, afir-
mou que o governo se surpreen-
deu com a posição da União. 

"Fomos pegos com muita sur-
presa, pois o Tesouro Nacional já. 
analisou dois exercícios do nosso.  
governo, com o Fundomaq inseri-
do. Para nós, o programa estava le-
gitimado", disse Eduardo Godo. A 
Secretaria de Estado da Fazenda 
encaminhou ao Tesouro Nacional  

um oficio èclicestando a decisão 
do Ministério da Fazenda. "Esta-
mos seguros que o posiciona-
mento jurídico será revertido", 
completou, alegando que a sus-
tentação do governo federal é frá-
gil. Pára resolver o problema, al-
guns deputados chegaram a suge-
rir a doação das máquinas pelo 
governo estadual aos municípios, 
encerrando o Fundomaq. 

omito 

O Fundo de 
Máquinas para o 
Desenvolvimento 
(Fundomaq) foi 
instituído pela Lei 
15.695/05 como 
objetivo de custear o 

• 
	Programa Máquinas 

para o 
Desenvolvimento, 
destinado ao 
incremento de setores 
estratégicos da 
economia do estado. 
O fundo tem prazo de 
duração até 31 de 
agosto de 2008. 
Desde a sua criação 
foram firmados 
convênios com 713 
prefeituras e 1.236 
máquinas já foram 
entregues. 

ff 
'SABEM Souto 	tações fixas, quê serão quitas pelas 

prefeituras até agosto de 2008. 
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Crescimento desordenado preocupa autoridades municipais 
A infra-estrutura e as 

condições de acesso necessá-
rias à manutenção da quali-
dade de vida que está levan-
do famfiias a trocarem os 
apartamentos na capital pela 
vida em condomínios da 
região metropolitana são as 
principais preocupações de 
quem compra, vende e dos 
próprios administradores 
das cidades procuradas. 

"Não queremos permitir 
que aconteça aqui o que se 
viu em Guarulhos (SP), onde *crescimento foi acompa-

ado da desordem urbana", 
afirma o secretário Municipal 
de Planejamento de Lagoa 
Santa, Paulo Roberto Delga-
do. Para o secretário, a única 
entrada da cidade já não vem 
suportando o trânsito de 
sábado e domingo, incre- 

mentado pelo público que 
procura a Serra do Cipó e res-
ponde por cerca de 30% do 
volume de tráfego do fim de 
semana. "O Governo do Esta-
do está desenvolvendo uni 
acesso para a Serra do Cipó 
pelo contorno de Lagoa San-
ta, o que deve melhorar bas-
tante o tráfego na entrada do 
município. A medida em que 
a cidade for crescendo, out-
ras alternativas de acesso 
terão de ser construídas", 
afirma o secretário. 

Para o prefeito de Nova 
lima, Carlos Rodrigues (PT), 
a prioridade para sustentar o 
crescimento em Nova Lima é 
a melhoria do acesso pela 
MG-030, diante do trânsito 
estrangulado em frente ao 
BH Shopping. "O local preci-
sa receber uma trincheira,  

um elevado e alças de acesso, 
tirando o trânsito de frente 
do shopping. O problema é 
que as obras aconteceriam 
em uma área que hoje é de 
preservação 	ambiental", 
explica o prefeito, lembran-
do que o projeto depende da 
flexibilização da área. "Esta-
mos tentando uma solução 
para esse problema viário 
junto ao Governo do Estado e 
à Prefeitura de BH", detalha. 

Outra alternativa para 
melhorar as condições de 
acesso a Nova Lima é a 
implantação de uma avenida 
sobre o leito da ferrovia de 
carga desativada da antiga 
mina de Águas Claras. A ave-
nida faz parte dos planos da 
Companhia Vale do Rio Doce 
para o Complexo Águas Cla-
ras, empreendimento imobi- 

liário que a mineradora lan-
çou no último dia 13. 

Em fase de licenciamen-
to ambiental, o centro urba-
no -que prevê equipamentos 
comerciais, de serviços, lazer, 
turismo, ensino e pesquisa, 
prédios de uso residencial, 
hotéis e um shopping a céu 
aberto - deve atingir a matu-
ridade em cerca de 20 anos, 
segundo a Vale, e abrigar, 
após sua completa imple-
mentação, uma população 
fixa de 20 mil pessoas dia. As 
obras começam no ano que 
vem. 

A avenida prevista no 
projeto garantirá acesso dire-
to entre Águas Claras e a BR-
040, em um ponto próximo 
ao Anel Rodoviário. Ao longo 
desse trecho, serão criadas 
alças viárias. 
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Sul e Norte são 
mais cobiçados 

O interesse do belo-ho- 
rizontino pelos condomí- 
nios da Região Metropolita- 
na tem dois endereços prin- 
cipais: Nova Lima. a 22 qui: 
lômetros de BH, no chama- 
do Vetor Sul, e Lagoa Santa, 
a 36 quilômetros, estrela do 
Vetor Norte. Nova Lima, 
que tem hoje 37 condomí- 
nios fechados, ostenta o 

erro quadrado (m2) mais 
.aro da categoria. Há con-
domínios com lotes de mil 
m2 por até R$ 400 mil. Já 
Lagoa Santa, com 62 
empreendimentos, registra 
uma valorização mais 
expressiva nos últimos cin-
co anos. O preço médio do 
m2 saltou de R$ 30, em 
2002, para R$ 100, em 2007, 
um crescimento de mais de 
300% ancorado, principal-
mente, pelo retorno dos 
vôos ao Aeroporto Confins 
e pelas obras da Linha Ver-
de, além da promessa de 
implantação do Centro 
Administrativo do Estado 
no Bairro Serra Verde. 

Em Nova Lima - encara-
da como urna extensão da 
Região Sul de BH - não hou-
ve grandes saltos, mas as 
diferenças de preço são 
maiores. O m2 pode variar 
de R$ 50 a R$ 400. "Ainda é 
possível achar preços mais 
acessíveis em empreendi-
mentos antigos com áreas 
que ainda não foram ocu-
padas. Quanto mais próxi- 

mo do BH Shopping e do 
Belvedere, maior a valoriza-
ção. Na média, o m2 gira em 
torno de R$ 200, o dobro do 
valor praticado em Lagoa 
Santa", aponta o diretor da J 
Naves Imóveis e da Terral 
Empreendimentos, Olím-
pio Naves, que atua há 
décadas na região de Nova 
Lima e se mudou de Lour-
des para a Alameda Serra 
buscando seu lugar ao sol 
no que chama de "Barra de 
Tijuca de Belo Horizonte". 

"Acredito que teremos 
aqui o mesmo fenômeno 
ocorrido no Rio de Janeiro. 
As classes alta e média alta 
estão migrando para a 
região, que tende a virar 
uma cidade independente 
de BH", aposta. Ainda no 
Vetor Sul, outras cidades, 
como Brumadinho e Rio 
Acima também começam a 
ser mais demandadas, mas 
em menor escala. "Em Rio 
Acima, por exemplo, há o 

. Canto das Águas, que vem 
sendo procurado principal-
mente por quem se aposen-
tou recentemente e profis-
sionais liberais", aponta o 
diretor. 	, 

Na avaliação de Naves, a 
tendência no Vetor Norte, 
com a transferência do Cen-
tro Administrativo do Esta-
do para o Bairro Serra Verde, 
é de um upgrade nos 
empreendimentos de Lagoa 
Santa. "Quem viaja muito 
também tende a se instalar 
por lá, por causa de Confins. 
Os condomínios de lá 
devem ter um incremento 
de qualidade", opina. 

l agoa Santa 
alça vôos 

Em Lagoa Santa, mais 
da metade dos 62 condo-
mínios implantados hoje 
surgiram nos últimos cinco 
anos. E a expectativa, de 
acordo com a Secretaria 
Municipal de Planejamen-
to, é que a população atual 
de 47 mil habitantes dobre 
nos próximos oito anos. 
Além do crescimento do 
interesse do belo-horizon-
tino pelos condomínios, a 
transferência dos vôos da 
Pampulha para Confins, o 
processo de implantação 
do aeroporto industrial, a 
Linha Verde e o projeto de 
implantação do Centro 
Administrativo do Estado 
no Bairro Serra Verde com-
pletam o cenário de expan-
são e valorização. 

O diretor da Câmara 
Setorial de Imóveis da 
Associação Comercial de 
Lagoa Santa, Aroldo Rodri-
gues, explica que 80% das 
novas aquisições são para 
moradia fixa. "A Linha Ver-
de foi o grande impulsiona-
dor, além da qualidade de 
vida oferecida por uma 
cidade com cara de interior 
mas próxima de um grande 
centro", aponta. 

AtraÇão 
Segundo Rodrigues, 

que é proprietário da Mora-
da Imóveis, a atratividade 
de Lagoa Santa também 
vem exercendo seus efeitos  

sobre as imobiliárias belo-
horizontinas. "Tem grandes 
empresas querendo entrar 
aqui, o que é natural", ava-
lia o diretor. Pela Morada, 
Rodrigues prepara o lança-
mento do Residencial Bou-
levard e do Mirante do 
Fidalgo. 

Há dois anos com uma 
filial em Lagoa Santa, que 
demandou investimentos 
de R$ 145 mil, a Smel Imó-
veis iniciou suas operações 
na cidade com apenas dois 
funcionários e já conta com 
14. "O Centro Administrati-
vo terá um efeito tremen 
sobre Lagoa Santa, Vespill 
siano, Pedro Leopoldo e 
São José da Lapa. Não há 
dúvida de que Lagoa Santa 
agrega mais valores, mas os 
demais municípios tam-
bém devem ser muito 
demandados. Quem antes 
pagava R$ 30 mil por um 
lote em Lagoa Santa hoje 
não encontra por menos de 
R$ 70 mil, R$ 80 mil. Pedro 
Leopoldo, por exemplo, é 
uma alternativa com 
opções na faixa de R$ 40 
mil", aponta o diretor da 
Smel Imóveis, Lucas 
Morais, que se prepara para 
lançar um condomínio vol-
tado para os públicos clas-
se A e B em Vespasiano. "O 
projeto ainda está em Kin 
cesso de licenciamento IMF 
metro quadrado deve cus-
tar entre R$ 180 e R$ 200. A 
idéia é atender o pessoal 
que vai trabalhar nas secre-
tarias do Centro Adminis-
trativo do Estado Governo". 
relata Morais. 
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CTW IMIVNISTRATIVO 

Gerente explica obras 
Os deputados da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira da Assembléia Legislativa vão ouvir na quar-
ta-feira o gerente do projeto de construção do Cen-
tro Administrativo de Minas Gerais, Reinaldo Alves 
da Costa, que vai dar explicações e mais detalhes 
sobre as obras do governo do estado para erguer o 
complexo administrativo. O projeto está orçado 
em R$ 880 milhões e será executado pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Ge-
rais (Codemig). O local foi desapropriado em 2006 e 
a previsão de encerramento das obras é para de-
zembro de 2009. O centro vai concentrar, na área 
do antigo Hipódromo Serra Verde, em Venda No-
va, a maior parte dos órgãos do governo, que hoje 
estão instalados no entorno da Praça da Liberdade. 
Outro assunto que está na pauta da comissão esta 
semana é a arrecadação originada pela Compensa-
ção Financeira pela Exploração de Recursos Mine-
rais (CFEM) e sua distribuição para União, estado e 
municípios. Os parlamentares querem averiguar 
como está sendo feita a fiscalização sobre essa ar-
recadação em Minas. A CFEM foi estabelecida pela 
Constituição e é uma espécie de contraprestação 
das mineradoras pela utilização econômica dos re-
t.te-sos minerais. 
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AVIAÇÃO  

Grande contraste marcou o primeai Se:Á 	 - 

últimos 16 vôos da capital paro o 

Confins lotado, 
Pampulha vazio 

GECIRGEA CHQUCAIR 

Dois cenários de contraste marcaram 
os guichês das grandes companhias aé-
reas ontem nos aeroportos da Pampulha 
e Confins. O primeiro estava entregue às 
moscas, com os balcões vazios. O segun-
do, com filas enormes de passageiros 
com vôos marcados para diversos desti-
nos do país. As companhias aéreas TAM, 
Gol, Webjet e Varig não operam mais no 
Aeroporto da Pampulha. Todos os vôos 
foram transferidos ontem para Confins, 
como complemento das mudanças ini-
ciadas em 13 de março de 2005. Confins 
transporta hoje cerca de 330 mil passagei-
ros por dia e deve passar a 395 mil pes-
soas com os novos vôos. O aeroporto pas-
sa a ter 159 vôos diários. 

Muitos passageiros que tinham o há-
bito de viajar pela Pampulha reclamaram 
de ter que gastar mais tempo para chegar 
ao aeroporto de Confins. "Sei que oferece 
melhor infra-estrutura. Mas voar pela 
Pampulha era muito mais cômodo, mais 
perto da minha casa", afirma o consultor 
Pedro Bolivar Andrade, que mora em San-
ta Tereza. Ele viaja pelo menos uma vez 
por semana de avião a trabalho. "Da mi-
nha casa gasto cerca de 55 minutos para 
chegar a Confins. No outro aeroporto, era 
de 15 a 20 minutos", diz. 

Foram transferidos no total 16 vôos 
(ida e volta) de Belo Horizonte para São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A mudan-
ça segue a determinação da Portaria 189, 
do antigo Departamento de Aviação Civil  

(DAC), de 8 de março de 2005, segundo a 
qual todos os vôos domésticos de aerona-
ves com mais de 50 assentos teriam que 
ser transferidos automaticamente para 
Confins. A Porfaria 370 da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac), de outubro de 

.„2006, alterou essa determinação e autori-
zou a permanência de vôos para atendi-
mento de demanda específica. O prazo 
venceu no sábado passado e a Anac não 
renovou a portaria. 

No comércio do Aeroporto da Pampu-
lha, restou apenas uma loja de jóias e a 
papelaria Agência Aeroporto Pampulha, 
que está no local há 57 anos. Ontem, a pa-
pelaria teve queda de 80% no movimen-
to. "O impacto inicial é muito forte. Mas • 
vamos esperar um pouco, pois estâo che-
gando muitos vôos regionais novos no 
aeroporto", afirma Geraldo Martins Filho, 
um dos donos da papelaria. 

----A comerciante Tânia Reis chegou a Be-
lo Horizonte há 20 dias pelo Aeroporto da 
Pampulha. Ela mora em Santa Catarina e 
tomou o vôo que tem conexão com São 
Paulo. Ontem, embarcou de volta por 
Confins. Ela vem a Belo Horizonte uma 
vez por mês, em média. "Acho muito me-
lhor voar pela Pampulha, pois é mais per-
to. Mas dessa vez não tinha vôo disponí-
vel para voltar", diz. Com  a transferência 
dos vôos, apenas a Total e a Air Minas Li-
nhas Aéreas vão operar no Aeroporto da 
Pampulha. A BRA também entrou no ae-
roporto em novembro do ano passado, 
com vôo para Brasília. Mas esse vôo não 
deve ser transferido para Confins. 
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e sistemas necessários ao 
empreendimento. 

A construção do centro 
está estimada em R$ 900 
milhões. A transferência 
da sede do Governo para 
um único lugar teria por 
objetivo aumentar a efi-
ciência na prestação de 
serviços públicos, a redu- 

O edital que fixa as con- ção de despesas e o desen-
dições para as empresas in- volvimento da região Nor-
teressadas em participar da te da Região Metropolitana 
construção do Centro Admi- de Belo Horizonte com a 
nistrativo do Estado de•Mi- melhoria da infra-estrutu-
nas Gerais sai no próximo ra, qualidade de vida e 
dia 16 de julho na sede da oferta de empregos. 
Companhia de Desenvolvi- 	Pelo projeto de autoria 
mento Econômico de Minas do arquiteto Oscar Nieme-
Gerais (Codemig) à rua Ai- yer, cinco prédios irão com-
morés 1.697. Os envelopes por o centro administrativo 
de habilitação e proposta de em área de 200 mil metros 
preços serão recebidos até quadrados em um terreno 
às 10h do dia 16 de agosto de 804 metros quadrados. 
na portaria da companhia. As estruturas vão abrigar o 
Ontem a Codemig publicou gabinete do governador, do 
aviso de licitação para a vice-governador e as 17 se- 
contratação; em regime de cretarias de Estado e órgãos 
empreitada por preço glo- públicos ligados ao Gover- 
bal, para a execução das no de Minas. A previsão é de 
obras de construção do cen- que o centro abrigue 16 mil 
tro administrativo no antigo funcionários por dia e aten- 
Hipódromo Serra Verde lo_ da uma média de público de 
cali7ado às margens da MG_ 10 mil pessoas. O projeto 
010 na região Norte da Capi- prevê o uso de tecnologia 
tal. A licitação inclui os ser_ limpa e rígido controle dos 
viços de engenharia, o for- impactos ambientais que 
necimento, montagem e Podem ser causados pelas 
instalação de equipamentos obras. 

Novo Centro 
tem edital 
no dia 16 

DILKE FONSECA 
REPÓRTER 
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MINAS E PONTO FINAL 

• A jornalista Kátia Lage, gerente de co-
municação e marketing e relações públi-
cas, figura muito simpática com livre a-
cesso aos meios sociais da capital, está 
compondo a assessoria do ex-senador Ar-
lindo Porto, presidente do Prorninas e vi-
ce-presidente da Codemig. 

• • 

04/07/07 O TEMPO 
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Em licitação o Centro Administrativo 
Edificações abrigarão 17 secretarias e demais órgãos do Governo 

A Companhia de Desenvolvimento tem por objetivo aumentar a eficiência na 
Econômico de Minas Gerais (Codemig) prestação de serviços públicos, redução de 
publicou ontem aviso de licitação visando despesas e o desenvolvimento da região 

contratação de empresa, em regime de Norte da Região Metropolitana de Belo Ho-
empreitada por preço global, para a exe- rizonte, com a melhoria de infra-estrutura. 
cução das obras de construção do Centro qualidade de vida e oferta deempregos. 
Administrativo do Estado de Minas Ge- Tecnologia limpa 
rais. Além dos serviços de engenharia, a 
licitação inclui também o fornecimento, 	O projeto do Centro Administrativo é 
montagem e instalação de equipamentos:e de autoria de Oscar Niemeyer e segue o 
sistemas necessários ao empreendimento. padrão estético de outras obras marcantes 
Poderão participar da licitação as empresas da capital mineira, como o conjunto argui-
que atenderem as condições estabelecidas tetônico da Pampulha e o Edifício Nieme-
em edital que estará disponível, a partir do yer, na Praça da Liberdade. O palácio pro-
próximo dia 16, na sede da Codemig (Rua . jetado pelo arquiteto para o Centro Ad- 
dos Aimorés, 1.697), em Belo Horizonte. 

ministrativo terá um desenho único, sus- 
Os envelopes de habilitação e proposta de 

tentado por apenas quatro colunas de preços serão recebidos, até às 10h do dia 16 
concreto e com um dos maiores vãos li- de agosto, na portaria da companhia. 
vres do mundo. As cinco edificações que compõem o 

Centro Administrativo vão, ocupar cerca 	O projeto prevê o uso de tecnologia 

de 200 mil m2 cm um terreno com área to- limpa e rígido controle dos impactos am-

tal de 804 mil m2, onde antes funcionava bientais que podem ser causados pelas 
_ obras. A previsão é de que o Centro abri-o antigo Hipódromo Serra Verde, às mar 

gens da MG-010, região Norte da capital. gue 16 mil funcionários/dia e atenda uma 
As estruturas vão abrigar as 17 secretarias média de público de 10 mil pessoas. 
de Estado e demais órgãos públicos liga- 	Hoje, a Codemig vai apresentar o pro- 
dos ao Governo de Minas, além do gabi- jeto à Comissão de Orçamento da Assem-
nele do governador e do vice-governador. bléia Legislativa, às 10h30, c aos conse-
A obra vai demandar investimentos da or- lheiros do Tribunal de Contas, às 16 he- 
dem de R$ 900 milhões. 	 ras. Por iniciativa da própria Codemig. o 

A mudança da sede do Governo e de projeto já foi levado também ao Ministé-
seus diversos órgãos para um único ponto rio Público. 
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CCJ analisa projetos sobre segurança pública 
A Comissão de Constituição e Justiça da 

ALMG aprovou, ontem, pareceres pela constitu-
cionalidade, juridicidade e legalidade de cinco 
proposições. Uma delas é o Projeto de Lei (PL) 
1.065/07, do deputado Sebastião Costa (PPS), 
que fixa as diretrizes para elaboração da Política 
Estadual de Segurança Pública O relator do pro-
jeto, deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 

-emitiu parecer favorável à tramitação da matéria 
na forma do substitutivo n° 1. 

O novo texto inclui os municípios entre os 
possíveis parceiros do Estado para o desenvolvi-
mento da política de segurança pública e, entre 
outras modificações, altera o artigo 2°, que abor-
da as demais diretrizes da politica estadual, dei-
xando claro que medidas compensatórias, além 
de dependerem de lei específica, devem ser au-
torizadas pelo Poder Executivo. O substitutivo 
ainda acrescenta a sociedade civil organizada em  

todas as fases de elaboração do programa de par-
ceria no combate à violência, juntamente com 
representante do Poder Legislativo, cuja partici-
pação já estava prevista no projeto original. A 
forma como se dará essa participação, no entan-
to, deverá ser definida em Regulamento. 

O substitutivo também acrescenta ao proje-
to regra que impõe a constituição de grupos de 
trabalho para a elaboração de normas referentes 
aos programas da política estadual de segurança 
pública e prevê a criação dos Núcleos de Geren-
ciamento de Segurançà Pública, que terão o ob-
jetivo de auxiliar na implementação de políticas 
públicas voltadas para o combate à violência e à 
criminalidade em municípios que apresentem 
problemas semelhantes. 

Outro projeto sobre segurança pública 
apreciado pela comissão foi o PL 983/07, do 
deputado Sargento Rodrigues (PDT), que tor- 

na obrigatório o fornecimento, pelo Estado, de 
colete à prova de balas aos policiais militares 
e civis e ainda aos agentes de segurança peni-
tenciários. O relator da matéria, deputado Se-
bastião Costa, opinou pela constitucionalidade 
do projeto na forma do substitutivo no!, que 
estende o fornecimento de coletes pelo Estado 
aos policiais civis, militares e aos agentes de 
segurança penitenciário. 

A comissão também aprovou parecer pela 
constitucionalidade dos PLs 970/07, do deputa-
do Eros Biondini (PHS), com três emendas; 
1.153/07, do deputado Padre João (PT); e do 
Projeto de Resolução (PRE) 1.263/07, do d u-
tado Walter Tosta (PMN). O deputado 
Moreira (PPS) pediu vista do parecer do dep ta-
do Gilberto Abramo (PMDB) opinando pela in-
constitucionalidade do PL 898/07, do deputado 
Délio Malheiros (PV). 

A ORDEM DO DIA 
Centro Administrativo 

O projeto de construção 

do Centro A dministratwo de 

Minas Gerais serj explicado 

pelo seu gerente. Reina/do Al-

ves da Costa, às 10h30, na reu-

nião da Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçamentá- 

ria. no Plenarinho 	a reque- 

rimento do deputado Zé Mala 
,1 
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CENTRO ADMINISTRATIVO 
Comissão discute projeto 
O projeto de construção do centro administrativo 
do governo do estado será tema de reunião hoje 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO) da ASsembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais. Solicitada pelo presidente da comissão, 
deputado tucano Zé Maia (foto), o encontro será 
realizado às 10h30, no Plenarinho IV. A proposta, 
segundo o deputado, é conhecer detalhes técnicos 
do projeto, que terá um conjunto de edifícios pro-
jetado por Oscar Niemeyer. O centro será na área 
do antigo Hipódromo Serra Verde, em Venda No-
va, e vai abrigar a maior parte dos órgãos do go-
verno, hoje espalhados pela cidade. A obra está or-
çada em R$ 880 milhões e será executada pela 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig). O local foi desapropria-
do em 2006 e a previsão de encerramento das 
obras é para dezembro de 2009. 
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PRESTÍGIO 
O governador Aécio 
Neves e os empresários 
mineiros serão os 
únicos do país, além do 
presidente Sala e de 
alguns ministros, a se 
reunirem com o 
secretário do Tesouro 
dos Estados Unidos, 
Henry Paulson, em sua 
primeira visita ao 
Brasil, na semana que 
vem. Ele voa segunda-
feira de Washington 
para Belo Horizonte 
sem escalas. O Palácio 
da Liberdade e a Fiemg 
mantêm a agenda sob 

• reserva, mas sabe-se 
que Paulson virá tratar 
da criação de crédito 
para as pequenas 
empresas e quer 
conhecer a experiência 
'mineira de parceria 
entre o governo e a 
iniciativa privada. De 
Brasília, onde estará 
quarta-feira, o 
secretário vai para o 
Uruguai e o Chile. 
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ATIVIDADE ECONÔMICA 

Produção industrial cresce, 
mas dólar reduz faturamento 
Vendas reais das empresas recuam 0,5% em maio, pelo 2° mês seguido 

São Paulo 

Renata Veríssimo 
BRASÍLIA 

Pelo segundo mês consecutivo, 
a indústria de transformação 
apresentou queda no fatura-
mento, provocada pela valoriza-
ção do real em relação ao dólar. 
Os indicadores industriais de 
maio, divulgados ontem pela 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), mostram que o 
valor real das vendas não acom-
panha a expansão da produção 
e do emprego na indústria. 

As horas trabalhadas, indica-
dor mais diretamente atrelado 
à produção física, cresceram pe-
lo quarto mês seguido. Na com-
paração com abril, a alta foi de 
1,1%. No acumulado de janeiro a 
maio, o crescimento é de 3,6% 
em relação ao mesmo período 
de 2006. Já as vendas reais da 
indústria, que apuram o fatura-
mento das empresas, recua-
ram 0,5% em maio, depois de 
queda de 2,4% em abril. 

Apesar dos dois resultados 
negativos, as vendas reais ain-
da acumulam alta de 4% no ano. 
"As vendas tiveram um arrefe- 

cimento bastante importante 
nos últimos dois meses", afir-
mou o economista da CM Paulo 
Mol. Segundo ele, o real valori-
zado tem provocado queda no 
faturamento das empresas ex-
portadoras, que ganham me-
nos em reais com as vendas ex-
ternas. Moi destaca, porém, 
que a indústria voltada para o 
mercado doméstico também so-
fre as conseqüências do câmbio 
pois precisa reduzir a margem 
de lucro para competir com os 
importados mais baratos. 

Entre maio de 2006 e maio de 
2007 o real valorizou-se 9% an-
te o dólar. Para a CNI, essa alte-
ração mês a mês explica por 
que a produção industrial cres-
ce e o valor das vendas cai. "A 
gente esperava que a expansão 
da demanda interna aumentas-
se a produção e o faturamento 
das empresas, mas o faturamen-
to não está acompanhando esta 
melhora", diz o economista. 

Já a geração de emprego e 
renda e o nível de utilização da 
capacidade instalada das indús-
trias têm acompanhado o cres- 

cimento da produção. O núme-
ro de postos de trabalho subiu 
0,5% na comparação com abril 
e acumula alta de 3,4% de janei-
ro a maio. A utilização da capaci-
dade instalada foi de 82,7%, an-
te 82,5% em abril. Em maio do 
ano passado, estava em 80,8%. 

Segundo Moi, a utilização do 
parque fabril este ano está 2 
pontos porcentuais, em média, 
acima do nível de 2006.0 econo-
mista, no entanto, não vê riscos 
ao atendimento da demanda. 
Ele acredita que o aumento dos 
investimentos nos últimos me-
ses, que devem maturar breve-
mente, dará mais folga à produ-
ção industrial. 

A CNI destaca que a valoriza-
ção do real, embora dificulte as 
vendas do setor, colabora com 
um aumento das importações 
de máquinas e equipamentos, 
indicando investimentos e pos-
sibilitando reduzir gargalos na 
produção. Mol alerta, porém, 
que o,desempenho da indústria 
continua heterogêneo e os si-
nais de melhoria estão concen-
trados em poucos setores. • 



regime de empreitada por 
preço global — também 
conhecido como turn key — 
onde a vencedora do pro-
cesso já possui gasto e-prazo 
fixos para a execução da obra 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

De acordo,com o presi-
dente da Codemig, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, a pre-
visão de início das obras con-
tinua sendo setembro. "Se 

A instalação do cen- 
tro está orçada inici- 

almente em R$ 880 
milhões, mas vencerá 
a licitação a empresa 
que oferecer o menor 
valor para a execu- 

ção das obras 

DIÁRIO DO COMÉRCIO 04/07/07 

Belo Horizonte 

Edital da sede do governo dia 16 
Empresas interessadas terão até o dia 16 de agosto para entregar propostas à Codemig 

preço global. Segundo ele, 
nessa modalidade de licita-
ção o projeto executivo da 
obra já está pronto, o que 
evita mudanças posteriores 
nos gastos e agiliza a instala-
ção do empreendimento. 
"Esse é um modelo pouco uti-
lizado no Brasil, onde gasta-
se mais tempo com o planeja-
rilento antes, para depois ir 
mais rápido na construção. 
Já temos todo o projeto defi-
nido, da cor do piso ao plane-
jamento arquitetônico", sali-
entou. 

A Codemig irá apresentar 
hoje o projeto à Comissão de 
Orçamento da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) e aos Tribunal de 
Contas. O projeto também já 
foi levado ao Ministério 
Público. A estatal aguarda, 
ainda, a liberação da licença 
prévia pelo Conselho Esta-
dual de Política Ambiental 

tudo correr bem na licitação, (Copam) para o empreendi-
sem interrupções, espera- mento. A expectativa é de 
mos dar a ordem de serviço que na sexta-feira, data da 
no início de setembro. Mas próxima reunião do órgão, a 
não há como garantir, pois a autorização seja concedida. 
Lei de Licitações abre espaço 	O centro será construído 
para muitos contratempos", no antigo Jockey Clube, na 
afirmou. 	 região Norte, às margens da 

Ele ressaltou ainda as Linha Verde. A previsão é de 
vantagens de se contratar que 16 mil servidores sejam 
através da empreitada por transferidos para o empre-

endimento. 

MÁRIO CORRÊA 
r., 

O edital do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais, inicialmente 
previsto para ser lançado em 
jünho, estará disponível ao 
público no dia 16 deste mês. 
A,Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), estatal 
responsável pela concorrên-
cia, publicou ontem o aviso 
de. licitação. 
() A partir da data em que o 

edital estiver disponível, as 
empresas interessadas terão 
até o dia 16 de agosto para 
entregar os envelopes com as 
propostas à Codemig. A con-
corrência visa contratar a 
eXecução de obras e serviços 
M,  engenharia, inclusive for-
necimento, montagem e ins-
talação de equipamentos e 
sistemas necessários para a 
construção do Centro Admi-
nistrativo. O complexo reu-
nirá em um só local todas as 
secretarias de governo e seus 
órgãos vinculados. 

A instalação do centro 
está orçada inicialmente em 
R$ 880 milhões, mas vencerá 
a licitação a empresa que 
oferecer o menor valor para a 
execução das obras. A con-
tratação será feita em 
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Belo Horizonte 

Aécio anuncia obras para Montes Claros 
Cidade comemora 150 anos e recebe novos 

O governador Aécio Neves parti-
cipou ontem das comemorações dos 
150 anos de Montes Claros, no Norte 
do Estado. Ao lado do vice-presidente 
da República, José Alencar, ele visitou 
a 33" Exposição Agropecuária (Expo-
montes 2007), e foi agraciado com a 
Medalha Civita e Urbis, concedida a 
personalidades que contribuíram 
para o desenvolvimento da cidade. 
Segundo o governador, Montes Cla-
ros superou dificuldades históricas 
para tomar-se líder do desenvolvi-
mento regional e referência para to-
dos os municípios mineiros. 

"Montes Claros é uma referência 
não apenas para uma região, mas para 
Minas Gerais. O governador do Estado 
se orgulha do esforço da gente de Mon-
tes Claros com a superação de dificul-
dades. Dificuldades que sabemos histó-
ricas de uma região que nem sempre 
contou com parcerias sólidas com ou-
tros níveis de governo e não contou 
sempre com situações mais favorá-
veis, seja do ponto de vista da logísti-
ca, mesmo do clima com que outras 
regiões do Estado contam. Portanto, o 
esforço que Montes Claros vem fa-
zendo ao longo de décadas para supe-
rar essas dificuldades é digno do nos-
so respeito e da nossa admiração", 
disse o governador, em entrevista. 

Medalha 

Na Expomontes, Aécio Neves 
descerrou placa em comemoração aos 
50 anos do Parque João Alencar 
Athayde e foi aplaudido por milhares 
de moradores. Em seguida, ele seguiu 
para a cerimónia de entrega da Meda-
lha Civita e Urbis. Após ser agraciado 
com a comenda, em seu pronuncia- 

mento, Aécio Neves destacou a irn-
portar'icia cultural de Montes Claros 
para toda Minas Gerais. 

"É uma cidade que sintetiza como 
poucas — se é que existe outra que sin-
tetize de forma mais completa — a di-
versidade de Minas Gerais. Isso só 
ocorre porque aqui se encontraram e 
souberam compartilhar da sua riqueza 
histórica e cultural Mineiros diferencia-
dos. Montes Claros reúne muitos signi-
ficados importantes para todos minei-
ros. Significados que encontramos nos 
poemas e canções de João Chaves, 
Luiz de Paula, Beto Guedes e Tino Go-
mes; nas cores de Yara Tupynambá e 
Conceição Melo; na inteligência e na 
brasilidade de Darcy Ribeiro e na força 
do nosso vice-presidente José Alencar", 
afirmou Aécio Neves. 

Parcerias 

O governador anunciou novos in-
vestimentos de R$ 4 milhões do Gover-
no de Minas para ampliação da peni-
tenciária de Montes Claros e para cons-
trução da nova sede do 70  Batalhão do 
Corpo de Bombeiros, reivindicação 
histórica da população do município. 
Ele anunciou também liberação de R$ 
400 mil para os projetos iniciais de im-
plantação do Museu Regional do Noite 
de Minas, que será gerida pela Uni-
montes. De acordo com Aécio Neves, o 
Estado fortalecerá as parcerias com o 
município para assegurar mais qualida-
de de vida à população em outras áreas 
consideradas essenciais, como saúde, 
educação e meio ambiente. 

"O investimento quando é feito 
em Montes Claros não pode ser visto 
como um investimento feito em mais 
uma cidade. É tão grande a demanda de 

investimentos do Estado 
serviços que os municípios da região 
cobram de Montes Claros, seja na área 
da saúde, onde temos tido parcerias im-
portantes, seja na educação, enfim, nos 
serviços mais variados, que é muito im-
portante que tenhambs essa compreen-
são da especificidade da situação de 
Montes Claros como a cidade-pólo, en-
tre todas as cidades mineiras, que maior 
número de municípios agrega no seu 
entorno. E é por isso que estamos bus-
cando fazer uma parceria muito sólida, 
além daquelas que até agora já foram 
construídas", destacou o governador. 

Mais segurança 

Aécio Neves determinou que o 
secretário de Estado de Defesa So-
cial, Maurício Campos, se reúna 
com o prefeito de Montes Claros, 
Athos Avelino, e com parlamentares 
da região na próxima semana para 
definir novas ações de enfrentarnen-
to da criminalidade. O governador 
ressaltou que Minas é o Estado bra-
sileiro que mais investe cm seguran-
ça pública c confirmou novos inves-
timentos em Montes Claros. 

"Quero confirmar à população 
de Montes Claros, atendendo a uma 
reivindicação que me foi trazida por 
todos: a penitenciária que está em 
construção, com previsão dc 420 va-
gas, será ampliada para pelo menos 
600 novas vagas, para que possam 
servir também como instrumento de 
enfrentamento na questão da crimi-
nalidade. Então temos hoje, a libera-
ção de mais 45 policiais militares e 
civis para atuarem preventivamente 
em Montes Claros, em especial nas 
regiões onde os indicadores são mais 
violentos", afirmou o governador. 
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GOVERNADOR ANUNCIA 
NOVOS INVESTIMENTOS 
PARA MONTES CLAROS 

As comemorações dos 150 anos de 

Montes Claros, no Norte do Estado, 

contaram com a participação do go-

vernador Aécio Neves, que visitou a 

33° Exposição Agropecuária e foi 

agraciado com a Medalha Civita e Ur-

bis, concedida a personalidades que 

contribuíram para o desenvolvimento 

da cidade. O governador anunciou in-

vestimentos de R$ 4 milhões para am-

pliação da penitenciária e construção 

da nova sede do 70  Batalhão do Corpo 

de Bombeiros. (Página 3) 

ESTADO LIBERA 
RECURSOS PARA O 
MUSEU DO NORTE 

A liberação de R$ 400 mil do Te-

souro do Estado e da Cemig para ini-

cio da implantação do Museu Regio-

nal do Norte de Minas foi anunciada 

pelo governador Aécio Neves na visi-

ta a Montes Claros. O projeto .fai 

elaborado pela Universidade Esta-

dual de Montes Claros (Unimontes) 

que também será gestora do museu. 

O governador também parabenizou a 

Unirnontes pela posição alcançado 

no Enode de segunda melhor univer-

sidade do Pais. (Página 5) 

• 

los, CARLOS PANA 

Sai o edital para 
obras do Centro 
Administrativo 

(Página 6) 

Saúde entrega 
novas instalações 

do Hospital S. José 
(Página 4) 

CURSO NO CMRR 
ENSINA COMO FAZER 
PAPEL DE RESÍDUOS 

O Centro Mineiro de Referência em Resíduos 
(CMRR) vai promover curso de reciclagem de papel ar-
tesanal para 80 jovens. Materiais como casca de cebo-
la e alho, retalhos de tecido e pedaços de fotografias 
vão se transformar em elementos decorativos na produ-
ção de papel. Em cada uma das etapas do curso "Papel 
Artesanal" será ressaltada a importancia do consumo 
consciente e da reciclagem. (Página 8) 

AS MATÉRIAS DO NOTICIÁRIO ESTÃO DISPONiVEIS NA INTERNET NO ENDEREÇO: vnvw.iot.mg.gov.br  



ELOER JOSÉ MARTINHO 

Flashes 

04/07/07 O TEMPO 

Belo Horizonte 

MINAS E PONTO FINAL 

• A jornalista Kátia Lage, gerente de co-
municação e marketing e relações públi-
cas, figura muito simpática com livre a-
cesso aos meios sociais da capital, está 
compondo a assessoria do ex-senador Ar-
lindo Porto, presidente do Prominas e vi-
ce-presidente da Codemig. 

• 



Belo Horizonte 

Novo Centro 
tem edital 
no dia 16 

e sistemas necessários ao 
empreendimento. 

A construção do centro 
está estimada em R$ 900 
milhões. A transferência 
da sede do Governo para 
um único lugar teria por 
objetivo aumentar a efi-
ciência na prestação de 
serviços públicos, a redu- 

O edital que fixa as con- ção de despesas e o desen-
dições para as empresas in- volvimento da região Nor- 

te da Região Metropolitana teressadas em participar da 
construção do Centro Admi-
nistrativo do Estado de, Mi-
nas Gerais sai no próximo 
dia 16 de julho na sede da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codernig) à rua Ai-
mores 1.697. Os envelopes 

de Belo Horizonte com a 
melhoria da infra-estrutu-
ra, qualidade de vida e 
oferta de empregos. 

Pelo projeto de autoria 
do arquiteto Oscar Nieme-
yer, cinco prédios irão com-
por o centro administrativo 

de habilitação e proposta de em área de 200 mil metros 
preços serão recebidos até €1 uadrados em um terreno 
às 10h do dia 16 de agosto de 804 metros quadrados. 
na  portaria da companhia. As estruturas vão abrigar o 
Ontem a Codernig publicou gabinete do governador, do 
aviso de licitação para a vice-governador e as 17 se-
contratação; em regime de cretarias de Estado e órgãos 
empreitada por preço glo- públicos ligados ao Gover-
bal, para a execução das no de IVIinas. A previsão é de 
obras de construção do cen- que o centro abrigue 16 mil 
tio administrativo no antigo funcionários por dia e aten-
Hipódromo Serra Verde lo_ da uma média de público de 
calizado às margens da MG- 10  mil pessoas. O projeto 

010 na região Norte da Capi- prevê o uso de tecnologia 
tal. A licitação inclui os ser- limpa e rígido controle dos 
viços de engenharia, o for- impactos ambientais que 
necimento, montagem e Podem ser causados pelas 
instalação de equipamentos obras. 

DILKE FONSECA 
REPÓRTER 

HOJE EM DIA 	04107107  



Projeto arquitetônico é de Niemeyer e irá ocupar uma área de 200 mil metros quadrados do total de 800 mil metros quadrados 

Edital da sede do governo dia 16 0 
-Empresas interessadas terão até o dia 16 de agosto para entregar propostas à Codemig 

o	 
o, 	•• Mi ri 1 (si nQ rinri tara' n 

ANTÔNIO CRUZ/ABr 

VARIO CORRÊA 

Li 
 O edital do Centro Admi-

nistrativo do Estado de 
Minas Gerais, inicialmente , 
.previsto para ser lançado em 
junho, estará disponível ao 
público no dia 16 deste mês. 
_A Companhia de Desenvolvi-
piento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), estatal 
responsável pela concorrên-
sia, publicou ontem o aviso 
de licitação. 

A partir da data em que o 
,edital estiver disponível, as 
empresas interessadas terão 
até o dia 16 de agosto para 
,pntregar os envelopes com as 
propostas à Codemig. A con-
corrência visa contratar a 
execução de obras e serviços 
Ide engenharia, inclusive 	, for- 

necimento, montagem e ins-
talação de equipamentos e 
sistemas necessários para a 
construção do Centro Admi-
nistrativo. O complexo reu-
nirá em um só local todas as 
secretarias de governo e seus 
órgãos vinculados. 

A instalação do centro 
está orçada inicialmente em 
R$ 880 milhões, mas vencerá 
a licitação a empresa que 
oferecer o menor valor para a 
execução das obras. A con-
tratação será feita em 
regime de empreitada por 
preço global — também 
conhecido como turn key — 
onde a vencedora do pro 
cesso já possui gasto e prazo 
fixos para a execução da obra 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

De acordo com o presi-
dente da Codemig, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, a pre-
visão de início das obras con-
tinua sendo setembro. "Se 

A instalação do cen- 
tro está orçada inici- 

almente em R$ 880 
milhões, mas vencerá 
a licitação a empresa 
que oferecer o menor 
valor para a execu- 

ção das obras 

tudo correr bem na licitação, 
sem interrupções, espera-
mos dar a ordem de serviço 
no início de setembro. Mas 

não há como garantir, pois a 
Lei de Licitações abre espaço 
para muitos contratempos", 
afirmou. 

Ele ressaltou ainda as 
vantagens de se contratar 
através da empreitada por 
preço global. Segundo ele, 
nessa modalidade de licita-
ção o projeto executivo da 
obra já está pronto, o que 
evita mudanças posteriores 
nos gastos e agiliza a instala-
ção do empreendimento. 
"Esse é um modelo pouco uti-
lizado no Brasil, onde gasta-
se mais tempo com o planeja-
mento antes, para depois ir 
mais rápido na construção. 
Já temos todo o projeto defi-
nido, da cor do piso ao plane-
jamento arquitetônico", sali-
entou. 

A Codemig irá apresentar 
hoje o projeto à Comissão de 
Orçamento da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) e aos Tribunal de 
Contas. O projeto também já 
foi levado ao Ministério 
Público. A estatal aguarda, 
ainda, a liberação da licença 
prévia pelo Conselho Esta-
dual de Política Ambiental 
(Copam) para o empreendi-
mento. A expectativa é de 
que na sexta-feira, data da 
próxima reunião do órgão, a 
autorização seja concedida. 

O centro será construído 
no antigo Jockey Clube, na 
região Norte, às margens da 
Linha Verde. A previsão é de 
que 16 mil servidores sejam 
transferidos para o empre-
endimento. 

Subsídios 
ao etanol 

O diretor executivo do 
Pólo Nacional de Biocombus-
tíveis, Weber Amaral, mos-
trou dados que apontam que 
o governo dos Estados Uni-
dos gastam, atualmente, 
US$ 7 bilhões por ano em 
subsídios aos biocombustí-
veis. Como o volume de sub-
sídios está diretamente vin-
culado ao total produzido, é 
possível que o consumo suba 
para entre US$ 8 bilhões e 
US$ 11 bilhões nos próximos 
anos. Para Amaral, incenti-
vos mostram que será muito 
difícil que o Brasil consiga a 
retirada da sobretarifa, 
cobrada nos EUA, sobre o 
etanol brasileiro. 

O Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (DPDC), do Ministério 
da Justiça, abriu processo 
administrativo contra a Nes-
tlé por "maquiagem" de pro-
dutos. Segundo o DPDC, a 
empresa reduziu a quanti-
dade de 44 produtos nas 
categorias de biscoitos, cere-
ais, alimento infantil, choco-
lates em barra, sorvetes e 
rações sem avisar previa-
mente os consumidores. 
Segundo o Código do Consu-
midor, quando ocorre modifi-
cação no peso, quantidade ou 
composição a informação 
deve constar de maneira 
ostensiva nas embalagens. 

Crédito para 
TV digital 

A expansão do sistema de 
televisão digital para locali-
dades no interior do país 
poderá atrasar por causa de 
problemas de acesso a cré-
dito. O cenário foi traçado 
pelo conselheiro do Fórum 
Nacional do Sistema Brasi-
leiro de Televisão Digital 
Jakson Sosa. Segundo ele, 
concessionárias de menor 
porte têm dificuldade para 
acessar as linhas do BNDES 
para a implantação do 
padrão. "A dificuldade de 
crédito está nos mecanismos 
para usar os recursos do 

Maquia ow. 
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DIVULGAÇÃO SECOM 

Maquete das edificações do Centro Administrativo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que abrigará 17 secretarias 

Geral À MINAS GERAIS QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE2f}0.7'  1716 

Em licitaçao o Centro Administrativo 
Edificações abrigarão 17 secretarias e demais órgãos do Governo 

A Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig) 
publicou ontem aviso de licitação visando 
à contratação de empresa, em regime de 
empreitada por preço global, para a exe-
cução das obras de construção do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Ge-
rais. Além dos serviços de engenharia, a 
licitação inclui também o fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e 
sistemas necessários ao empreendimento. 
Poderão participar da licitação as empresas 
que atenderem as condições estabelecidas 
em edital que estará disponível, a partir do 
próximo dia 16, na sede á Codemig (Rua 
dos Aimorés, 1.697), em Belo Horizonte. 
Os envelopes de habilitação e proposta de 
preços serão recebidos, até às  10h do dia 16  
de agosto, na portaria da companhia. 

As cinco edificações que compõem o 
Centro Administrativo vão ocupar cerca 
de 200 mil m2 em um terreno com área to-
tal de 804 mil m2, onde antes funcionava 
o antigo Hipódromo Serra Verde, às mar-
gens da MG-010, região Norte da capital 
As estruturas vão abrigar as 17 secretarias 
de Estado e demais órgãos públicos liga-
dos ao Governo de Minas, além do gabi-
nete do governador e do vice-governador. 
A obra vai demandar investimentos da or-
dem de R$ 900 milhões. 

A mudança da sede do Governo e de 
seus diversos órgãos para um único ponto 
tem por objetivo aumentar a eficiência na 
prestação de serviços públicos, redução de 
despesas e o desenvolvimento da região 
Norte da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, com a melhoria de infra-estrutura,  

qualidade de vida e oferta de empregos. 

Tecnologia limpa 

O projeto do Centro Administrativo é 
de autoria de Oscar Niemeyer e segue o 
padrão estético de outras obras marcantes 
da capital mineira, como o conjunto arqui-
tetônico da Pampulha e o Edifício Nieme-
yer, na Praça da Liberdade. O palácio pro- 

jetado pelo arquiteto para o Centro Ad-
ministrativo terá um desenho único, sus-
tentado por apenas quatro colunas de 
concreto e com um dos maiores vãos li-
vres do mundo. 

O projeto prevê o uso de tecnologia 
limpa e rígido controle dos impactos am-
bientais que podem ser causados pelas 
obras. A previsão é de que o Centro abri- 

gue 16 mil funcionários/dia e atenda uma 
média de público de 10 mil pessoas. 

Hoje, a Codemig vai apresentar o pro-
jeto à Comissão de Orçamento da Assem-
bléia Legislativa, às 10h30, e aos conse-
lheiros do Tribunal de Contas, às 16 ho-
ras. Por iniciativa da própria Codemig, o 
projeto já foi levado também ao Ministé-
rio Público. 
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Centro Administrativo poderá gerar uma economia anual de R$ 25 milhões apenas em aluguéis 
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Belo Horizonte 

Centro Administrativo 
deve ficar pronto em 2009 
Início das obras, ao custo de R$ 880 milhões, é previsto em setembro 

MÁRIO CORRÊA 

O projeto executivo do Cen-
tro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais, complexo 
que reunirá em um só local 
todas as secretarias de 
governo e seus órgãos vincula-
dos, foi apresentado ontem à 
Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da 
Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). A pre-
visão é de que as obras 
tenham início em setembro 
deste ano, para que fiquem 
prontas até dezembro de 2009. 

Segundo o presidente da 
comissão, deputado Zé Maia 
(PSDB), o projeto foi bem 
aceito pelos parlamentares, 
principalmente por ter como 
um de seus objetivos a 
melhora dos serviços prestado 
à população. "Também consi-
deramos muito importante o 
desenvolvimento do Vetor 
Norte da cidade. O centro, 
junto com a transferência dos 
vôos para o Aeroporto de Con-
fins e a construção da Linha 
Verde, vai impulsionar o cres-
cimento da região", afirmou. 

Para ele, a diminuição dos 
gastos para o funcionamento 
da máquina governamental 
também é um ponto impor-
tante do projeto. A estimativa 
é de que a mudança de sede irá 
permitir uma economia de R$ 
25 milhões ao ano apenas com 
a eliminação do pagamento de 
aluguéis. Durante a reunião, 
parlamentares 
manifestaram 
preocupação 
sobre o distan-
ciamento fisico 
entre o Execu-
tivo e o Legis-
lativo após a 
mudança. 
"Houve até 
quem falasse 
em mudar a 
Assembléia 
para aquela 
região tam- 
bém", salientou. 

A construção da nova sede 
do governo estadual é o maior 
projeto do governo Aécio 
Neves e prevê investimento da 
ordem de R$ 880 milhões. A 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 

Gerais (Codeinig) será a res-
ponsável pelo financiamento 
das obras, desembolsando 
entre 70% a 80% do valor total 
de seu próprio caixa e bus-
cando o restante no mercado 
financeiro. 

Edital — A estatal também 
coordena a licitação para con- 
	 tratação das 

obras. No pró-
ximo dia 16 o 
edital estará, 
disponível aos 
interessados 
na sede da 
Codemig e as 
propostas 
serão aceitas 
até o dia 16 de 
agosto. Ven-
cerá o certame 
a empresa que 
apresentar 

menor preço para as interven-
ções. A contratação será feita 
através do regime de emprei-
tada de preço global, com o 
projeto executivo pronto e cus-
tos definidos. 

De acordo com o presidente 
da Codemig, Oswaldo Borges 

da Costa Filho, as principais 
vantagens da contratação pelo 
sistema de preço global é a 
diminuição dos riscos de 
aumento de gastos durante a 
execução das obras e a 
agilidade. 

Além de dois edificios de 15 
andares, que abrigarão as 
secretarias, o complexo tam- 
bém contará com um novo 
palácio do governo. O projeto 
arquitetõnico foi elaborado por 
Oscar Niemeyer e irá ocupar 
Uma área de 200 mil metros 
quadrados dos 800 mil metros 
quadrados de área total do 
local. s- 

Com a previsão de que 
cerca de 16 mil servidores 
públicos sejam transferidos 
para o empreendimento e 
que sejam atendidas no local 
10 mil pessoas por dia, já se 
estuda também a instalação 
de empreendimentallo 
redor do complexo,Gs 
empreendimentos comple-
mentares ao centro, como os 
prestadores de serviço no 
entorno, serão firmados 
através de parcerias público-
privadas (PPPs). 

"O centro, junto com a 
transferência dos 
vôos para o Aero- 

porto de Confins e a 
construção da Linha 
Verde, vai impulsio- 

nar o crescimento da 
região (Norte)" 
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Centro Administrativo sofre um 
reajuste e vai a R$ 900 milhões 

• 

Três meses depois de ter 
sido lançado pelo governador 
Aécio Neves (PSDB), o projeto 
do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, que 
será construído às margens 
da Linha Verde, na área do 
antigo Hipódromo Serra Ver-
de, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, foi apre-
sentado, ontem, aos deputa-
dos estaduais, na Assembléia 
Legislativa (Alem, e aos con-
selheiros do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE). O projeto 
da obra, inicialmente orçada 
em R$ 800 milhões, ganhou 
acréscimo de R$ 100 milhões, 
totalizando R$ 900 milhões. 

O projeto foi apresentado 
aos deputados da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Casa. As 
obras devem ser iniciada em 
setembro. De acordo com o 
presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Econômi-
co de Minas Gerais (Code-
rnig), Oswaldo Borges da 
Costa Filho, responsável pela 
apresentação do projeto aos  

deputados, o novo orçamen-
to está de acordo com os cál-
culos mais recentes realiza-
dos pela estatal. "Os recursos 
serão todos de responsabili-
dade da Codemig, sem qual-
quer participação do Tesouro 
estadual", diz. 

Apesar do aumento de 
R$ 100 milhões, na compa-
ração com o orçamento ini-
cial, Borges da Costa garante 
que o projeto não terá o va-
lor alterado. "O projeto vem 
sendo elaborado nos últi-
mos dois anos. O prazo de 
elaboração será maior que o 
prazo de execução da obra. É 
assim que ocorre na Europa. 
Lá, gastam mais tempo na 
elaboração dé uma obra do 
que em sua concretização. 
Isso faz com que não haja 
atrasos, pois existiu planeja-
mento", argumenta. 

O conjunto de edifica-
ções vai abrigar as 17 secre- 
tárias e demais órgãos públi-
cos, além do palácio do 
Governo. O edital estará dis-
ponível na sede da compa- 

nhia a partir do dia 16. Os 
interessados em participar 
da concorrência terão até o 
dia 16 de agosto, para entre- 
gar os envelopes de habilita-
ção e proposta de preços. 
"Os projetos executivos e- 
stão todos prontos. Até deta- 
lhes como o sistema de irri-
gação foram projetados. Isso 
permite que façamos a lici-
tação pelo sistema de preço 
global", afirma. 

O projeto também _ foi 
apresentado aos conselheiros 
do TCE. Porém, o vice-gover- 
nador Antônio Anastasia, que 
participou da apresentação 
aos conselheiros, não quis se 
pronunciar sobre o projeto, 
de autoria do arquiteto Oscar 
Niemeyer. Com  a transferên- 
cia do Centro Administrativo 
para as margens da Linha 
Verde, o Governo espera ace- 
lerar o desenvolvimento do 
chamado "Vetor Norte" da 
capital. A expectativa é de que 
novas empresas se instalem 
na região, gerando emprego e 
renda. (A.C.) 
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CRISTIANO MACHADO 

O PRESIDENTE da Codemig, Oswaldo Brumer, e o vice Anastasia apresentam projetou Elmo Braz 

• 
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Redução de orçamento provoca 
a queda de mais um secretário 

ELIZEU LOPES 
REPÓRTER 

O governador Aécio Ne-
ves (PSDB) poderá sofrer a 
terceira baixa no seu secre-
tariado desde que tomou 
posse, no dia 1° de janeiro, 
para exercer o segundo 
mandato. Hoje, o deputado 
estadual Dilzon Melo (PTB) 
poderá deixar a Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal e Política Urbana. O or-
çamento da secretaria teria 
sido reduzido, de R$ 31 mi-
lhões para R$ 8 milhões, pe-
lo vice-governador Antônio 
Anastasia. 

"São R$ 23 milhões a 
menos e não me sentirei 
confortado com um orça-
mento de apenas R$ 8 mi-
lhões, inclusive porque já 
assumi compromissos com 
diversos prefeitos", afirmou 

Dilzon Melo, ontem à tarde, 
a um grupo de deputados 
antes de participar de lima 
reunião preparatória da 
Conferência da Região Me-
tropolitana de Belo Hori-
zonte, que será realizada 
possivelmente em agosto. 
Dilzon vai conversar hoje 
sobre o problema com o go-
vernador Aécio Neves. 

O primeiro secretário a 
deixar o Governo foi Wilson 
Brumer, em março. Ele dei-
xou a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico para 
ser conselheiro da Usiminas 
e da Locali7a. Mas continua 
como coordenador do Gru-
po Estratégico de Fomento 
do Estado. O segundo a dei-
xar a sair foi o deputado Fa-
him Sawan (PSDB), que-há 
dois meses deixou a Secreta-
ria de Esportes e Juventude. 

• 
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. URBANIZAÇÃO.11 
ença de cálculo faz Urbe' e BHTrans rever projeto de 

?nzew entre os bairros Santa Efigênia e Serra, na capital 

Traçado de avenida 
'vai ser modificado 

Há cerca de dois meses, a PBH 
entregou 48 apartamentos a 

famílias que foram 
reassentadas na própria 

comunidade 

CRISTIANA ANDRADE 

O projeto Vila Viva do Aglo-
merado da Serra, em execução 
pela prefeitura em parte das re-
giões Leste e Centro-Sul de Belo 
Horizonte, foi modificado. Tre-
cho da Avenida do Cardoso, que 
vai ligar a Mem de Sá, no Santa 
Efigênia, à Rua Caraça, na Serra;  
que seria construído, vai passar 
por uma rua já existente, a Alí-
pio Goulart. Com  isso, segundo 
a coordenadora executiva do *Vila Viva da Serra, Patrícia de 

astro Batista, tanto a Compa-
nhia Urbanizadora de Belo Ho-
rizonte (Urbel), que desenvolve 
o projeto, quanto a BHTrans já 
estão estudando a possibilidade 
de abertura de novo trecho na 
Vila Marçola. 

"A diferença será de um 
quarteirão. Como haverá essa 
sobra, já estamos estudando a 
abertura de um novo trecho ao 
trânsito de veículos, õnibus e 
caminhões, na mesma região. O 
problema é que a área que seria 
aberta era muito íngreme, com 
declive de mais de 20%. Para se 
ter ideia, no tobogã da Avenida 

do Contorno a inclinação é de 
19% e a BHTrans só permite ín-
dices até 20%", explica Patrícia. 

Segundo ela, parte do plano 
global específico (PGE), que nor-
teia ações de urbanização em vi-
las e favelas da capital, é elabora-
do a partir de um levantamento 
aéreofotográfico e, em alguns 
casos, pode haver uma distorção 
do cálculo das curvas de nível. 
"Quando chegamos ao local, ve-
rificamos que a Rua Alípio Gou-
lart ficava quase no mesmo pon-
to. Por isso, tivemos que alterar 
o trajeto, apenas nesse trecho", 
esclarece. A Avenida do Cardoso, 
principal eixo do Vila Viva Aglo-
merado da Serra, terá 1,6 mil 
metros de extensão. 	• 

No canteiro de obras, os tra- 

balhos avançam. Semana pas-
sada, pelo menos 200 famílias 
foram removidas, para abertu-
ra de nova frente de ação. "Esta-
mos abrindo um outro trecho 
da Avenida do Cardoso, na re-
gião da Vila Marçola, que vai se.  
ligar à parte já aberta, no senti-
do de quem sobe a Mem de Sá. 
Chegamos a fazer cerca de 10 
remoções por dia", diz Patrícia. 

Há cerca de dois meses, a 
PBH entregou 48 unidades ha-
.bitacionais a famílias que fo-
ram reassçnta das na própria 
comunidade. 5-  participam do 
assentamentc essoas que já 
viviam no aglomerado. Estão 
em construção mais 600 aparta-
mentos, sendo 40 já em fase fi-
nal. As intervenções do Vila Vi- 

va Aglomerado da Serra estão 
orçadas em R$ 177 milhões, 
com financiamento da Caixa 
Econômica Federal e do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
Toda a obra deve ser concluída 
em junho de 2009. 

RISCO A prefeitura encerra ho-
je a entrega de obras de erradi-
cação de risco geológicaem vi-
las de diversas regiões da capi-
tal. Ontem, foram beneficiados 
moradores do Aglomerado 
Morro das Pedras, na Região 
Oeste, e do Conjunto Mariano 
de Abreu, na Região Leste. Hoje, 
serão entregues as obras da Vila 
Vista do Sol, na Região Nordes-
te, às 9h, e da Vila da Paz/Cd-
queiral, na Região Noroeste, às 
10h30. As intervenções começa• -
ram no segundo semestre de 
2004, com recursos de R$ 7,7 
milhões do Ministério das Cida-
des, com contrapartida munici-
pal de 24%. Em BH, há 209 vilas 
e conjuntos habitacionais po-
pulares, com cerca de 500 mil 
moradores, o equivalente a 22% 
da população. 
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CENTRO ADMINISTRATIVO  

Governo do estado mantém para setembro previsão do início das obras no terreno do 
Jóquei Clube. Valor a ser pago aos proprietários da área ainda é motivo de disputa judicial 

Indenizacão é o 
último obstáculo 

PIRRÍCIA ARANHA 

As obras de construção do Cen-
tro Administrativo de Minas 
Gerais começam em setembro. É o 
que garantiu o presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas (Codemig), 
Oswaldo Borges da Costa Filho, que 
apresentou detalhes do projeto à 
Comissão de Fiscali7ação Financei-
ra e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa e aos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado (ICE). 
As últimas pendências, em relação 
ao valor da indenização ao Jóquei 
Clube Serra Verde, segundo ele, 
não impedirão o lançamento, em 
16 de julho, do edital de licitação. 

Diretores e sócios-cotistas do Jó-
quei entraram com ação na 9 Va-
ra da Fazenda Pública para quase 
triplicar, de R$ 13 milhões para R$ 
34 milhões, a indenização pela de-
sapropriação da área de 804 mil 
metros quadrados, mas a própria 
perícia da Justiça considerou os va-
lores muito elevados, chegando ao 
total estimado de R$ 18 milhões. "O 
estado não pode pagar essas desa-
propriações. Não seria justo pagar 
por uma valorização que ele mes-
mo está provocando", alegou Bor-
ges da Costa Filho. 

o Estado de Minas publicou 
em junho reportagem constatan-
do a valorização dos imóveis locali-
zados na região, com o aumento 
do potencial de público flutuante 
na região, devido a maior facilida-
de de trânsito pela Linha Verde, à 
transferência dos vôos do aeropor-
to da Pampulha para Confins e à 
construção do centro administra-
tivo, que deve abrigar 16 mil fun-
cionários e tem previsão de inau-
guração em dezembro de 2009. Há" 
projeções de investimentos de R$ 
300 milhões nas redondezas, in-
cluindo a instalação de um shop-
ping center, um centro de conven-
ções e um hotel cinco estrelas ao la-
do do futuro complexo do estado. 

O aviso de licitação para contra-
tação, em regime de empreitada 
por preço global, para execução 
das obras foi publicado anteon-
tem. Além dos serviços de enge-
nharia, a licitação inclui forneci-
mento, montagem e instalação de 
equipamentos e sistemas necessá-
rios ao empreendimento. "É a pri-
meira vez que o estado, em uma 
obra deste vulto, faz a licitação com 
o projeto executivo pronto, por 
preço global, o que traz muitas 
vantagens por evitar paralisações 
de obras, modificações e altera-
ções", disse o presidente da Code- 

mig. Borges da Costa Filho garante 
que há possibilidade de redução 
no preço já a partir da licitação. A 
previsão é de que o centro admi-
nistrativo custe R$ 900 milhões. Os 
recursos são da Codemig, sem a 
participação do Tesouro Estadual. 

SEM ATRASOS O presidente da 
Codemig lembra que o sistema 
de preço global é muito usado 
nos países desenvolvidos, exata-
mente por geral-  economia de es-
cala. "É comum na Europa gasta-
rem mais tempo na elaboração 
de "uma obra do que em sua con-
cretização, que costuma aconte-
cer sem maiores atrasos porque 
existiu planejamento", afirmou. 
O projeto arquitetõnico de Oscar 
Niemeyer tem um dos maiores 
vãos livres do mundo, sustentado 
Por quatko colunas de concreto. 
As cinco èdificações vão ocupar 
cerca de 200 mil do terreno de 804 

il metros quadrados, onde an-
es funcionava o antigo Hipódro- 

o Serra Verde, às margens da 
G-010, na região Norte da capi-

ai. As estruturas vão abrigar as 17 
ecretarias de Estado e demais ór-

gãos públicos ligados ao governo 
de Minas, além do gabinete do 
governador e do vice-governador. 



Oswaldo Borges explanou detalhes sobre as obras para os parlamentares 
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Obras do Centro Administrativo de MG 
devem começar em setembro deste ano 

As obras do futuro Cen-
tro Administrativo do Estado 
devem começar em setembro, 
conforme informou ontem o 
presidente da Codemig, 
Oswaldo Borges da Costa Fi-
lho, em reunião da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Segundo Bor-
ges, o complexo de edifícios, 
orçado em cerca de R$ 900 
milhões, deve estar concluído 
até o final de 2009, e as obras 

dp serão executadas com recursos 
próprios da Codemig. A reunião 
para obter informações sobre 
esse projeto foi solicitada pelo 
presidente da comissão, depu-
tado Zé Maia (PSDB). 

O Centro Administrativo 
vai reunir todas as secretarias 
e órgãos do Estado, o que vai 
permitir uma economia de R$ 
25 milhões ao ano com o pa- 

gamento de aluguéis. Ele será 
construído no terreno onde 
funcionava o antigo hipódro-
mo Serra Verde, na Zona Norte 
de Belo Horizonte. Essa área, 
de 804 mil rn2, foi desapropri-
ada por um decreto em feve-
reiro de 2006. A proposta ini-
cial para a aquisição do terre-
no era de R$ 13 milhões, valor 
que subiu para R$ 18 milhões 
após um laudo pericial da Jus-
tiça. Mas o processo de desa-
propriação está subjudice, uma 
vez que os proprietários plei-
teiam receber R$ 34 milhões 
de indenização. 

O aviso da licitação da 
obra foi publicado na terça-
feira (3), e os editais esta-
rão disponíveis para as em-
presas interessadas a partir 
do dia 16 de julho. Borges 
da Costa destacou que todos  

os projetos executivos do 
complexo já estão concluí-
dos, o que vai evitar possí-
veis modificações no proces-
so Licitatório e atrasos no an-
damento das obras. 
Niemeyer— O projeto da nova 
sede do governo do Estado foi 
encomendado ao arquiteto 
Oscar Niemeyer. O complexo, 
sem muros nem cercas, terá um 
conjunto de dois grandes edi-
fícios de 15 andares interli-
gados por uma passagem sub-
terrânea, um auditório com 
capacidade para 540 pessoas, 
uma praça com parlatório e o 
Palácio do Governo. Esse pré-
dio, com 21.563 rn2  de área 
construída, será um retângu-
lo de 150 metros de compri-
mento, com cinco andares 
suspensos no ar, sustentados 
por quatro colunas. "Vai ser 

um espanto", adiantou Oscar 
Niemeyer, num vídeo exibido 
durante a reunião. 

Conforme informou 
Borges da Costa, o governo do 
Estado pretende aproveitar a 
oportunidade para revitalizar 
a degradada região Norte da 
Capital. Terrenos ao redor do 
Centro Administrativo serão 
desapropriados e transforma-
dos em áreas de proteção 
ambiental. Em parte desses 
terrenos, há intenção de se 
autorizar a construção de 
shoppings, hotéis e edifícios 
comerciais, como adiantou o 
presidente da Codemig. Para 
facilitar o acesso ao local, es-
tuda-se a possibilidade de se 
estender o metrô até o Serra 
Verde (a estação Vilarinho fica 
a 2,5 km dali) e criar linhas 
de ônibus especiais. 

Parlamentares elogiam concepção do projeto 
Os deputados elogiaram 

a concepção do projeto por 
Oscar Niemeyer e a intenção 
de centralizar os órgãos do 
Estado de modo a modernizar 
a administração pública. Para 

aio deputado Zé Maia, o Centro 
/Administrativo vai agilizar a 

prestação de serviços ao ci-
dadão. A deputada Elisa Cos-
ta (PT) espera que o novo es-
paço contribua para a gestão 
de políticas públicas e para a 
valorização do serviço públi-
co. Parlamentares do PMDB 
manifestaram preocupação 
com a possibilidade de 
distanciamento entre o Exe-
cutivo e o Legislativo após a 
transferência da sede do go-
verno para a Zona Norte. 
MP — O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 17/07, do 
procurador-geral de Justiça, 
que cria gratificação para os 
membros do Ministério Públi-
co, recebeu parecer favorável 
do relator, deputado Lafayette 
de Andrada (PSDB). Mas o pro-
jeto não foi analisado porque 
o relator solicitou a distribui- 

ção de cópias (avulsos) de seu 
parecer. A prestação de contas 
do Tribunal de Contas relativa 
ao ano fiscal de 2006 também 
recebeu do deputado Lafayette 
de Andrada parecer favorável, 
que não foi votado por causa 

de um pedido de vista da de-
putada Elisa Costa. 
Presenças — Deputados Zé 
Maia (PSDB), presidente; 
Jayro Lessa (DEM), vice; Agos-
tinho Patrús Filho (PV), An-
tônio Júlio (PMDB), Lafayette 

de Andrada (PSDB), Sebastião 
Helvécio (PDT), Gilberto Abramo 
(PMDB), Getúlio Neiva (PMDB), 
Weliton Prado (PT), Adalclever 
Lopes (PMDB), Domingos Sá ' 
(PSDB), Paulo Cesar (PD 'Ce 

°\- 
deputada Elisa Costa (PT) I 

oU'\. 
°DEO\ 
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Alexandre Magrineli dos Reis, da Feam: defesa do consenso pela aprovação 
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Ministério Público e Fetaemg encaminham sugestões 

PL sobre pequizeiro 
pronto para o Plenário 

O chefe de gabiente da 
Presidência da Feam, Alexandre 
Magrineli dos Reis, elogiou o 
projeto e defendeu o consenso 
para se chegar a um texto que 
compatibilize a atividade eco-
nômica com a proteção do meio 
ambiente. Ele lembrou que as 
empresas não seriam obrigato-
riamente oneradas com a cau-
ção ambiental. Isso porque três 
instrumentos de garantia pode-
riam ser usados: garantia real, 
carta de fiança bancária ou se-
guro de responsabilidade civil. 

Bárbara Valadão, também 
da fundação, sugeriu que o pro-
jeto possa abarcar tanto os ca-
sos de risco de acidente (com 
a classificação clara de risco e 
parâmetros para definir valores 
da caução) quanto os custos 
do fechamento de minas. Ela 
também defende que o empre-
endimento não seja enquadra-
do pelo seu porte, mas pelo ris-
co de dano ambiental. 

O assessor da Fetaemg, 
Eduardo Arantes do Nascimen-
to, enfatizou que o projeto não 
trata apenas da atividade 
minerária, além de sugerir que os 
empreendimentos sejam enqua-
drados no PI por classe de im-
pacto ambientaL Reivindicou que 
sejam enfocados aspectos como 
ressarcimento e situação das po-
pulações atingidas por acidente 
ambiental Nascimento cobrou que 
as audiências públicas previstas 
no licenciamento ambiental dos 
empreendimentos sejam reformu-
ladas em formato e conteúdo, 
pois hoje serviriam apenas para 
o empreendedor se defender, e 
não para informar sociedade e Es-
tado. Imprimir qualidade aos es-
tudos de impacto ambiental foi 
outra reivindicação. 

O assessor do Centro de 
Apoio Operacional do Meio 
Ambiente, Patrimônio Cultural, 
Habitação e Urbanismo (Cao-
ma), Luciano José Alvarenga, 
sugeriu que seja incorporada ao 
projeto a referência aos danos 
imateriais — e não somente aos 
danos pessoais e materiais cau-
sados à população. A pro-
curadora da República em Mi-
nas, Minam do Rosário Moreira 
Lima, enfatizou que o valor da 
caução ambiental não deve es- 

tar relacionado com a capaci-
dade financeira do empreende-
dor, mas com os danos que pos-
sam ser causados pelo empre-
endimento. Ela também suge-
riu que seja alterado dispo-
sitivo do projeto que se re-
fere ao Ministério Público, a 
fim de que a promotoria não 
precise se ater a prazos con-
cedidos pela administração 
pública para atuar. 
Defesa — Os deputados presen-
tes defenderam a caução 
ambiental, destacaram a impor-
tância da audiência como es-
paço para coletar sugestões e cri-
ticaram o substitutivo da CO. Fa-
laram os deputados Fábio Avelar 
(PSC), Almir Pataca (PT) e Ronaldo 
Magalhães (PSDB). O presidente da 
comissão, deputado Sávio Souza 
Cruz (PMDB), sugeriu ao relator, de-
putado Wander Borges, propostas 
de mudança no texto original En-
tre elas, que o Conselho Estadual 
de Política Ambiental (Copam) 
decida, em prazo determinado a 
contar da publicação da futura lei, 
os critérios para definição dos em-
preendimentos que representariam 
risco real ao meio ambiente. 
Presenças — Participaram da 
reunião os deputados Sávio 
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Fábio Avelar (PSC), vice; 
Wander Borges (PSB), Padre 
João (PT), Almir Paraca (PT), 
Ronaldo Magalhães (PSDB), Zé 
Maia (PSDB), Weliton Prado 
(PT) e Domingos Sávio (PSDB) 
e deputada Elisa Costa (PT). 

A comissão também 
analisou alguns projetos. En-
tre eles, o PL 725/07, do de-
putado Doutor Viana (DEM), 
que altera a Lei 10.883, de 
1992, que declara de preser-
vação permanente, de inte-
resse comum e imune de cor-
te o pequizeiro. O relator, 
deputado Almir Paraca, opi-
nou pela rejeição da maté-
ria. Na opinião dele, os pro-
jetos de irrigação do Esta-
do não seriam prejudicados 
com a existência de pe-
quizeiros na área, já que a 
própria legislação existente 
prevê mecanismos para con-
ciliar a preservação da es-
pécie e o desenvolvimento 
sustentável. Agora o projeto 
está pronto para o Plenário, 
em 1° turno. Na CCJ, ele re-
cebeu duas emendas. 
Animais — Pronto para ser 
apreciado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, também em 1° 
turno, está o PL 135/07, do 
deputado Datam Ribeiro Silva 
(PSDB), que institui o Código 
Estadual de Proteção aos Ani-
mais. O projeto foi relatado 
pelo deputado Fábio Avelar, 
que acatou substitutivo apre-
sentado pela CCJ, apesar de 
ponderar que a matéria pre- 

cisa ser mais bem discutida 
com especialistas, técnicos e 
aqueles que vão aplicá-la. 

O substitutivo, que 
dispõe sobre a Política Es-
tadual de Proteção aos Ani-
mais, lista 12 capítulos, que 
tratam, entre outros assun-
tos, de: princípios e objeti-
vos da política; fau-na sil-
vestre, exótica, doméstica e 
domesticada; vivissecção 
(experimentos didático-ci-
entíficos realizados com ani-
mais em centros de experi-
ências e demonstrações); sis-
temas intensivos de econo-
mia agropecuária e abate de 
animais; licenças e registros; 
fiscalização; dano à fauna e 
penalidades, além das dispo-
sições finais e transitórias. 

O projeto proíbe a caça 
profissional da fauna silves-
tre e a comercialização, sem 
a devida licença, de espéci-
mes dessa fauna — exceto o 
comércio daquelas provenien-
tes de criadouros devidamente 
legalizados. Exige a licença para 
o exercício de atividade com ani-
mais da fauna silvestre e exótica. 
Requerimentos — Os par-
lamentares aprovaram ain-
da quatro requerimentos na 
reunião de ontem. 
na  internet 
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Comissão discutirá concursos dos 
cartórios com secretário de Governo 

Rrsardo Barbosa 

A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
aprovou ontem requerimento 
do deputado Weliton Prado 
(PT) a fim de que seja realiza-
da visita ao secretário de Es-
tado de Governo, Danilo de 
Castro, para buscar uma solu-
ção para a demora na outorga 
de delegação de serviços 
notariais aos aprovados em 
dois concursos realizados em 
fevereiro de 2005 e 2006. Re-
dientantes dos cerca de 480 
Mrdidatos aprovados nos con-
cursos lotaram o Plenarinho IV 
da Assembléia e participaram 
da reunião da comissão, co-
brando uma solução. 

Em 2005, foi realizado 
o concurso de remoção, que 
permite aos aprovados a trans-
ferência de titularidade 
notarial para outros cartó-
rios, inclusive de outras cida-
des. De acordo com informa-
ções da Associação dos 
Concursados em Serviços 
Notariais e de Registro, foram 
aprovadas cerca de 30 pes-
soas nesse primeiro concurso. 
O segundo concurso foi reali-
zado em fevereiro de 2006, para 
ingresso nos serviços notariais 

registro. De acordo com a 
Wciação, foram aprovadas 
cerca de 450 pessoas. 

Antes da reunião, depu-
tados entraram em contato 
com representantes do Execu-
tivo e disseram ter recebido a 
informação de que a questão 
seria resolvida em um prazo 
máximo de 15 dias. Por essa 
razão, foi aprovado um segun-
do requerimento, marcando 
nova reunião para tratar do 
assunto, a ser realizada pro-
vavelmente no dia 17. "Tive-
mos a informação de que o 
assunto será resolvido em uma 
ou duas semanas, no máximo. 
Vamos tentar trazer a previ-
são de uma data do secretá-
rio Danilo de Castro", afirmou 
o deputado Ronaldo Maga-
lhães (PSDB). 

O presidente da Comis-
são de Assuntos Municipais, 

Weliton Prado (PT), abriu a 
reunião afirmando que a ma-
nutenção dos atuais titulares 
dos serviços notariais, não 
concursados, é uma flagrante 
violação do artigo 236 da 
Constituição Federal. "Espera-
mos que essa audiência sen-
sibilize o Executivo, que está 
descumprindo um preceito 
constitucional", afirmou o 
parlamentar petista. 

O presidente da Associ-
ação dos Concursados, Ari 
Alves Pires Neto, disse que os 
dois concursos já foram ho-
mologados pelo Judiciário há 
meses. "0 de remoção já está 
nas mãos do Executivo, para 
outorga, há mais de sete me-
ses; e o de ingresso, há mais 
de três meses. Estão transfor-
mando um ato administrativo 
em ato político", afirmou Ari 
Pires. Ele comparou a demora 
ao processo realizado no go-
verno Itamar Franco, em que 
a outorga demorou um mês. 
Novo concurso — O diretor 
executivo da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernan-
des, Leonardo Lúcio, que re- 

presentou o Judiciário na au-
diência, afirmou que o papel 
da escola se encerrou com a 
homologação dos resultados. 
"Em breve, vamos publicar os 
editais de novos concursos 
para os serviços notariais e de 
registro", afirmou o diretor. 
Garantias — O deputado Do-
mingos Sávio (PSDB), líder da 
Maioria, disse ter recebido 
garantias do secretário de 
Governo, Danilo de Castro, e 
do governador Aécio Neves 
de que não há óbice do Es-
tado à realização da outor-
ga e que a demora se deveria 
a cuidados legais e à inten-
ção de realizar o processo de 
uma só vez, após a análise 
de todos os aproximadamen-
te 480 casos. "Disseram que 
está na Advocacia-Geral e que 
estão concluindo a análise", 
afirmou o líder. 

O deputado Weliton Pra-
do afirmou que as preocupa-
ções dos concursados são na-
turais, uma vez que grande 
parte dos atuais ocupantes 
dos cargos notariais estão lá 
por indicações políticas. "I-lá 

Representantes de candidatos aprovados nos concursos lotaram o Plenarinho IV para cobrar solução do problema 
parentes de senadores e de 
integrantes do governo. Na 
minha opinião, eles estão fa-
zendo gestões para travar a 
outorga", afirmou o parlamen-
tar. O deputado Neider Moreira 
(PPS) disse compreender as 
apreensões, mas pediu um 
pouco mais de paciência aos 
concursados. "Tudo mostra 
que o governador Aécio Ne-
ves tem compromisso com a 
lei", afirmou Neider. 
Requerimentos — Além dos 
dois requerimentos aprova-
dos a respeito da questão 
dos concursos notariais, a 
Comissão de Assuntos Mu-
nicipais aprovou ainda ou-
tros três requerimentos de 
autoria do. deputado We-
liton Prado. Também foram 
aprovadas duas proposições 
que dispensam a apreciação 
do Plenário. íntegra na 
internet 
Presenças — Deputados 
Weliton Prado (PT), presiden-
te; Ronaldo Magalhães (PSDB), 
vice; Neider Moreira (PPS), 
Wander Borges (PSB) e Domi 
gos Sávio (PSDB). 
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Curumim 
O deputado Fábio Avelar 
(PSC) falou sobre uma repor-
tagem do jornal Estado de 
Minas, de 22 de junho, que 
deu destaque ao Projeto 
Curumim, uma iniciativa da 
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social (Sedese), 
que faz um trabalho com jo-
vens de áreas carentes no ho-
rário em que não estão nas 

60 anos do PSB 
Na tribuna, o deputado 
Wander Borges (PSB) leu o 
requerimento, de sua autoria 
e outros, de homenagem ao 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), pelo seu sexagésimo 
aniversário, a completar-se no 
dia 6 de agosto. Na justifica-
tiva do requerimento, o de-
putado conta a trajetória do 
partido: "em 1945, vieram à 

salas de aula. "É uma ação que 
busca a redução da vulnera-
bilidade no processo de for-
mação moral dos jovens", dis-
se. Avelar externou sua satis-
fação em ter participado, na 
segunda-feira (2), da inaugu-
ração das novas instalações 
do Ambulatório Professor 
Mardas Salvador Nancran, do 
pronto atendimento do blo-
co cirúrgico do Hospital Uni- 

tona as inovadoras idéias do 
movimento Esquerda Demo-
crática, que objetivava con-
ciliar o processo de transfor-
mações sociais com as exi-
gências de ampla liberdade 
civil e política". Segundo 
Wander Borges, o PSB foi fun-
dado em 6 de agosto de 
1947, cassado em 1965, 
quando foi extinto juridica-
mente, e passou a atuar na 

versitário São José, no bairro 
Santo Agostinho, na Capital. 
"Esse hospital tem uma histó-
ria gloriosa de realizações em 
beneficio do povo", ressaltou. 
Ele também apresentou reque-
rimento para que a Casa externe 
à família do finado Luiz Ribei-
ro de Souza, prefeito de São 
Francisco de Paula por dois 
mandatos, manifestação de 
pesar pelo seu falecimento. 

clandestinidade entre 1965 e 
1985. Em aparte, os deputa-
dos Carlin Moura (PCdoB), 
Luiz Tadeu Leite (PMDB), Elisa 
Costa (PT), Tiago Ulisses (PV), 
Fábio Avelar (PSC), Hely 
Tarqüinio (PV) e Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) parabenizaram 
o PSB e seus filiados. Em 
apoio ao requerimento, os 
outros 76 deputados assina-
ram o requerimento. 

Ministério Público 
O deputado Durval Ângelo 
(PT) criticou a generalização, 
feita por colegas deputados, de 
erros isolados de representan-
tes do Ministério Público (MP), 
como se isso fosse praxe. "Pas-
samos a jogar pedra na insti-
tuição indiscriminadamente. O 
que temos a obrigação e o de-
ver de fazer é denunciar os des- 

PMDI — 2007 a 2023 
O deputado Carlin Moura 
(PCdoB) lembrou que, nos úl-
timos dez dias, o Ministério 
Público (MP) foi o único as-
sunto discutido no Plenário 
da Casa. "Na semana passada, 
participamos do seminário so-
bre o PMDI, mas o Plenário se 
ateve ao MP, e o PMDI ficou 
em segundo plano. Tenho um 
profundo respeito pelo Minis- 

Ministério Público II 
O deputado Getúlio Neiva 
(PMDB) falou sobre o relacio-
namento da Assembléia com 
o Ministério Público. Ele cri-
ticou o comportamento dos 
promotores: "Por que esses 
jovens, recém-saídos da uni-
versidade, sem treinamento 
e experiência, conseguem 
fazer que a Justiça trabalhe 

vios e arbitrariedades come-
tidos por promotores e pro-
curadores de Justiça", disse. 
Segundo o parlamentar, a Co-
missão de Direitos Humanos 
tem tido, desde 2003, uma ex-
celente parceria com algumas 
promotorias de Justiça. "Fo-
ram muito raros os momentos 
em que a comissão recorreu ao 
MP para requisitar apoio e não 

tério Público e vejo que o de-
bate travado aqui foi um pou-
co desfocado", disse. O depu-
tado sugeriu que o debate so-
bre o PMDI fosse retomado. 
Segundo o parlamentar, é im-
portante falar sobre os PMDIs 
que já foram realizados. "Não 
há como falar em planejamen-
to sem considerar o que já foi 
planejado", ressaltou o depu-
tado. De acordo com Carlin 

desnecessariamente? Os ho-
mens sérios do MP têm nos-
so respeito. Mas aqueles que 
querem ocupar a prefeitura 
no lugar dos prefeitos, não. 
Sabemos qual partido é be-
neficiado pelas ações desses 
jovens promotores". O parla-
mentar afirmou que ficou 
quatro anos, quando prefei-
to de Teófilo Otôni, sendo 

obteve receptividade. Nossa 
intenção não é promover tal 
instituição; sabemos que a 
perfeição está distante, e te-
mos consciência da ocorrên-
cia de desvios, mas esta Casa 
deve dar exemplo e se pautar 
no respeito aos demais pode-
res, posto que está em pata-
mar de igualdade com os de-
mais", afirmou. 

Moura, desconsiderar as pro-
postas estabelecidas no PMDI 
de 1999 por Itamar Franco se-
ria questionar se o Estado cum-
priu as propostas ou não. O 
parlamentar disse que é neces-
sário fazer um comparativo 
entre o PMDI de 1999 e o 
PMDI de 2007 a 2023. "Com 
esse comparativo, vamos ver 
qual caminho Minas deve se-
guir", disse Carlin Moura. 

perseguido pelo MP e que 
hoje a prefeitura do PT faz 
tudo sem licitação. "Preocupa-
me o excesso de liberdade que 
demos a eles na formatação 
da Constituição. Este pais 
precisa reformular sua demo-
cracia, refazer as normas ju-
diciais. Não podemos 
tir que só o MP e 
vo façam leis, dis 
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Prazo para apresentação de emendas ao 
PMDI é prorrogado na Reunião Ordinária 

5 de julho de 2007 

Foi prorrogado até o dia 
16 de julho o prazo para re-
cebimento de emendas ao Pro-
jeto de Lei 1.026/07, que 
aprova a atualização do Pla-
no Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado (PMDI). A deci-
são foi baseada em acordo 
subscrito pela totalidade dos 
membros do Colégio de Líde-
res e informada ontem na Reu-
nião Ordinária de Plenário. 

Na reunião, foi recebida 
AL mensagem com veto parcial à 111, Proposição de Lei Complemen-

tar 104 (ex-PLC 19/07), do go-
vernador, que acrescenta pará-
grafo ao artigo 2a-A da Lei Com-
plementar 83, de 28 de janei-
ro de 2005, que dispõe sobre 
a estrutura orgânica da Advo-
cacia-Geral do Estado (AGE). 
O veto foi orientado por pa-
recer técnico da AGE, que con-
siderou a emenda parcialmen-
te inconstitucional, por alte-
rar as atribuições do procura-
dor-geral de Justiça, dando a 
ele competência para promo-
ver ação civil pública. O pare-
cer informa que a alteração é 
relativa por direito processual, 
e legislar sobre processo civil é 
Ricardo Barbosa 

de competência exclusiva da 
União. Como a legislação não 
permite o veto parcial a emen-
das, o governador optou pelo 
veto integral. 

Foram aprovados, ain-
da, os pareceres de redação 
final dos Pls 96, 132, 522, 
915, 931 e 932, de 2007, en-
caminhados à sanção. 
Requerimentos — Foi deferi-
do requerimento do deputa-
do Arlen Santiago (PTB) e 
outros, solicitando Reunião 
Especial para homenagear 
Montes Claros pelos 150 anos 
de emancipação política. A 
Presidência aprovou dois re-
querimentos: da Comissão de 
Direitos Humanos, solicitan-
do ao reitor da UFMG infor-
mações sobre o processo ad-
ministrativo disciplinar ins-
taurado para apurar fatos re-
ferentes à manifestação de 
estudantes da instituição; e 
do deputado Doutor Viana 
(DEM), solicitando regime de 
urgência para a tramitação do 
PL 1.338/07, da Mesa da As-
sembléia, que altera a tabela de 
vencimentos básicos dos ser-
vidores da Secretaria da ALMG. 

Na reunião, dois deputa-
dos subiram à tribuna para pro-
nunciamentos. Elisa Costa (PT) 
falou sobre o Plano de Acelera-
ção do Desenvolvimento (PAC) e 
investimentos em Governador 
Valadares. Getúlio Neiva (PMDB) 
tratou de dois temas: a Zona de 
Processamento de Exportação de 
Teófilo Otôni e a atuação do Mi-
nistério Público em Minas Gerais. 

A deputada Elisa Costa 
apresentou dados sobre os re-
cursos do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) libe-
rados para Minas Gerais. "Serão 
R$ 3,6 bilhões, sendo R$ 3 bi-
lhões direto do governo fede-
rale o restante como contrapar-
tida do Estado e dos municípi-
os", informou, lembrando que 
43 municípios assinaram con-
vênios com o governo federal, 
durante a visita do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva a Belo 
Horizonte, na semana passada. 
Ela elogiou a postura do presi-
dente Lula. "Isso demonstra o 
compromisso de Lula com Mi-
nas Gerais", disse, acrescentan-
do que "o que importa nesse 
novo jeito de fazer política é a 
necessidade das cidades". 

Elisa também disse que 
Governador Valadares está re-
cebendo o maior volume de re-
cursos de sua história e que a 
população deve fiscalizar a boa 
aplicação desse investimento. 
Pelo PAC, a cidade receberá R$ 
109 milhões, sendo R$ 90 mi-
lhões do governo federal e R$ 
19 milhões de contrapartida do 
município. A deputada lembrou  

ainda o projeto de iniciativa 
popular que tramita na ALMG 
para redução da tarifa de ener-
gia elétrica. "Pagamos a ener-
gia mais cara do Brasil", afirmou. 

O deputado Getúlio Neiva 
(PMDB) informou que foi apro-
vado no Senado o projeto de lei 
que cria a Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) de Teófilo 
Otôni. Para ele, a ZPE vai possi-
bilitar o crescimento econômico 
da região, atraindo investimen-
tos e empregos. "Estamos nessa 
luta desde 1988. Desde 1995, a 
obra está pronta, aguardando a 
burocracia. Nessa legislatura, o 
deputado Ademir Camilo (PDT-
MG) conseguiu colocar o proje-
to na pauta da Câmara dos De-
putados. Teófilo Otôni é tida 
como a capital das pedras preci-
osas. É preciso agregar valor à ex-
portação desse material e a ZPE 
vai ajudar nisso", disse. O parla-
mentar também acusou a prefeita 
de Teófilo Otôni de tentar se 
apropriar politicamente da ZPE e 
de obras do Estado. 

Em relação ao Ministério 
Público, Neiva reclamou dos que 
chamou de "impúberes promo-
tores". "Não sou contra a insti-
tuição. Estamos aqui tentando 
colocar limites corretos. Quem 
faz lei é o Legislativo", frisou. 
"Essa discussão é sobre os ex-
cessos cometidos pelos promo-
tores no interior de Minas." O 
parlamentar recebeu o apoio 
dos deputados Paulo Cesar 
(PDT), Antônio Júlio (PMDB) e 
Antônio Genaro (PSC), que 
apartearam o discurso de Neiva. 

PAC e MP continuam 
sendo debatidos 

ORDEM DO DIA 
Reunião Ordinária (14 horas) 
PLC 17/07 

Do procurador-geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar 34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Públi-
co do Estado. Discussão em 1° turno 

PL 11/07 
Do governador, que dispõe sobre a atuação da Polícia Ambiental sob 
interveniência da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus- 

tentável. Prosseguimento da discussão em 10  turno 
PL 72/07 

Do deputado Gilberto Abramo, que assegura aos alunos inadimplentes dos 
três níveis de ensino o direito de participar das cerimônias de formatura e 
de receber o certificado de conclusão do curso. Discussão em 1° turno 

PL 133/07 
Do deputado Adalclever Lopes, que cria o cadastro do patnmo 
rico e artístico de Minas Gerais. Discussão em 1° turno 



Seis projetos de lei foram aprovados ontem à noite 

Quatro 
reuniões com 

convidados 
A Comissão de Direi- 

tos Humanos discute hoje, 
às 9 horas, a situação de 
cerca de cem famílias que 
ocupam um prédio no 
bairro Serra, em Beto Ho-
rizonte. As famílias reivin-
dicam a desapropriação da 
obra inacabada da Cons-
trutora Encol, enquanto 
os mutuários pedem na 
Justiça a reintegração de 
posse. O Fórum Estadual 
de Turismo (FET) será 
tema da Comissão de Tu-
rismo, às 9h30, mesmo 
horário da audiência pú-
blica da Comissão de Se-
gurança Pública, em 
Carmo do Paranaíba. Os 
deputados estarão na ci-
dade, considerada uma 
das dez mais violentas do 
Estado. A Comissão de 
Saúde discute, às 10 ho-
ras, a regulamentação do 
funcionamento das farmá-
cias, proposta no Projeto 
de Lei 4.385, que tramita 
no Congresso Nacional. 
Agenda 
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Plenário da Assembléia Legislativa 
aprova dez projetos de lei nas reuniões 

Campina Verde terreno com 
área de 720m2, para o funcio-
namento de posto de saúde 
municipal; e em 1° turno, os 
Pls 176/07, do deputado 
Gustavo Valadares (DEM), que 
autoriza o Executivo a doar a 
Santa Maria do Suaçuí imóvel 
de 1.566m2, destinado à utili-
zação para secretarias munici-
pais da cidade; e 722/07, que 
autoriza o Executivo a fazer 
reverter a Itaguara um terreno 
urbano com área de 360m2. 

Outros projetos de do-
ação e reversão de imóveis fo-
ram aprovados pela manhã. O 
PL 281/07, do deputado Célio 
Moreira (PSDB), aprovado em 
2° turno, autoriza o Executi-
vo a reverter a Buenópolis imó-
vel com área de 1.600m2, que 
será destinado à abertura de 
uma via urbana. Outra propo-
sição aprovada em 2° turno, 
do deputado Zé Maia (PSDB), 
foi o PL 322/07, que auto-
riza o Executivo a doar a 

Guilherme Bergamini 

Em duas Reuniões Ex-
traordinárias de Plenário, on-
tem, os deputados aprovaram 
dez projetos de lei. À noite, 
entre os seis projetos aprova-
dos destacaram-se dois, em 1° 
turno: o PL 469/07, do de- 

gaputado Gustavo Corrêa (DEM), 
Wque trata da utilização de 

madeira apreendida para a 
construção de habitações po-
pulares; o PL 486/07, do de-
putado Leonardo Moreira 
(DEM), que proíbe a cobrança 
obrigatória de consumação 
mínima em restaurantes, ba-
res e casas noturnas. Esse pro-
jeto acrescentou ainda a pre-
visão de que, no caso de 
descumprimento da futura lei, 
o infrator estará sujeito às 
penalidades previstas pelo 
Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor. 

Pela manhã, o principal 
projeto aprovado, em 2° tur-
no, foi PL 225/07, do depu-
tado Alencar da Silveira Jr. 
PDT), que obriga a Loteria 
ineira a destinar pelo me-

nos 50% do espaço de seus 
bilhetes para divulgação de 
informações sobre pessoas 
desaparecidas. Assim que ti-
ver seu parecer de redação 
final aprovado, segue para 
sanção ou veto do governa-
dor Aécio Neves. 
Servidores - Na Extraordiná-
ria da noite, recebeu aprova-
ção também o PL 1.338/07, 
da Mesa da Assembléia, que 
altera a tabela de vencimen-
tos básicos dos servidores ati-
vos e inativos da Secretaria da 
ALMG, reajustando-os em 15% 
a partir de 1°/7/07. Também 
à noite, foram aprovados os 
seguintes projetos de doação 
e reversão de imóveis: em 2° 
turno, o PL 329/07, do de-
putado Zé Maia (PSDB), que 
autoriza o Executivo a doar a 

Ituiutaba imóvel com área de 
11.043,30m2, que deverá ser 
utilizado para o funcionamen-
to de um centro social urbano 
e de uma unidade municipal 
pré-escolar. Por fim, foi apro-
vado, também em 2° turno, o 
PL 934/07, do governador, 
que autoriza o Executivo a 
doar a Desterro de Entre-Rios 
terrenos rurais com áreas de 2 
mil m2  e 10 mil m2, situados 
no distrito de São Sebastião 
do Gil, nesse município. 
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Falta de recursos dificulta ação 
do Ipsemg no interior do Estado 

0 presidente do Institu-
to de Previdência dos Servido-
res Públicos do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg), Antônio 
Abrahão Caram Filho, reconhe-
ceu que a falta de recursos difi-
culta a melhoria e a ampliação 
do atendimento aos servidores 
do interior do Estado. Para re-
verter a situação, Caram Filho, 
que participou ontem na ALMG 
da reunião da Comissão de Saú-
de, anunciou que já foi publi-
cado edital para contratação de 
uma empresa de consultoria que 
deverá identificar um novo for-
mato para o Ipsemg. 

Segundo o presidente do 
Ipsemg, a insuficiência de verba 
foi em parte causada pela Lei Com-
plementar 64, de 2002, que alte-
rou as formas de financiamento 
do instituto. De acordo com ele, 
a lei separou a contribuição 
previdenciária da contribuição 
para o sistema de saúde. O presi-
dente do Ipsemg disse que, para 
o sistema previdênciário, a sepa-
ração foi positiva, na medida em 
que atrelou a contribuição dos 
servidores ao salário recebido. 

Entretanto, segundo An-
tônio Abrahão Caram, para o sis- 

para o custeio da máquina ad-
ministrativa do Ipsemg. "As di-
ficuldades de atendimento no 
interior estão ligadas ao fato 
de não existir esse custeio es-
pecífico", afirmou. 

O diretor do Ipsemg, 
Roberto Porto Fonseca, apre-
sentou dados sobre o finan-
ciamento da saúde no Brasile 
em Minas Gerais. Segundo ele, 
em 2006, o orçamento do 

Marcelo Metzker 

ma Unico de Saúde (SUS) foi 
de R$ 36 bilhões, enquanto o 
valor ideal para o atendimento 
da população seria de R$ 211 
bilhões. No caso do Ipsemg, 
Roberto Porto Fonseca afir-
mou que o valor disponível 
está também muito abaixo do 
ideal, sendo que o sistema 
gasta cerca de R$ 20 por usu-
ário, enquanto o ideal seria 
mais de R$ 60. 

Parlamentares receberam a diretoria do instituto na ALMG e cobraram providências 
tema de saúde, o atrelamento ao mentários que eram utilizados governo federal para o Siste-
salário do servidor é inadequa-
do, tomando os percentuais de 
arrecadação baixos para o pla-
no de saúde. "0 valor a ser 
pago pelo plano de saúde não 
deve ser atrelado ao valor do 
salário, e sim à faixa etária e 
ao sexo do paciente, como é 
feito pelos planos particulares", 
disse. Ele ainda destacou que 
a Lei Complementar 64 também 
acabou com os recursos orça- 

Deputados cobram melhoria no atendimento 
Deputados que partici- vidores públicos vêm enfren- que solicitou que o posto de deve repensar a viabilidade de 

param da reunião reconhece- tando grandes dificuldades atendimento a mbulatorial manter o plano de saúde do 
ram os esforços da direção do para serem atendidos. O de- localizado na Gameleira não Ipsemg no seu atual formato. 
instituto, mas cobraram me- putado Dalmo Ribeiro Silva seja fechado com a inaugu- Requerimentos — Na reunião, 
lhorias. O deputado Carlos Pi- (PSDB) reclamou do fechamen- ração do Cardiominas. As ca- foram aprovados oito regue-
menta (PDT) lembrou a situa- to de agências no Sul de Mi- rências do atendimento na rimentos de visitas, audiên-
ção da região de Montes Cla- nas e fez um apelo para que região de Divinópolis foram cias públicas e pedidos de 
ros, que é responsável pelo mais médicos e hospitais se- destacadas pelo deputado informações a autoridades. 
atendimento dos contribuin- iam credenciados na região. Domingos Sávio (PSDB). 	íntegra na internet 
tes de 87 municípios. Segun- O parlamentar ainda afirmou 	Durante os debates, o Presenças — Deputados Carlos 
do ele, já houve muitos avan- que vai solicitar a instalação presidente da Comissão de Mosconi (PSDB), presidente; 
ços, mas é necessário ainda de uma comissão especial na Saúde, deputado Carlos Hely Targilínio (PV), vice-pre-
realizar, com urgência, novos Assembléia para acompanhar o Mosconi (PSDB), afirmou que sidente; Carlos Pimenta (PDT), 
credenciamentos de profissio- atendimento disponibilizado ficou extremamente preocupa- Doutor Rinaldo (PSB), Elmiro 
nais. "Estou até aqui com um pelo Ipsemg no Estado, 	do com a realidade do orça- Nascimento (DEM), Domingos 
abaixo-assinado da população 	O deputado Doutor mento da saúde apresentada Sávio (PSDB), Dalmo Ribeiro 
solicitando esses credencia- Rinaldo (PSB) também pediu pelo presidente e pelo diretor Silva (PSDB), Fahim Sawan 
mentos", afirmou, 	 a melhoria do atendimento na do Ipsemg. "Com esse orça- (PSDB), João Leite (PSDB) e 

O deputado Fahim Sa- região Centro-Oeste e o mento fica muito difícil dar Weliton Prado (PT); e a depu-
wan (PSDB) disse que as reali- credenciamento de mais hos- um atendimento de qualida- tada Gláucia Brandão (PPS). 
dades do atendimento no in- pitais. Esteve presente na de à população", considerou. Além das autoridades citadas, 
tenor e na Capital são mui- reunião o presidente da Cá- O vice-presidente da comis- também esteve presente na 
to diferentes. Ele afirmou que mara Municipal de Belo Hori- são, deputado Hely Targilinio reunião o vice-presi 	o 
no Triângulo Mineiro os ser- zonte, vereador Totó Teixeira, (PV), destacou que o Estado Ipsemg, Paulo ais' 



HOJE EM DIA 06/07/07 

Belo Horizonte 

MINAS QUITA 

DÍVIDA COM SERVIDORES 
O deputado federal Rodrigo de Castro (PSDB) destacou em plenário da C“-
mara federal o reajuste aos :servidores da Educação em Minas, com o projeto 
de lei apresentado pelo governador Aécio Neves, que antecipou para janeiro 
próximo o piso remuneratório nacional de R$ 850 para os professores da re-
de estadual de ensino. Minas é o primeiro Estado a adotar a medida, que re-
presentará correções de até de 88,9% no valor da remuneração atual dos pro-
fessores mineiros, por cada 24 horas semanais de trabalho. Segundo o parla-
mentar; "o governador está quitando um dívida histórica do Frecutivo esta-
dual com os servidores da Educação': O deputado também elogiou a atuação 
da secretária de Educação, Vanessa Guimarães, acrescentando que, "aMl tra-
balho, dedicação e métodos qualificados, os dirigentes e o corpo docente e dis-

cente das escolas consolidam Minas na posição de liderança e vanguarda da Educação de qualida-
de no Brasil': 

I1WCIO DE OBRAS  

Os empresários da cons-
trução civil acreditam que o 
segundo semestre deste ano 
será bem melhor do que 
imaginavam. Além de inú-
meros empreendimentos 
privados, esperam que as 
obras do novo Centro Admi-
nistrativo, que o Governo de 
Minas vai construir às mar-
gens da Linha Verde, come-
cem antes de dezembro. Co-
mo o processo de licitação já 
está em andamento e O Go-
verno tem pressa, pode ser 
que as obras comecem mes-
mo em setembro. 

THEODOMIRO PAUMNO 
IIE MONTES F. .110S 

„ASARÃO RE SIMIRADO 

PAULO 
CÉSAR DE 
OLIVEIRA 

- A competente F via imão, o cerimonia o Governo se 
Minas, em Moc 

Aplausos ao governador Aécio Neves por 
ter liberado, nos 150 anus de Montes Claras, 
R$ 4(X) mil para a restauração do Casarão da 
Fali/ e a instalação do Museu Regional. O be - 
lo prédio é um dos rito is antigos da cidade e ja 
abrigou a Escola Normal e a ['acuidade de Ei- 

losofia. Ali, estudarami várias personalidades, 
como Darcy Ribeiro e Ciro dos Anjos. Há mui-
to tempo que o imóvel estava desativado. Fico 
feliz tio ver que vários casarões históricos da 
nossa querida Montes Claros estão sendo res-
taurados. 



HOJE EM DIA 06107107 

Belo Horizonte 
	o ci 

UM SUPLENTE 
À ALTURA 
DO TTTULAR 
Vitoriosos na caçada ao ex-governa-
dor Joaquim Roriz, vão ter dificulda-
des para empossar o suplente -dele, o 
ex-deputado distrito! Gim Argello. Ro-
riz renunciou ao mandato, anteontem 
à noite, para não ter que enfrentar o 
Conselho de Ética, onde deveria expli-

car aquela história dos R$ Z2 milhões rateados entre ele e 
seus amigos, conforme gravação em poder da Corregedoria 
do Senado. Ocorre que Gim Argello, o primeiro suplente de 
Roriz e que deve assumir o lugar dele, também é citado, ao 
que consta, naquela mesma operação e assim já entra no 
Senado devendo explicações ao pais - na mesma condição, 
portanto, de Roriz. 

Aliás, o que corre em Brasília é que as fitas gravarias pe-
la Policia Civil do Governo do Distrito Federal, com autori-
zação judicial, contêm mais de urna centena de nomes de 
pessoas conhecidas na região e em diálogos dos mais com-
prometedores. Roriz,e seu suplente, a rigor seriam a ponta 
da meada de uma intrincada operação em que sobrou di-
nheiro para todos os lados, o que teria provocado o senador 
Romeu Tuma, corregedor do Senado, a sentenciar que o as-
sunto é dos mais graves. Ou seja, vem chumbo grosso por aí. 

Isso é bom e é ruim para Renan Calheiros. Bom, porque 
joga uma nuvem de poeira sobre o caso dele, desviando uni 
pouco a atenção da mídia e do público para um outro es-
cândalo. Ruim, porque a renúncia de Roriz abre o caminho 
para que a oposição insista com Renan para que ele tam-
bém faça o mesmo. É possível, no entanto, que até, antes de 
Renan, quem tenha que 
renunciar é o futuro se- 
nador, personagem em 
vários processos e envol-
vido, tanto quanto Roriz, 
no escândalo dos R$ 2 

milhões. Mas como é que 
são as coisas: ontem, o se- 
nador Demóstenes Torres 
(DEM) um dos mais empenhados na punição de Renan Ca-
lheiros e na renúncia de Joaquim Roriz já dizia que Gim Ar-
gello não pode ser punido pelo Conselho de Ética, porque a 
denúncia se tornou pública antes que ele assumisse no lu-
gar de Roriz. 

A observação do ex-pefelista Demóstenes Torres poderia 
passar desapercebida, se Gim Argello, do PTB, não fosse liga-
do à oposição, ao contrário de Roriz e de Renan, ambos go-
vernistas. Ou seja, Roriz teve que renunciar porque estava 
envolvido na história do rateio de R$ 2 milhões, mas seu su-
plente, não, porque o caso veio à tona antes de ele assumir, 
mesmO que ele esteja resp'ondendo a um monte de processos 
e teria participa -do que do mesmo rateio que vitimou o titu-
lar do cargo. O senador Demóstenes 7brres, tão firme na de-
fesa dos bons costumes dos senadores, parece entender q 
uns podem e outros não podem participar de butins - sendo 
de oposição, podem; da situação, não. 

Ora, o que separa Gim Argello de Roriz é uma filigrana 
jurídica Roriz Pi pego no contrapé quando já estava no 
exercício do cargO. Gim Argello, não. Isto é, não estava ainda 
no exercício do cargo, mas nem por isso esse detalhe o livra 
do mesmo constrangimento que acometeu Roriz, razão 
principal para que renunciasse. Assim, para usar dois pesos 
e uma só rnedk., o correto seria que Gim Argello não assu-
misse, e4é que se concluísse a investigação a que ele está sub-
metido não por acaso, a mesma de Joaquim Roriz. A situa-
ção é a mesma, o constrangimento idêntico e a saída não 
pode ser outra. Assim como Roriz não poderia continuar se-
nador, Gim Argello também não pode ser senador O risco 
que corre o pau, corre o machado. 

A confusão vai sobrar para Renan Calheiros. A súbita re-
núncia de Joaquim Roriz,-  anteontem à noite, enfraquece a 
posição do presidente do Senado, também acusado, por ra-
zões outras, de ferir o decoro parlamentar Tanto isso é ver-
dade que ontem cresceu a pressão contra a permanência dalk  
le na presidência do cargo. Renan, contudo, resiste. A dl, 
rença entre ele e Roriz, no fundo, é apenas de maior expe-
riência e de maior vivência no meio das cobras criadas que 
habitam o Congresso. 

Visite esta coluna na Internet wrne.holeemdla.com.br  
E-mail: ColunaCL@hojeemdla.com.br  

CARLOS 
LINDENRERG 

"A SITUAÇÃO É A MESMA, 
O CONSTRANGIMENTO 
MENTIR IA SAÍDA NÃO 
PODE SER DUTRA" 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 07 a 09/07/07 

Belo Horizonte 

Copam dá licença para 
o Centro Administrativo 
Edital para a realização das obras será lançado no próximo dia 16 

MARX FERNANDES 

A licença prévia para o 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais foi 
aprovada ontem no Conse-
lho Estadual de Política 

\ Ambiental (Copam). Os 
prazos estabelecidos serão 

\
mantidos, com o edital do 

, empreendimento previsto 
para ser lançado no pró-
ximo dia 16, conforme 
informou ontem o diretor 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
Marcelo Nassif. O orça-
mento também permanece 
inalterado, com previsão 
de cerca de R$ 880 milhões 
em investimentos. 

O diretor da Codemig 
ressaltou que as novas con- 

^licionantes impostas na 
nirfeunião do Copam serão 

analisadas. "Questões como 
a segurança pública no 
Vetor Norte da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), e acom-
panhamento da expansão 
econômica na região, 
visando manter o cresci-
mento ordenado, serão 
estudadas e adequadas ao 
processo", afirmou Nassif. 

Impactos — Alguns possí- 

veis impactos causados na 
região, como o aumento do 
fluxo de tráfego na MG-
010, via de acesso ao 
empreendimento, que tam-
bém faz parte da Linha 
Verde — principal via de 
ligação entre o Centro da 
Capital e o Aeroporto 
Internacional Tancredo 
Neves), em Confins 
(RMBH), com 
investimen- 
tos da ordem 
de R$ 3 6 O 
milhões do 
governo do 
Estado —, 
foram levan-
tados 
durante a 
reunião. 

Os repre-
sentantes do 
Copam res 
saltaram que o empreendi-
mento deveria fazer parte 
de um projeto entrelaçado, 
que abrangeria a Linha 
Verde, o aeroporto indus-
trial, em Confins, e as 
obras do Anel Viário de 
Contorno Norte da RMBH 
(Rodonoanel Norte). Neste 
último empreendimento, o 
orçamento inicial de R$ 
700 milhões poderá chegar 
a R$ 1 bilhão, devido a con-
dicionantes impostas pelo 

Copam, que já geraram 
atrasos nas liberações 
ambientais. 

"O governo estadual já 
está contratando um 
estudo para o desenvolvi-
mento sustentável do 
Vetor Norte. Com  a cria-
ção da Agência Metropoli-
tana, já em andamento, 
algumas 4ões poderão ser 

concluídas 
	 até o início 

do próximo 
ano", afir-
mou a subse-
cretária de 
Desenvolvi-
mento 
Metropoli-
tano, Maria 
Madalena 
Franco Gar-
cia. De 
acordo com 

ela, a Secretaria de Desen-
volvimento Regional e 
Política Urbana (Sedru) 
atuará com a fiscalização 
da ocupação do solo na 
região. 

Economia — O Centro 
Administrativo do Estado 
de Minas Gerais está loca-
lizado próximo a Vespasi-
ano (RMBH), e reunirá em 
um só local todas as secre-
tarias de governo e seus 

órgãos vinculados. A previ-
são é que as obras tenham 
início em setembro deste 
ano, para que fiquem pron-
tas até dezembro de 2009, 
conforme Nassif. A estim' 
tiva é que a mudança a. 
sede permita ao Estado 
economizar cerca de R$ 25 
milhões ao ano apenas com 
aluguéis. O empreendi-
mento é o maior projeto do 
governo Aécio Neves. 

Cerca de 16 mil servido-
res públicos serão transfe- 
ridos para o empreendi- 
mento. espera-se que 
aproximadamente 10 mil 
pessoas sejam atendidas 
por dia no local. "As obras 
para a revitalização e rea- 
dequação do Parque Serra 
Verde, no entorno do Cen-
tro Administrativo, já pos-
suem a aprovação de R$ - N 

milhões em investiment, 
do governo estadual", disse 
Nassif. 

Segundo ele, o governo 
Aécio e a Codemig têm rea- 
lizado todos os procedimen- 
tos no empreendimento 
dentro da legislação ambi- 
ental. O processo de desen- 
volvimento do vetor Norte 
será monitorado por pelo 
menos 20 anos, acompa-
nhando os impactos, positi-
vos e negativos. 

"As obras para a revi-
talização e readequa-
ção do Parque Serra 
Verde, no entorno do 

Centro Administrativo, 
já possuem a aprova-
ção de R$ 5 milhões em 

investimentos" 



• 

• 



MINAS GERAIS 07/07/07\-- 
Belo Horizonte 

Centro Administrativo tem licença prévia 
Concessão da Copam antecede permissão ambiental para realização da obra 

O Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam) acaba de conce-
der Licença Prévia para a implantação 
do Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. A votação, por una-
nimidade, aconteceu na reunião ex-
traordinária da Câmara de Atividades 
de Infra-Estrutura, realizada no auditó-
rio do Sistema Estadual de Meio Am-
biente, em Belo Horizonte. 

A Licença Prévia foi concedida 
com medidas condicionantes que de-
vem ser cumpridas para a concessão 
da Licença de Instalação (LI), próxi-
ma etapa do processo de licenciamen-
to ambiental. Entre as condicionantes 
estão a implantação de um plano de 
uso sustentável para toda a região, que 
inclui os municípios de Ribeirão das 
Neves, Santa Luzia, Vespasiano, La-
goa Santa, Pedro Leopoldo, São José 
da Lapa, Confins c Jaboticatubas, 
além dos bairros localizados na região 
Norte de Belo Horizonte. 

Outra condicionante é a implan-
tação de um programa de educação 
ambiental com a comunidade, inseri-
do no Projeto Estniturador para a Re-
vitalização do Rio das Velhas em seu 
trecho metropolitano: Meta 2010 - 
navegar, pescar c nadar. Também foi 
solicitada a implementação de medi-
das para redução c compensação da 
emissão dc carbono decorrente da 
implantação c gestão do Centro. Me-
canismos para economia de energia c  

de recursos naturais também foram 
exigidos, como aproveitamento de 
águas de chuva c utilização de mate-
riais certificados na obra. 

Compromisso 

Segundo o diretor de Operações 
da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Code-
m ig) c secretário executivo do proje-
to de criação do Centro Administra-
tivo, Marcelo Nassif, todas as pro-
postas serão acatadas. 

O Centro Administrativo do Esta-
do dc Minas Gerais será construido no 
antigo Hipódromo Serra Verde, na re-
gião Norte de Belo Horizonte, c terá 
uma área de cerca de 800 mil metros 
quadrados. Projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, o empreendimen-
to está avaliado em R$ 880 milhões 
e irá abrigar a sede do Governo c as 
17 secretarias de Estado. A previ-
são é de que 16 mil pessoas traba-
lhem no complexo c outras dez mil 
o visitem diariamente. 

Proteção 

Durante a reunião, o chefe de ga-
binete do vice-governador, Gustavo 
de Castro Magalhães, apresentou os 
detalhes do Plano de Governança Am-
biental c Urbanística (Decreto 44.500 
de 2007), elaborado pelas secretarias 
de Estado de Meio Ambiente c Desen-
volviinento Sustentável c de Desen- 

volvimento Regional c Política Urba-
na. O projeto inclui 11 itens, entre eles 
a criação de um Sistema de Áreas Pro-
tegidas na região. 

O Sistema será implantado com o 
cumprimento da condicionante am-
biental da Licença Prévia do Anel 
Viário de Contorno Norte da Re-
gião Metropolitana dc Belo Hori-
zonte (RMBH). Até 2010 serão 
identificadas áreas para criação de 
unidades de conservação, de áreas 
de reserva legal c de preservação 
permanente. A criação do Parque da 
Serra Verde é a primeira medida a 
ser adotada, com investimentos 
previstos de R$ 5 milhões a serem 
aplicados até dezembro de 2009. 

O plano prevê ainda medidas 
cm caráter emergencial para a prote-

ção do complexo paleontológico, 
arqueológico, espeleológico, am-
biental c hídrico da região cárstica, 
que inclui o Parque Estadual do Su-
midouro, em Lagoa Santa. 

Outra medida é o aprimoramento 
do programa de saneamento ambien-
tal, com investimentos na bacia do Ri-
beirão da Mata c na Área de Proteção 
Especial do Urubu. 



MARIO DO COMÉRCIO 07 a 09/07/07 

1ii.)11/(111C 

— 
Os representantes do Copam fixaram condicionantes em relação à expansão econômica do Vetor Norte 



O TEMPO 	1 07/07/07 

Belo Horizonte 

Centro Administrativo 
recebe licença prévia 

• 

DA REDAÇÃO 

Após reunião ri alizada on-
tem, o Conselho Ustadual de 
Política Ambiental (Copam) 
concedeu a licença prévia para 
a implantação do Centro Admi-
nistrativo do Estach de Minas 
Gerais. A decisão foi unânime, 
durante reunião extraordinária 
da Câmara de Ativii'ades de In-
fra-EsLrutura. 

Junto da licença prévia vie-
ram medidas condicionantes. 
que precisam ser cumpridas 
pari que a licença de instala-
ção. próxima etapa do processo 
de licenciamento ambiental 
seja concedida. 

Entre as conCicionantes 
estão a implantação de um 
plano de uso sustentável a 
região onde o centi o será ins-
talado, incluindo os municí-
pios de Ribeirão das Neves, 
Santa Luzia, Vespasiano, La-
goa Santa. Pedro Leopoldo. 
São José da Lapa. Confins e 
,laboticatubas. além dos bair-
ros localizados na egião Nor-
te (:e Belo Horizon c. 

O governo de Hinas tam-
bém terá que se (oliproinetC'e  

com a implantação de um pro-
grama de Educação Ambiental 
para as comunidade vizinhas, 
através do Projeto Estrutura-
dor para a Revitalização do 
Rio das Velhas em seu trecho 
metropolitano. A meta para 
2010 é permitir navegação. 
pesca e natação. 	• 

O Copam também solicita a 
implementação de medidas pa-
ra redução e compensação da 
emissão de carbono decorrente 
da implantação e gestão do 
Centro. Mecanismos para eco-
nomia de energia e de recursos 
naturais também foram exigi-
dos, como aproveitamento de 
águas de chuva e utilização de 
materiais certificados na obra. 

O diretor de Operações da 
Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Gerais 
(Codemig) e secretário executi-
vo do projeto de criação do 
Centro Administrativo. Marcelo 
Nassif garantiu que todas as 
propostas serão acatadas. O 
Centro Administrativo do Esta-
do de Minas Gerais será cons-
truído no antigo Hipódromo 
Serra Verde, na região Norte de 
Belo llorizontil. 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 07 a 09/07/07 

Belo Horizonte 

Copam dá licença para 
o Centro Administrativo 
Edital para a realização das obras será lançado no próximo dia 16 

MARX FERNANDES 

A licença prévia para o 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais foi 
aprovada ontem no Conse-
lho Estadual de Política 
Ambiental (Copam). Os 
prazos estabelecidos serão 
mantidos, com o edital do 
empreendimento previsto 
para ser lançado no pró-
ximo dia 16, conforme 
informou ontem o diretor 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
Marcelo Nassif. O orça-
mento também permanece 
inalterado, com previsão 
de cerca de R$ 880 milhões 
em investimentos. 

O diretor da Codemig 
ressaltou que as novas con-
dicionantes impostas na 
reunião do Copam serão 
analisadas. "Questões como 
a segurança pública no 
Vetor Norte da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), e acom-
panhamento da expansão 
econômica na região, 
visando manter o cresci-
mento ordenado, serão 
estudadas e adequadas ao 
processo", afirmou Nassif. 

Impactos — Alguns possi- 

veis impactos causados na 
região, como o aumento do 
fluxo de tráfego na MG-
010, via de acesso ao 
empreendimento, que tam-
bém faz parte da Linha 
Verde — principal via de 
ligação entre o Centro da 
Capital e o Aeroporto 
Internacional Tancredo 
Neves), em Confins 
(RMBH), com 
investimen- 
tos da ordem 
de R$ 3 6 O 
milhões do 
governo do 
Estado — , 
foram levan-
tados 
durante a 
reunião. 

Os repre-
sentantes do 
Copam res- 
saltaram que o empreendi-
mento deveria fazer parte 
de um projeto entrelaçado, 
que abrangeria a Linha 
Verde, o aeroporto indus-
trial, em Confins, e as 
obras do Anel Viário de 
Contorno Norte da RMBH 
(Rodonoanel Norte). Neste 
último empreendimento, o 
orçamento inicial de R$ 
700 milhões poderá chegar 
a R$ 1 bilhão, devido a con-
dicionantes impostas pelo 

Copam, que já geraram 
atrasos nas liberações 
ambientais. 

"O governo estadual já 
está contratando um 
estudo para o desenvolvi-
mento sustentável do 
Vetor Norte. Com  a cria-
ção da Agência Metropoli-
tana, já em andamento, 
algumas ações poderão ser 

concluídas 
	 até o início 

do próximo 
ano", afir-
mou a subse-
cretária de 
Desenvolvi-
mento 
Metropoli-
tano, Maria 
Madalena 
Franco Gar-
e i a . De 
acordo com 

ela, a Secretaria de Desen-
volvimento Regional e 
Política Urbana (Sedru) 
atuará com a fiscalização 
da ocupação do solo na 
região. 

Economia — O Centro 
Administrativo do Estado 
de Minas Gerais está loca-
lizado próximo a Vespasi-
ano (RMBH), e reunirá em 
um só local todas as secre-
tarias de governo e seus 

órgãos vinculados. A previ-
são é que as obras tenham 
início em setembro deste 
ano, para que fiquem pron-
tas até dezembro de 2009, 
conforme Nassif. A estima-
tiva é que a mudança d", 
sede permita ao Estado 
economizar cerca de R$ 25 
milhões ao ano apenas com 
aluguéis. O empreendi-
mento é o maior projeto do 
governo Aécio Neves. 

Cerca de 16 mil servido-
res públicos serão transfe-
ridos para o empreendi-
mento. espera-se que 
aproximadamente 10 mil 
pessoas sejam atendidas 
por dia no local. "As obras 
para a revitalização e rea-
dequação do Parque Serra 
Verde, no entorno do Cen-
tro Administrativo, já pos-
suem a aprovação de R$ 5 
milhões em investimento. 
do governo estadual", disse 
Nassif. 

Segundo ele, o governo 
Aécio e a Codemig têm rea-
lizado todos os procedimen-
tos no empreendimento 
dentro da legislação ambi-
ental. O processo de desen-
volvimento do vetor Norte 
será monitorado por pelo 
menos 20 anos, acompa-
nhando os impactos, positi-
vos e negativos. 

"As obras para a revi-
talização e readequa-
ção do Parque Serra 
Verde, no entorno do 

Centro Administrativo, 
já possuem a aprova-
ção de R$ 5 milhões em 

investimentos" 
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Estado vive momento 
propício para acordo 

JAIR DO AMARAL  FILHO 

A linha de finanjamento o-
ferecida pelo Bird é muito inte-
ressante, levando m conta o 
prazo de carência, 'axa de juro 
e prazo de amortizt ção. É uma 
linha de financiam( nto voltada 
para investimentos de longo 
prazo, que contribuem para o 
desenvolvimento econômico. 

Apesar de interessante, de-
ve-se dizer que não é qualquer 
governo estadual c,ue pode a-
cessar a esse tipo de financia-
mento. Para isso, o governo 
deve estar com suas contas e-
quilibradas e sob controle, sem 
o qual não terá condições de o-
fer('cer sua contrapartida. 

A aprovação de pedido de 
empréstimo em nívci de Sena-
do não é problema. pois os Es-
tados lá representados prati-
cani um pacto tácito de reci-
procidade de mane'ra que não 
há muito risco de Kirragem do 
pedido. O problema se coloca 
em nível do Tesouro Nacional, 
que coloca limites rígidos, e 
do próprio Bird. 

i) Estado de Mi ias Gerais  

está em um bom momento pa- 
ra contrair esse tipo de em- 
préstimo dado que realizou, 
em anos recentes, pelo pró-
prio governador Aécio Neves, 
um ajuste estrutural em suas 
contas. Por outro lado, a eco-
nomia mineira é diversificada 
e robusta e, com certeza, está 
e vai se beneficiar da boa con-
juntura da economia mundial 
e da retomada do crescimento 
econômico nacional. O bom 
resultado econômico pode re-
sultar em bons resultados fis-
cais para o governo de Minas, 
refletido na arrecadação. 

Sobre o tempo hábil: as 
negociações com o Bird são 
demoradas, podendo levar até 
cinco anos. Se for assim, Aé-
cio não poderá usufruir do bô-
nus político do empréstimo. 
Mas isso não é um problema, 
desde que os projetos visados 
pelo empréstimo se insiram 
dentro dos interesses da so-
ciedade e economia mineiras, 
ou seja, estejam dentro do in-
teresse do Estado e não do go-
verno do momento. 

* Pós-Doutor em Ciências 
Econômicas pela Université 
de Paris XIII e professor de 
Desenvolvimento Económico 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) 
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Belo Horizonte 

MG negocia emréstiale ée ia 1 hiltião 
Recursos do Banco Mundial devem chegar no ano que vem. para aplicação em Segurança, estradas e saneamento 

DENISE MOITA 

klinas Gerais está em precesso de gestação de 
um aeordo de empréstimo que renderá US$ I bi-
lhão da entidade financeira tiorte-amerieaw Ban-
co Mundial (Bird). O anúncio da negociação um fa-
se de, aprovação fai feito ontem pelo governador i 
Aérin Neves (PSDB). Apó.; almoço com o diretor do 1 
banco para o Brasil. John Briscoe, Meio dei tacou 
a expectativa de que os recursos sejam liberados 
no inicio do ano que vem. 

A negociação do empréstimo bilionário, o maior 
em volume a Ser [eito pe10 Bird com UNI Ft.ado 
brasileiro. foi adiantada pelo jornal O TEMPO na 
semana passada. 

O governador tucano reiterou ontem o destino da 
verba que chega a quase K$ 2 bilhões: áreas priori-
tárias, já anunciadas nas últimas semanas. dentro 
do alargamento do limite de endividamento negocia-
do com a I nião. como segurança, saneamente e es-
Iradas. no Proaeesso. Além delas. Aécio prime i& a-
plicar a verba nos projeto. estruturadores do :;over-
no, como o Centro Administrativo. por exempl 

"Temos que dar uma énfrise grande ao progra-
ma vi,irio do Estado, que seria conclusão das rodo-
vias que não são asfaltadas. programas de estra-
das vicinais, na área de salvamento basic i. cru 
iispecilal nas áreas mais rarentes do Estado. na á-
rea de segurança pública. programas que possam 
incluir investimentos também em equtpaniwitos e 
capacitação dos nossos agentes de segurai] 	a- 
lém de investimenios em educação e saúde.- 

Conforme informações do Bird, o prazo de ca-
rència nesse tipo de negécio é de aproximadamen-
te cinco anos e o limite de pagamento varia entre 
12 a 1.4 anos. Já o percentual de juros norimilmen-
te utilizado segue os critérius da taxa Libor (do 
inerenlo bancário Londrino). que hoje gira vai tor- 

no de 5.3% ao ano, sendo reicalculriiii 
mente. Apesar da noção sobre como o emprestiiiiii 
será pago, a laxa depende do dia em que o acordo 
será assinado, em abril do ano que vem. 

"Estamos esperando, quer dizer, na melhor hi-
pótese — e nem todos os fatores estão sob contro-
le do governador nem no meu — se tudo correr 
bem. voltaremos aqui para assinar o contrato em 
nove meses", calculou Briscori. O processo não se-
rá demorado porque o governo mineiro já tem ou-
tros contratos com a entidade norte-americana. 

Selma e Casa ui predsm 
da 7 aval ao empréstimo 

Antes de ser oficializado, o empréstimo passa-
rá. ainda, por uma análise da diretoria executiva 
do banco e depois &Verá ser aprovada DO plená-
rio (I() Senado. Antes de chegar ao Legislativo. no 
entanto. o projeto segue para a Casa Civil.. É neces-
sário o aval da procuradoria geral do Ministério da 
Fazenda, do Tesouro Nacional e do Banco Central. 

O primeiro setor a analisar o projeto no Senado 
é a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que 
despacha um parecer pela aprovação ou rejeição e, 
depois, encaminha o projeto para ser votado CM 
plena tio (maioria simples). 

Aprovado, o projeto segue para sanção do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e só pulá() o. 
contrato finalmente pode ser efetivamente assina-
do. Atualmente. a CAE analisa um empréstimo do 
Bird para a União no valor de US$ 150 milhões. A-
pós a confirmação. Minas voltará a bater no limite 
de endivnimento acertado com O Ministério da Fa-
zenda no mês passado. (DM) 



HOJE EM DIA 10/07/07 

Belo Horizonte 

LICENÇA PRÉVIA 

De posse da licença pré-
via concedida pelo Copam, a 
Codemig já pode começar a 
traoalhar na área onde será 
construido o Centro Admi-
nistrativo. A licença definitiva 
de instalação depende do 
atendimento a uma série de 
exigências do Copam, que o 
Governo do Estado já havia 
prometido cumprir direiti-
nho, para evitar problemas 
ambientais em toda a região. 
O Centro Administrativo, 
projetado por Oscar Nieme-

' yer, será construido onde 
funcionou o Hipódromo Ser-
ra Verde e terá uma área de 
800 mil metros quadrados. 



HOJE EM DIA 10/07107 

Belo Horizonte 

CURTAS 
GÁS/REAJUSTE 
A Companhia de Gás de Minas 
Gerais (Gasmig), subsidiária da 
Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), reajustou ontem 
em 2,3%, em média, os preços do 
gás natural canalizado para 
consumo industrial. A companhia 
ainda elevou os preços do insumo 
em 2,3% para utilização em 
veículos automotivos e, em 2%, 
para uso geral. De acordo com a 
empresa, o reajuste é decorrente 
da elevação do preço do gás 
natural fornecido pela Petrobras, 
em vigor desde 1° de julho. A 
última alteração na composição 
dos preços do gás natural 
distribuído pela Gasmig 
ocorreu em maio deste 
ano, após a retirada do 
desconto que vinha sendo 
concedido pela Petrobras. 



O secretário Márcio Lacerda diz que ainda não foi definido o valor para cada obra 

Reforço na busca de financiamentos 
Depois da visita do secretá-

rio do Tesouro dos Estados Uni-
dos, Henry Paulson, à Minas Ge-
rais, na terça-feira, o governa-
dor Aécio Neves (PSDB) ganhou 
reforço na busca de financia-
mentos junto a bancos de fo-
mento internacionais. Paulson 
quer intermediar encontro entre 
o presidente do Banco Mundial 
(Bird), Robert Zoellick, e o go-
vernador na tentativa de conse-
guir para o Estado empréstimo 
de US$ 1 bilhão. A expectativa é 
que a operação seja aprovada o 
mais rápido possível e a libera-
ção do recurso aconteça ainda 
neste ano. 

"Trata-se de um montante 
recorde, em termos de Brasil. 
Nós fomos informados que a me- 

ta do banco é fechar um acord3 
com Minas Gerais em até nove 
meses", afirmou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico. 
Márcio Lacerda. 

Distnbuição 
De acordo com a Secretaria 

de Estado da Fazenda, do finan-
ciamento de U$ 1 bilhão que o 
governo de Minas está viabili-
zando junto ao Banco Mundial, 
R$ 148,7 milhões serão aplica-
dos em segurança, estradas e 
saneamento. O Programa de 
Combate à Pobreza receberá PS 
66,9 milhões e R$ 42 
lhões ficarão para obra 
urbanas e vicinais, t 
escolar e escoamento 
ção agrícola. (LL) 

12107107 C TEMPO 

Belo Horizonte 

Empréstimo do Banco 
Mundial já tem destino 

Verba será utilizada para construção do Centro Administrativo, 
conclusão do Proacesso e pavimentação de estradas que cortam Minas 

PEDRO sumum - 23.4.2007 

LUCIANE LISBOA 

Mesmo ainda em fase de gestação, boa parte do 
empréstimo de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 1.8 bi-
lhão), que o governo do Estado pretende obter jun-
to ao Banco Mundial (Bird), já tem destino certo: a-
lém da construção do Centro Administrativo e da 
conclusão do Proacesso, obras já divulgadas pelo 
governador Aécio Neves (PSDB), o dinheiro também 
deverá ser investido na pavimentação de estradas 
vicinais que cortam Minas, em infra-estrutura e ur-
banização de municípios, e na área da segurança. A 
informação é do secretário de Desenvolvimento E-
conômico de Minas Gerais, Márcio Lacerda. 

O secretário, que participou, na última terça-fei-
ra, do encontro entre Aécio e o secretário de Tesou-
ro dos Estados Unidos, Henry Paulson, disse, on-
tem, que ainda não se sabe quanto deverá ser des-
tinado para cada área, nem os valores das obras a 
serem realizadas. Mas, segundo ele, o governador 
já teria sinalizado as principais demandas a serem 
contempladas com parte do dinheiro do financia- 
mento internacional. 

"O governador Aécio Neves falou claramen-
te que, com parte desse empréstimo, irá con-
cluir o Proacesso, dando acesso asfaltado a to-
das as cidades de Minas. Também é desejo do 
governador utilizar a verba para recuperar es-
tradas vicinais, além da área da segurança e da 
infra-estrutura", afirmou. 

Segundo Lacerda, no caso das estradas vici-
nais, o objetivo é restaurar aquelas rodovias on-
de há trechos mais críticos. "Algumas estradas, 
durante a época das chuvas, ficam tão destruí-
das que se torna impossível trafegar. O proble-
ma afeta a população, já que prejudica o trans-
porte escolar, dificulta o escoamento da produ-
ção agrícola e pecuária, entre outras coisas. 
Precisamos fazer um trabalho de prevenção, 
principalmente em regiões montanhosas", disse. 

Na área da segurança, de acordo com o secre-
tário, o governador deverá investir em mais equi-
pamentos e melhorias nas condições de trabalho 
dos policias civis e militares. Já nas cidades, prin-
cipalmente em localidades carentes e favelas, par-
te dos investimentos será em urbanização e sanea-
mento básico. 
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'ADIO 
CEGAR DE 
OLIVEIRA 

rAT1 rwirs 

O presidente do 
TCE, Elmo Braz, com 
o vice-governador 
Antônio Augusto 
Anastesia, e o 
presidente da 
Codemig, Osvaldo 
Borges da Costa, 
durante a 
apresentação do 
Centro 
Administrativo aos 
conselheiros e 
auditores do TCE 

e 



ESTADO DE MINAS 13/07/07 

Belo Horizonte 

Oficial da PM é preso 
depois de discussão 

No momento em que os de-
putados estaduais votavam no 
plenário o projeto de lei que limi-
ta a atuação do Ministério Públi-
co, na Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembléia um bate-
boca e-ra protagonizado por um 
tenente-coronel e um promotor. 
A reunião foi marcada para dis-
cutir supostas agressões de poli-
ciais militares contra uma mu-
lher, mas foi suspensa por alguns 
minutos, para que os cinco depu-
tados que integram o grupo 
votassem o PLC 17/07. 

No intervalo, o empresário e 
presidente de ONG de apoio a po-
liciais Cláudio Vilaça teria se diri-
gido à vitima para que ela identi-
ficasse entre os presentes quais 
deles a teriam agredido. A per-
gunta foi suficiente para que o te-
nente-coronel Domingos Sávio 
Mendonça — que é presidente da 
Associação de Oficiais — se referis-
se ao empresário como "safado" e• 
reclamasse da falta de respeito 
aos colegas. Presente na reunião, 
o promotor Spencer dos Santos 
Ferreira Júnior tentou acalmar os 
ânimos. E sobrou para ele. 

Em um novo bate-boca, o pro-
motor deu voz de prisão ao mili-
tar por "ameaça ao cidadão". A  

resposta do tenente-coronel foi 
revidar o pedido de prisão. "Não 
tem problema. E o senhor está 
preso por me ameaçar também", 
afirmou. Mais tarde, em entrevis-
ta a uma rádio, o promotor disse 
tratar-se de um fato lastimável e 
que apenas tentou acalmar o te-
nente-coronel. "Tentei acalmá-lo 
e ele me desacatou", alegou. 

Quando retomaram à reu-
nião, os parlamentares encontra-
ram os ânimos exaltados. O pre-
sidente da Comissão, Durval An-
gelo (PT), manteve o pedido de 
prisão apenas do tentente-coro-
nel Mendonça. No âmbito da As-
sembléia, uma voz de prisão só é 
cumprida se referendada pelo 
presidente da Casa ou de um pre-
sidente de comissão. O deputado 
Durval Ângelo também apresen-
tou requerimento para o envio 
de imagens da discussão e de no-
tas taquigráficas da reunião para 
as corregedorias do MP e da Poli-
cia Militar. 

Depois da reunião, o militar 
foi conduzido à Delegacia Adida 
do Juizado Especial Criminal 
(Deajec), onde a briga seria relata-
da O promotor Spencer dos San-
tos e o empresário Cláudio Vilaça 
compareceram ao local na condi- 

ção de teste-Munhas. O assunto 
dividiu os deputados. O sargento 
Rodrigues (PDT) disse que o fato 
iria manchar para sempre a his-
tória da comissão e reclamou 
que a prisão seria uma "medida 
desnecessária". 

"Você entra em um atrito ver-
bal com alguém e é preso? Essa é 
uma afronta aos direitos funda-
mentais. E esse não é o melhor 
momento para isso. Acabamos 
de aprovar um projeto justa-
mente para que o MP não exacer-
be em seus atos", afirmou. Vários 
representantes de entidades de 
policiais reclamaram do que clas-
sificaram como um excesso co-
metido pelo promotor. 

Durval Ângelo preferiu não 
polemizar. Alegando que não 
presenciou abriga, porque esta-
va no plenário, afirmou que este 
é um caso que deverá ser tratado 
entre o MP e a Policia Militar e 
que caberá, se foro caso, ao Judi-
ciário um veredicto. Testemu-
nhas e os policiais envolvidos no 
assunto principal do encontro — 
a agressão feita por militares a 
uma mulher em uma loja de ele-
trodomésticos — foram ouvidos, 
mas o assunto ficou em segundo 
plano. Nova reunião foi marcada 
para inicio de agosto para discu-
tir o problema (IS) 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 14 a 16/07/07 

Belo Horizonte 

Temos que começar a trabalhar a 
desoneração da folha de paga-
mento, porque é a oportunidade que 
temos de gerar novos postos de tra-
balho e conseqüentemente tornar 
uma média de recursos financeiros 
familiares suficientes para que as 
pessoas tenham melhores condições 
de vida. Há também uma questão 
moral, de confiança mesmo. O Bra-
sil passa por uma dificuldade 
enorme nessa questão. Há um desâ-
nimo quando você fala em pegar 
seus recursos financeiros e investir 
porque aí vêm as dificuldades. Por 
exemplo, o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (BDMG), 
como um banco de fomento, é 
moroso na decisão de liberar recur-
sos para investimento. Há uma difi-
culdade enorme na busca de docu-
mentos, com uma burocracia muito 
grande. Não quero fazer uma alu-
são só às dificuldades, mas são coi-
sas que, se resolvidas, nós teríamos 
um crescimento industrial muito 
maior. Com  certeza infra-estrutura 
é um problema enorme. Temos a 
questão dos portos, rodovias e ferro-
vias. Minas tem 116 mil empresas, 
onde talvez 80% seriam micro e 
pequenas empresas, com grande 
responsabilidade social, porque são 
elas que geram emprego. Então não 
é querer ser utópico, mas nós preci-
samos dessas mudanças. 

O segmento está investindo? 
Não tenho valores exatos, mas 

temos aproveitado alguma coisa 
com o câmbio baixo. Temos um 
volume muito grande de empresas 
melhorando sua automação e novos 
investimentos na área de fundição. 
Há uma movimentação grande 
nesse desenvolvimento através de 
novas plantas a serem instaladas  

em Minas Gerais. Exatamente por-
que hoje o Brasil produz 8 milhões 
de toneladas de ferro-gusa ao ano e 
Minas Gerais deve estar por voltas 
dos 6 milhões. E aqui em Minas 
existe a grande vantagem de as 
empresas de fundição poderem 
estar se instalando ao lado de 
empresas do setor siderúrgico para 
aproveitar a produção ali mesmo. É 
uma economia grande que pode dar 
mais competitividade ao setor. 

Como está o número de 
empregos? 

Estamos mantendo a média de 
20 mil. Não tivemos•demissão em 
massa neste ano como nos últimos 
anos, quando tivemos alguns 
piques. Ainda estamos com carên-
cia de técnicos porque as nossas 
escolas não estão tendo a capaci-
dade de entregar todos os profissio-
nais capacitados que o mercado pre-
cisa. Até porque nós atendemos, em 
termos de mão-de-obra, ao Brasil 
inteiro e não só Minas Gerais. 

Além do setor automobilís-
tico, quais outros puxam o cres-
cimento dos fundidos? 

Saneamento básico, metal-
mecânico, na fabricação de 
máquinas, e utensílios domésti-
cos. A economia brasileira, na 
visão macro, vai muito bem. 
Temos essa percepção, quer seja 
na área industrial quer seja a 
área financeira. Essa parte que 
atenderia à micro e à pequena 
empresa é que é deficiente. Mas 
as grandes empresas vão bem 
porque elas tem uma outras dis-
posição no mercado, capacidade 
de gerenciar seus contratos e um 
poder de barganha muito maior. 



FOLHA DE SÃO PAULO 14/07/07 

São Paulo 

Megaprojeto de Aécio é alvo de ambientalistas 
Centro Administrativo, que irá reunira poder estadual de Minas, ficará em área rica em vales e cavernas 

PAULO PEIXOTO 
DA AGENCIA FOLHA, EM BELO 
HORIZONTE 

O governo de Minas Gerais 
vai lançar na segunda-feira o 
edital para a construção do 
Centro Administrativo do Es-
tado, projeto do arquiteto Os-
car Niemeyer, que custará cer-
ca de R$ 900 milhões e está 
sendo alvo da crítica de am-
bientalistas. É a obra mais cara 
da gestão do governador Aécio 
Neves (PSDB) até agora. 

O Centro Administrativo vai 
reunir as 17 secretarias de Esta-
do, além do palácio do governo, 
em uma área de 804 mil m', na 
saída norte de Belo Horizonte, 
em direção a Lagoa Santa e ao 
aeroporto de Confins. A obra 
preocupa ambientalistas, cien-
tistas e preservacionistas. 

"O local é um tesouro am-
biental e cientifico. A ocupação  

desordenada preocupa muito", 
disse Maria Dalci Ricas, da Am-
da (Associação Mineira de De-
fesa do Ambiente), que diz não 
ser contra o centro administra-
tivo, mas cobra atenção do go-
verno com o futuro da região, 
denominada cárstica. 

A região é assim chamada 
por causa do tipo de relevo, que 
se desenvolve sobre rochas so-
lúveis, como calcário. É uma 
região marcada por paredões, 
vales e por cavernas. 

A riqueza do lugar está na 
biodiversidade, nos sítios espe-
leológicos, arqueológicos e pa-
leontológicos, de grande valor 
cientifico e cultural, segundo 
os especialistas. 

Em 1990, o Ibama criou a 
Área de Proteção Ambiental 
Carste de Lagoa Santa, motivo 
pelo qual o Ministério Público 
Federal se uniu ao Estadual pa-
ra recomendar ao governo mi- 

neiro atenção com os licencia-
mentos dos empreendimentos. 

O Ibama (Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis) 
também já foi alertado pelo 
MPF para o seu papel fiscaliza-
dor e de gestor da APA Carste. 

Os preservacionistas alegam 
que a área precisa de constante 
atenção e permanente estudo, 
especialmente agora que o go-
verno Aécio está incentivando 
a urbanização e o desenvolvi-
mento industrial do setor nor-
te da região metropolitana. 

A região se desenvolve com 
obra viária de R$ 375 milhões 
em execução —uma via expres-
sa de cerca de 40 km ligando o 
centro de Belo Horizonte até o 
aeroporto de Confins—, além 
do projeto de ampliação do 
complexo aeroportuário de 
Confins, com atração de indús-
trias para o entorno do aero- 

porto. Até o rodoanel metropo-
litano atingirá a região, confor-
me o projeto. 

Em abril, Aécio assinou de-
creto instituindo o Plano de 
Governança Ambiental e Urba-
nística da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. 

"Essa é uma área de impor-
tância internacional ir=surá-
vel. A preservação desWegião 
é um compromisso de gover-
no", disse Patrícia Souza Lima, 
gerente de Meio Ambiente e 
Comunicação do Programa Es-
truturador Centro Administra-
tivo do Estado. 

Mas, para Dalce Ricas, a 
"desconfiança é grande" pelo 
fato de até agora não haver 
uma preocupação real do go-
verno com o projeto de desen-
volvimento sustentável da re-
gião, de forma que os licencia- , 
mentos e as intervenções não 
sejam pontuais. 



• 
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A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-
CODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de 
empreitada por preço global , da execução das obras e serviços de 
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições 
estabelecidas no Edital, que se encontra à disposição dos interessados 
na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo 
Horizonte/MG, a partir do dia 18/07/2007. 
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até 
as 10 horas do dia 03 de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG, 
no endereço mencionado e a sessão pública de abertura do processo será 
realizada às 10 horas do dia 04 de setembro de 2007. 
A presente publicação substitui o aviso publicado no dia 03 de julho de 2007. 
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Conforme informou a 
Codemig, a alteração ocor-
reu devido à complexidade 
do projeto, que deverá exigir 
um tempo maior de análise 
por parte das empresas. 
Ainda de acordo com a esta-
tal, o crono- 

rência visa contratar a exe-
cução de obras e serviço de 
engenharia, inclusive forne-
cimento, montagem e insta-
lação de equipamentos e sis-
temas necessários para a 
construção do empreendi- 

mento. 

-:.1ÁRIO DO CC 17/07/07 

Belo Horizonte 

Edital da sede do governo 
de MG terá novos prazos 
7)razo para apresentação das propostas passou de 30 para 45 dias 

do governo 
Aécio Neves, o Centro Admi-
nistrativo está orçado inici-
almente em cerca de R$ 880 
milhões. O complexo reunirá 
em um só local todas as 
secretarias de governo e os 
órgãos vinculados. A concor- 

mercado financeiro. A con-
tratação da empresa execu-
tora será feita em regime de 
empreitada por preço global 
— também conhecido como 
turn key - onde a vencedora 
do processo já possui gasto e 

MARIO CORRÊA 

O edital do Centro 
Adminstrativo do Estado de 
ilinas Gerais, previsto para 

Mirer lançado ontem, foi adi-
ado para amanhã, segundo 
informou a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), 
estatal responsável pela lici-
tação. De acordo com a 
empresa, a mudança de data 
ocorreu devido à alteração 
no prazo para apresentação 
das propostas, que foi ampli-
ado de 30 para 45 dias. Novo 
aviso de licitação deverá ser 
publicado hoje. 

Inicialmente, as empre-
sas interessadas em partici-
par do certame teriam do dia 
16 de julho até 16 de agosto 

ai ara entregarem o envelope 
Wom as propostas à Codemig. 

Com  a nova regra, os concor-
-entes poderão entrar na 

ncorrência de 18 de julho 
31 de agosto. 

prazo fixos para a conc1us4 
da obra desde o momento em 
que o acordo é fechado. 	• 

No inicio do mês o projeto 
recebeu do Conselho Esta-
dual de Política Ambiental 
(Copam) a Licença Prévia 
(LP), que poderia ser um dos 
entraves ao inicio das cori-
truções. A estimativa é de 
que a mudança da sede irá 
permitir uma economia de 
R$ 25 milhões ao ano apenas 
com a eliminação do pag,à-
mento de aluguéis. 

O antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, às margens 
da Linha Verde, na região 
Norte da cidade, dará lugar 
ao centro. O complexo terá 
seis edificações divididas em 
duas torres de 15 andares 
cada, que abrigarão todas as 
secretarias de Estado, o 
Palácio do Governo (com 20 
mil metros quadrados e sete 
pavimentos), um prédio de 
serviços, um centro de convi-
vência. 

grama do 
empreendi-
mento conti-
nua o mesmo, 
com previsão 
de inicio das 
obras em 
setembro 
deste ano e 
Conclusão em 
dezembro de 
2009. 

Maior obra 

Conforme informou a 
Codemig, a alteração 

ocorreu devido à 
complexidade do 

projeto, que deverá 
exigir um tempo 

maior de análise por 
parte das empresas 

Custeio — O 
investimento 
será feito pela 
própria Code-
mig, que 
deverá cus-
tear entre 
70% e 80% da 
obra com 
recursos pró- 

•prios e pre-
tende buscar o 
restante no 
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São Paulo 

MG lança edital para centro administrativo 
Ivana Moreira 
De Belo Horizonte 

O governo de Minas Gerais lan-
ça hoje o edital da licitação para 
construção do centro administra-
tivo, uma obra desenhada pelo ar-
quiteto Oscar Niemayer e orçada 
em R$ 900 milhões. O centro deve-
rá ser o maior investimento duran-
te o segundo mandato do gover-
nador Aécio Neves (PSDB), que 
pretende marca sua gestão pela 

eização de grandes obras em to-
Estado. 

Na saída zona norte da capital, 
caminho para o Aeroporto Inter-
nacional de Confins, o centro ad-
ministrativo reunirá 17 secretárias 
de Estado além de toda a estrutura 
do executivo, numa área de mais 
de 800 mil metros quadrados. O 
projeto obteve recentemente li-
cença prévia de instalação da Fun-
dação de Meio Ambiente de Minas 
Gerais (Feam). Ambientalistas, po-
rém, criticam a obra. 

A preocupação de entidades 
ambientalistas, como a Associa-
ção Mineira de Defesa do Am- 

biente, é com a ocupação desor-
denada da região que fica próxi-
ma a Lagoa Santa. No município 
onde estão sítios espeleológicos, 
arqueológicos e paleontológicos 
de grande valor científico e cul-
tural. Mais do que o centro admi-
nistrativo, preocupa estes espe-
cialistas o que ele representa co-
mo incentivo para abertura de 
loteamentos e instalação de in-
dústrias. 

De acordo com o governo, a 
transferência resultará na deso-
cupação de imóveis históricos,  

corno centenário Palácio da Li-
berdade, hoje sede do governo, e 
também de prédios alugados 
que custam caro para o governo. 

A centralização garantirá ain-
da, segundo os idealizadores do 
projeto, maior integração entre 
as diferentes secretarias. O plano 
inicial era fazer a obra no modelo 
de parceria público privada. Mas 
o governo acabou desistindo da 
idéia e anunciou que abriria lici-
tação. Empresas interessadas te-
rão 45 dias para apresentar pro-
postas. 
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São Paulo 

Questões técnicas determinaram recuo 
em PPPs de rodovias, dizem especialistas 
Samantha Maia 
De São Paulo 

As empresas concessionárias 
de rodovia foram as mais fortes 
incentivadoras para que o gover-
no federal repensasse seu projeto 
de Parceria Público-Privada (PPP) 
para recuperação das BR-116 e 
BR-324. Segundo especialistas, 
no entanto, a decisão do governo 
pela concessão comum não foi 
política e sim resultado de um es-
tudo mais detalhado do assunto. 

Durante todo o processo de 
consulta pública, as concessioná-
rias, representadas pela ABCR, 
marcaram sua posição contrária 
à modelagem apresentada ini-
cialmente pelo governo. Dessa 
forma, segundo o presidente da 
entidade, Moacyr Duarte, a mu-
dança de planos do governo não 
foi surpresa para o setor. "Para 
nós era óbvio que os trechos es-
tudados não precisariam ser 
PPPs. Desde o início mostramos 
ao governo que havia problemas 
na modelagem proposta", diz 
ele. Entte os pontos que deve- 

riam ser revistos, segundo a enti-
dade, estavam a localização das 
praças de pedágio, a tarifação 
dos caminhões, o tempo de con-
cessão e a inclusão de trechos 
próximos a áreas urbanas. 

Segundo a ABCR, as praças de 
pedágio devem ser colocadas 
próximas de grandes cidades, co-
mo Salvador, para atingir um flu-
xo mais intenso. Enquanto o 
maior multiplicador do valor Mí-
nimo da tarifa era de 5,2 para um 
veículo de nove eixos, o critério 
de equivalência entre automó-
veis e eixos deveria ser mantido 
como já funciona nas demais ro-
dovias concedidas no país. Com  
mudanças dessa ordem, a ABCR 
defendeu junto ao governo que a 
elevação das receitas arrecadadas 
viabilizaria a concessão comum. 

Apesar da decisão do governo 
ter ido ao encontro da vontade das 
concessionárias, Maurício Endo, 
diretor de projetos de PPP da con-
sultoria KPMG, diz que o estudo 
técnico foi determinante. "As cir-
cunstâncias levaram o governo a  

ter que reavaliar o projeto", diz. En-
do avalia que não há problemas 
em um projeto previsto na carteira 
de PPPs caminhar para uma con-
cessão comum. O entrave está em o 
governo trabalhar focado em pro-
jetos específicos. "O governo preci-
sa se envolver em vários estudos si-
multâneos até para indicar aos in-
vestidores que eles podem se pre-
parar", diz Endo. Para Rubens Tei-
xeira Alves, consultor do escritório 
'Albino Advogados Associados, 
precisa haver clareza de que as 
PPPs só vão interessar às empresas 
•em trechos rodoviários de baixo 
fluxo. Em caso contrário, a conces-
são comum continuará a ser a op-
ção. "É melhor para a empresa ter 
certeza da arrecadação do negócio 
do que depender de uma comple-
mentação do governo", explica. 

A notícia, no entanto, não agra-
dou ao setor de transporte. "Há 
duas más notícias. Primeiro é que 
cada rediscussão do projeto signi-
fica mais atrasos, e segundo é que a 
tarifa a ser apresentada será mais 
cara do que poderia ser se o gover-
no estivesse disposto a arcar com  

parte do custo", diz Geraldo Vian-
na, presidente da Associação Na-
cional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logistica). 

O critério diferenciado de co-
brança das tarifas para cami-
nhões havia agradado os trans-
portadores, que viram urna for-
ma do assunto entrar em debate. 
"Enquanto na Itália um cami-
nhão de três eixos paga 20% a 
'mais que um automóvel, no III 
sil a cobrança é de 300%-",1ii 
Vianna. Segundo ele, a entidade 
espera que essa questão não seja 
modificada na nova modelagem 
a ser pensada pelo governo. 
' Segundo o presidente da ABCR, 
no entanto, a mudança apresenta-
da inicialmente na tarifação dos 
veículos de carga significava subsí-
dio do governo e já havia indica-
ções da União de que é possível 
manter as tarifas no mesmo pata-
mar previsto na PPP, mesmo sem 
haver contraprestação do governo. 
"O governo já indicava a possibili-
dade do licitante não pedir contra-
prestação", diz Duarte. 

• 
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ESTRADAS 

Minas tira sua primeira PPP do papel 

São Paulo 

TEO SCALIONI  

BELO HORIZONTE 

Cerca de 110 equipamentos, 
como máquinas de pavimento e 
de construção da terceira faixa, 
frisadoras e 270 funcionários, 
divididos em cinco frentes, tra-
balham nas obras da primeira 
Parceria Publica Privada (PPP) 
rodoviária do Brasil e a primei-
ra PPP de Minas Gerais: a MG-
050. O corredor, que vai ligar a 
região metropolitana de Belo 
Horizonte a São Paulo, passan-
do pelo sudoeste mineiro, vai 
ter 372 quilômetros. 

O consórcio Bertin-Equipav, 
responsável pelas obras e ope-
ração da rodovia durante 25 
anos, vai investir RS 712 mi-
lhões para a recuperação e ma-
nutenção da estrada. Apenas 
nos primeiros cinco anos, o 
consórcio investirá RS 312 mi-
lhões, com uma contrapartida 
do Estado de Minas Gerais de 
RS 7,89 milhões anuais. 

Até o último dia 11, confor-
me informou o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Es-
tado de Minas Gerais (DER-
MG), 15 mil metros quadrados 
de pistas tinham sidos recons-
tituidos e 10 quilômetros de 
faixas foram pintadas. 

Além disso, 40 placas foram 
reformadas e 70 novas coloca-
das; três erosões recuperadas; e 
1.200 unidades de tachas e ta-
chões implantadas — são marcas 
que dividem as pistas e sinalizam 
curvas no asfalto. Cerca de 200 
toneladas de entulhos foram re-
movidos e as canaletas, limpas. 

IMPACTOS 
O sistema rodoviário da 

MG-050 foi entregue de for-
ma definitiva para o consórcio 
Bertin-Equipav, no dia 13 de 
junho, e logo em seguida fo-
ram iniciados os estudos de  

viabilidade e, conseqüente-
mente, suas obras. 

Para o primeiro ano de refor-
ma, estão previstos limpeza das 
pistas e acostamentos, restaura-
ção preliminar do pavimento, 
tratamento do canteiro central e 
faixas de dominio, restauração 
de obras de arte especiais, da 
iluminação e das instalações 
elétricas e construção das pra-
ças de pedágios, de pesagens e 
de bombeiros. Uma outra inter-
venção será o alargamento da 
ponte sobre o Córrego Fundo, 
localizado a nove quilômetros 
da cidade de formiga. 

PEDÁGIO 

De acordo com Ana Paula 
Duarte Mendes, que trabalha 
na unidade de gerenciamento 
de projetos da MG-050 do 

Cerca de 270 pessoas 
já trabalham na reforma 
de 372 km do corredor 
que liga a Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte a São Paulo 

DER mineiro, após o primeiro 
ano, a concessionária tem que 
ter cumprido todos os indica-
dores de desempenho para só 
depois ser autorizada, pelo 
DER, a cobrar pedágio. 

"Eles precisam deixar a es-
trada em um nível de conforto 
conforme previstos no contra-
tado", explica. Ela acredita que 
não devam ocorrer problemas 
em relação a esses prazos, por-
que a concessionária tem traba-
lhado em dia, dentro do crono-
grama previsto. "O consórcio 
ainda tem se esforçado para an-
tecipá-lo", garante Mendes. 

O contrato de concessão 
prevê que serão implementa- 

dos, aproximadamente, 110 
quilômetros de terceiras fai-
xas, 12 quilômetros de ruas 
marginais, recuperação de 35 
obras de artes especiais exis-
tentes e construção de outras 
43. A concessionária deverá 
intensificar a sinalização nos 
segmentos de maior risco po-
tencial de acidentes. 

Cerca de 30 quilômetros, nos 
perímetros urbanos de Juatuba, 
Mateus Leme, Itaúna, Formiga, 
Divinópolis, Piumh-i, Passos e 
São Sebastião do Paraíso deve-
rão ser duplicados. Também se-
rão instalados seis postos de 
pedágios, um em cada 62 qui-
lômetros, com o preço de RS 
3,0 por automóvel e por eixo 
em veículos de carga. O preço 
do pedágio será reajustado au-
tomaticamente pelo IPCA. 

PRIMEIRA EM SOLO MINEIRO 

A MG-050 vai ser a primeira 
rodovia do estado de Minas 
Gerais, que terá, mesmo que 
temporária, a iniciativa privada 
a sua frente. Para ser concreti-
zada, no ano passado uma lici-
tação foi realizada em que cin-
co empresas foram finalistas e 
o consórcio Bertin-Equipav foi 
o vencedor — nas licitações 
PPP a empresa que apresentar a 
menor contraproposta do go-
verno será a ganhadora. 

Após o término do contrato, 
a rodovia volta a ser de respon-
sabilidade do governo mineiro, 
que vai decidir se o acordo será 
ou não renovado. A área de in-
fluência da rodovia abrange a 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, regiões Sul e Cen-
tro-Oeste de Minas Gerais, to-
talizando 50 municípios, que 
somam 1.331.075 habitantes 
(7,4% da população), represen-
tando 7,7% do Pruduto Interno 
Bruto (PIB) mineiro. 
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Rio de Janeiro 

Aberta licitação do centro administrativo 
Projeto de Niemeyer, nova sede do governo deve ficar pronta até final de 2009 

ISABELLA SOUTO 
DO ESTADO DE MIMAS 

governo mineiro liberou 
ontem o edital para a licita-
ção que escolherá a empre-

sa ou consórcio - formado por no 
máximo três delas - responsável 
pela obras de construção do centro 
administrativo do estado, onde vão 
trabalhar 16 mil pessoas. O projeto 
é orçado em R$ 898 milhões e foi 
dividido em três lotes com prazo 
para entrega que varia de 25 a 27 
meses contados da assinatura do 
contrato. Se houver descumpri-
mento das regras, a empresa será 
punida com o pagamento de mul-
tas e impedimento de participar de 
outras concorrências pelo período 
de dois anos. 

A empresa vencedora do primei-
ro lote será a responsável pela cons- 
trução do palácio do governo e um 
auditório com capacidade de 540 
lugares, além de obras de infra-es- 
trutura, como terraplenagem, dre- 
nagem superficial, irrigação, meio 
ambiente e redes externas, entre 
outras. O segundo lote prevê as 
obras dos prédios onde funciona- 
rão as atuais 17 secretarias esta- 

duais e órgãos do governo. No ter-
ceiro, que deverá ser o primeiro afi- 
car pronto, estão incluídos mais um 
edifício de secretarias, agências 
bancárias, restaurantes, lanchone-
tes e outros serviços. 

O edital de-
termina o ta-
manho da área 
construída no 
terreno de 804 
mil 	metros 
quadrados e 
até mesmo a 
quantidade de 
material a ser 
utilizado. O 
preço cobrado 
pelas empre- 
sas não poderá 	  
ultrapassar 
mais que 10% 
sobre o valor previsto em orça-
mento, de R$ 898 milhões. 

 

cursos serão gerenciados pela 
Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemig), res-
ponsável pelo edital. A previsão de 
inauguração do centro administra-
tivo é dezembro de 2009. O edital 
pode ser retirado na sede da Code-
mig, na Rua Aimorés, 1.697, Lour- 

des, ao preço de R$ 50,00. 
Projetado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, o centro administrativo 
tem um dos maiores vãos livres do 
mundo, sustentado por quatro co-
lunas de concreto. As cinco edifica-
ções ocuparão cerca de 200 mil me-
tros quadrados no terreno onde an-
tes funcionava o Hipódromo Serra 
Verde, às margens da MG-010, na 
divisa entre Belo Horizonte, Santa 
Luzia e Vespasiano. Com  a obra, o 
governo prevê melhoria na presta-
ção de serviços e redução dos gas-
tos públicos com o pagamento de 
aluguéis onde funcionam vários ór-
gãos estaduais. 

Com o provável aumento do pú-
blico flutuante na região - a expec-
tativa é que 10 mil pessoas circula-
rão no local todos os dias - especia-
listas prevêem investimentos de R$ 
300 milhões na região, com a insta-
lação de um shopping center, um 
centro de convenções e um hotel de 
cinco estrelas ao lado do complexo. 
Imóveis localizados na região já es-
tão sendo valorizados também pela 
maior facilidade de trânsito pela Li-
nha Verde e a transferência de vôos 
do aeroporto da Pampulha para 
Confins. 

1~1111311101111~~ 

A expectativa é 
que 10 mil 
pessoas 
passem todos 
os dias por 
esses prédios 

• 

• 
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Rio de Janeiro 

Maquete do novo Centro Administrativo do governo de Minas Gerais 

LOTE 
1° 
2° 
3° 
"em milhões 

VALOR* 
R$ 172,56 
R$ 350,98 
R$ 374,76 

PRAZO 
27 meses 
26 meses 
25 meses 
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Rio de Janeiro 

Preocupação no aeropoto Tancredo Neves 
Problemas aéreos afetam 
decisões dos passageiros 

ALANA RIU°  
DO ESTADO DE MINAS 

O movimento no Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, foi 
intenso, principalmente, durante às 
primeiras horas da manhã. Filas se 
formaram nos balcões das compa-
nhias aéreas. Passageiros tentavam 
fazer o check-in e buscavam infor-
mações, que eram na maioria das ve-
zes, desencontradas. De acordo com 
a Companhia Brasileira de Infra Es-
trutura Aeroportuária (Infraero), cin-
co vôos foram cancelados, pelo me-
nos 12 estavam atrasados, com uma 
média de duas horas de espera. O cli-
ma no terminal também era de mui-
ta insegurança. 

"Ainda não decidimos- se vamos 
mesmo embarcar para Lisboa. Fica-
mos preocupados com tudo isso que 
está acontecendo", dizia a comer-
ciante Alexandra Gouvêia, que esta-
va acompanhada do suíço Fraçois 
Rogevie. "Foram dois acidentes em 
um espaço muito curto de tempo e ' 
esse caos aéreo já anunciava que al-
go estava errado", comentava a dona 
de casa Daniele. Starling, que aguar-
dava para embarcar com os dois fi-
lhos e a mãe, para Salvador. 

Passageiros que conhecem a pis-
ta do aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo, onde o acidente aconte-
ceu, não economizavam críticas. O 
supervisor de vendas Osvaldo Ama- 
ral mora na capital paulista e viaja 
quase toda a semana. Ontem, ele 
veio de Ipatinga para BH e depois 
seguiria para São Paulo. "É muito 
tenso chegar naquele aeroporto, 
passando próximo a prédios. Não 

adianta que não consigo relaxar. É a 
necessidade que rue faz encarar es-
sas viagens". Segundo ele, durante o 
vôo, os comissários não conseguiam 
esconder a tristeza. 

INFORMAÇÃO - Um grupo de funcio-
nários da empresa Belga, em Caxias 
do Sul, no Rio Grande do Sul, se reu-
niu próximo ao balcão da TAM para 
aguardar uma posição da empresa. 
Eles deveriam voltar hoje para o Sul 
do país, depois de uma temporada 
de trabalhos em BH, mas o vôo foi 
cancelado. 
"Até agora não conseguimos ver a 
lista completa das vítimas para saber 
se tinha amigos. Ficamos muito tris-
tes com a notícia da morte do depu-
tado federal Júlio Redecker (PSDB-
RS)." A empresa, segundo eles, se re-
cusou a pagar lanche, transporte e 
hospedagem, já que eles teriam que 
remarcar a passagem para hoje. 

• 

• 



órgãos vinculados. 	  
As empresas inte-
ressadas em partici-
par do processo lici-
tatório para a 
construção do 
empreendimento 
podem adquiri-lo na 
sede da Companhia 
de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), 
estatal responsável 
pela licitação. As 

já o32  lote deverci 
consumir mais R$ 

374 milhões, corres- 
pondente à edifica- 
ção do segundo pré- 
dio onde ficarão as 

secretarias e o centro 
de convivência 
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Belo Horizonte 

Lançado edital 
para construção 

da sede do 
governo de MG 
Projeto foi orçado em R$ 889 milhões 

MÁRIO CORRÊA 

Foi lançado ontem o edital de 
licitação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais, com-
plexo que reunirá em um só local 
todas as secretarias de governo e os 

propostas serão 
recebidas até 3 de setembro. 

O projeto foi orçado em R$ 889 
milhões e dividido em três lotes. As 
empresas poderão participar isola-
damente ou em consórcio de, no 
máximo, três participantes. A con-
tratação do executor das obras será  

feita em regime de empreitada por 
preço global — também conhecido 
como turn key - onde o vencedor 
do processo já possui gasto e prazo 
fixos para a conclusão do lote desde 
o momento em que o acordo é 
fechado. 

O edital ainda 
estipula que o valor 
máximo proposto 
pelas empresas não 
poderá ultrapassar 
10% do definido no 
orçamento. Sendo 
assim, o preço 
máximo proposto 
-nos três lotes não 
deverá ser superior 
a R$ 977,9 milhões. 

O primeiro lote 
demandará investi-
mentos da ordem de 

R$ 172,56 milhões e compreende as 
intervenções de-infra-estrutura — 
como terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes exter- 
nas, paisagismos, pavimentação e 
praça cívica —, além da construção 
do Palácio do Governo e de um 



No novo centro administrativo está previsto um fluxo de 16 mil funcionários diariamente 

DIÁRIO DO COMÉRCIO 
• \\ 

19/0747 " 

Belo Horizonte 
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auditório com capacidade para 540 
pessoas. O prazo determinado para 
a conclusão dessa parte do empre-
endimento é de 25 meses. 

Prazo - Outros RS 350,98 milhões 
são estimados para serem gastos 
no segundo lote, que corresponde 
às obras de um dos dois prédios 
onde passarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. A 
empresa ou consórcio que ficar res-
ponsável por essa parcela terá 26 
meses para a conclusão. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado 
sofrerá multa e ficará impedida de 
participar de outras licitações por 
dois anos. 

Já o terceiro lote deverá consu-
mir mais R$ 374,76 milhões, cor-
respondente à edificação do 
segundo prédio onde ficarão as 
secretarias e o centro de convivên-
cia, construção localizada entre os 
dois prédios e abrigará agências 
bancárias, restaurantes, lanchone-
tes e outros serviços para atender 
os funcionários do Estado. 

O investimento será feito pela, 
própria Codemig, que deverá 
custear entre 70% e 80% da obra 
com recursos próprios e pre-
tende buscar o restante no mer-
cado financeiro. Estima-se que 0.  
governo possa economiar cerca 

- de R$ 25 milhões anualmente 
apenas com os aluguéis que dei-' 
xará de pagar. 

O antigo Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da Linha 
Verde, na região Norte da cidade, 
dará lugar ao Centro. 



ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

CLIPPING 
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Belo Horizonte 

Publicado o edital da 
nova sede do governo 

Foi publicado ontem o edital 
para licitação do Centro Admi-
nistrativo de Minas Gerais, 
que será instalado no Serra 
Verde, Distrito de Venda Nova. 

O projeto está orçado em R$ 
889 milhões. O prazo da con-
corrência do projeto, em regime 
de turn key, foi ampliado de 
30 para 45 dias. Pág. 6 

• 
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MINA DE CASA DE PEDRA, controlada pela CSN, fará parte de empresa listada em bois 
  

HOJE EM DIA 

Belo Horizonte 

19/07/07 

   

CONSOLIDAÇÃO Jazidas de ferro mineiras despertam cobiça 

Mineradora local entra 
na mira de grande grupo, 

OMINA REZENDE 
REPÓRTER • 

Aalta mundial dos preços 
do minério-de-ferro 
desde 2003, impulsio-

nada pela forte demanda chi-
nesa pelo produto, está provo-
cando uma verdadeira corrida 
na busca por essa matéria-pri-
ma, reativando o movimento 
de consolidação de empresas 
do setor. No Brasil, Minas 
Gerais é o principal alvo. As 
mineradoras de pequeno e 
médio porte do estado estão 
na mira dos grandes grupos do 
setor. O mais recente negócio 
envolve a Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), terceira 
maior produtora de aço do 
país entre as empresas de 
capital nacional, que está pres-
tes a fechar a compra da Com- 

panhia .de Fomento Mineral 
(CFM), em Congonhas, no 
Quadrilátero Ferrífero minei-
ro, mesma região em que 
explora a mina Casa de Pedra. 

O valor de aquisição da 
mineradora de médio porte 
chegaria a US$ 400 milhões. A 
assessoria de imprensa da 
CSN informou que a empresa 
não comenta o assunto. Já os 
representantes da CFM, que 
produz, aproximadamente, 
dois milhões de toneladas por 
ano, não foram localizados 
ontem. Se concretizado o 
negócio, será mais um passo 
da CSN para fortalecer seus 
ativos de mineração. A compa-
nhia, inclusive, já anunciou 
que pretende abrigar todas as 
empresas do grupo ligadas à 
mineração em uma única, que 
será listada em bolsa. A meta é 
abrir parte do capital da mine- 

raÁora ainda neste semestre. 
Além de atender aos obje-

tivos da CSN, a compra da 
CFM, que seria feita por meio 
da subsidiária Nacional de 
Minérios S.A. (Narnisa), tam-
bém está em sintonia com a 
procura por negócios envol-
vendo as empresas de Minas, 
uma das maiores áreas mine-
rais do país. No início do mês, 
a MMX Mineração e Metáli-
cos, em parceria com a multi-
nacional Anglo American, 
comprou por US$ 274 milhões 
a mineira AVG Mineração, que 
tem produção de 2,5 milhões 
de toneladas. A companhia 
também estaria interessada na 
J. Mendes, na Região de Serra 
Azul, porém ninguém na 
empresa comenta o assunto, 
segundo a assessoria de 
imprensa. 

Anteriormente, a britânica  

London Mining adquiriu, na 
mesma região, a Minas Itaiaiu-
çu, por valor não informado. A 
previsão é de investir US$ 130 
milhões na expansão da atual 
produção de minério-de-ferro 
da empresa. Aliás, a estimativa 
do mercado é de que todas as 
13 minas de Serra Azul, Oeste 
do Quadrilátero Ferrífero, per-
ter,centes a nove mineradoras 
(duas delas a AVG e a Minas 
Itatiaiuçu), seriam interessan-
tes para os grandes grupos do 
setor. A produção anual dessas 
empresas de pequeno e médio 
porte varia de 1,6 milhão de 
toneladas a cinco milhões de 
toneladas, e as reservas, 
segundo a Associação das 
Mineradoras da Serra Azul 
(Amisa) chegam a dois bilhões 
de toneladas de minério de 
ferro. (" Com agências) 
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Belo Horizonte 

Minas lança edital de licitação 
para obra de R$ 900 milhões 

O Governo de Minas lan-
çou, ontem, edital de licita-
ção para execução das obras 
e serviços de engenharia 
para construção do Centro. 
Administrativo do Estado. 
Com  projeto do arquiteto 
Oscar Niemeyer, o Centro 
Administrativo é a maior 
obra do Governo Aécio 
Neves (PSDB), orçada em R$ 
900 milhões. O empreendi-
mento será construído em 
terreno de 804 mil metros 
quadrados, onde antes fun-
cionava o antigo Hipódromo 
Serra Verde, na região Norte 
da capital mineira. As pro-
postas serão recebidas pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig). O presi-
dente da Codemig, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, 
defendeu a obra. "Trata-se 
de um projeto que irá gerar 
grandes resultados para o 
Governo, em termos de agili-
dade e dinamismo na pres-
tação de serviços ao cidadão,  

com impacto na melhoria da 
eficiência e da qualidade dos 
serviços". 

Mineirão 
Ainda ontem, o governa-

dor em exercício, Antonio 
Augusto Anastasia, recebeu, 
no Palácio da Liberdade, o 
empresário inglês Andrew 
Hampel, diretor-geral da 
IMG - Internacional Manage-
ment Group, empresa líder 
no mercado mundial em re-
forma de estádios de futebol. 
Hampel afirmou ao governa-
dor em exercício o interesse 
da IMG em participar do pro-
jeto do Governo de Minas 
para modernização do Com-
plexo Mineirão/Mineirinho. 
Pela manhã, antes de se reu-
nir com o governador em 
exercício, ele visitou os está-
dios mineiros em companhia 
de outros executivos da IMG, 
do secretário de Estado de 
Esportes e da Juventude, Gus-
tavo Corrêa, e do diretor-geral 
da Administração de Estádios  

de Minas Gerais (Adem, Jo-
sé Eustáquio Natal. 

O grupo está no Brasil a 
convite da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) e a 
vinda a BH foi definida du-
rante viagem do governador 
Aécio Neves à Inglaterra, em 
junho passado. A IMG foi a 
empresa responsável pela re-
forma de Wembley, em Lon-
dres. O objetivo do Governo 
de Minas é que seja emprega-
da no Mineirão e no Mineiri-
nho a mesma experiência e 
tecnologia que transforma-
ram o estádio londrino em 
um dos mais modernos do 
mundo. "Estamos recebendo 
a visita de alguém que pode 
amanhã vir a ser um parceiro 
do Estado. O grupo que hoje 
aqui está foi apresentado ao 
governador em Londres, foi o 
primeiro grupo privado que 
demonstrou interesse em 
participar do projeto de mo-
dernização do Mineirão e do 
Mineirinho", disse Gustavo 
Corrêa. 

• 

• 
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Relator destaca 
que lei prioriza 

as pessoas 
A gran e novidade da LDO, 

segundo o putado Sebastião 
Helvécio, foi èpção que a As- 
sembléia fez de locar as pes- 
soas em primeiro 	ar. "A par- 
tir de agora, o pla"riejamento 
em Minas é fundamesrNdo no 
índice de Desenvolvâento 
Humano (1DH), e não mais ..P7 

regiões geográficas", afirmou".'  
Outro detalhe importante, se 
gundo ele, é que todos os f n-
dos que tratam de atenç; o às 
pessoas, como Fundo • Aten- 
ção à Criança e ao 	!escen- 
te e o Fundo de As stência So-
cial ficarão livr c• de contin-
genciamento. 

"O grqiide 
LDO na sociedade mineira é 
que nós vamos ter, no ano que 
vem. RS 2,437 bilhões para se- 

rem aplicados nos 57 progra-
mas estruturadores. Esses pr 
gramas são aqueles que d em 
diretamente à vida da pes-
soas". explicou Sebasr o Hel-
vécio em entrevista a mprensa. 

Elogios 

Vários deputados . fizeram 
declaração • • votos elogiando a 
aprovação da LDO, enquanto os 
petistas Elisa Costa e André 
Quint o, mesmo elogiando, en-
fali aram que a lei poderia 
a ançar mais em diretrizes vol-
adas para políticas que valori-
z-e,tn o aspecto social. Quintão 
deSlarou sua satisfação com o 
acatamto de três emendas de 
sua autorict,a que obriga o uso 
de recursos da 'rea de assistên- 
cia social para a 	rr;a destina- 
ção no exercicio seg ie, caso 
não sejam executados; as\duas 
que proíbem o contigencianienjo 
dos recursos dos fundos cla, 
criança e da assistência social. 

impacto da 
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Liberado edital do Centro Administrativo 
Obra beneficiará a região Norte da capital e tem prazo previsto de 27 meses 

O Governo de Mirias liberou ontem, por meio da Companhia ços para atender aos 16 mil funcionários que trabalharão no 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codernig), o complexo e às dez mil pessoas que circularão diariamente 
edital de licitação para a execução das obras e serviços de engenha- pelo Centro Administrativo. 
ria para a construção do Centro Administrativo do Estado de Mi- 	Os vencedores de cada lote terão prazos diferentes para en- 
nas Gerais. O edital completo está disponível na sede da Codernig tregar a obra. O primeiro a ser entregue será o lote três, cujo pra- 
(Rua Airnorés, 1697, bairro de Lourdes), em Belo Horizonte. 	zo de execução é de 25 meses, seguido pelo lote dois (26 meses) 

O projeto foi divido em três lotes e o prazo para a execução e pelo lote um (27 meses), a partir da assinatura do contrato. A 
dos serviços é de 25 a 27 meses, a partir da asinatura do contrato, empresa ou consórcio que não cumprir o prazo sofrerá multa e 
dependendo do lote. As propostas serão recebidas pela empresa até ficará impedida de participar de outras licitações por dois anos. 
às 10 horas do dia 3 de setembro e os envelopes abertos no dia se- 	 Preo 
guinte, também às 10 horas. As empresas poderão concorrer isola- 
damente ou em consórcio de, no máximo, três participantes. 	Todos os lotes especificam o tamanho da área construída 

Passo importante 	
e o cálculo da quantidade de material a ser usado no projeto. 
O edital define também o preço máximo a ser cobrado pelas 

Segundo o presidente da Codemig, Oswaldo Borges da empresas. O valor não pode ultrapassar 10% do definido em 
Costa Filho, a publicação do edital é mais um passo importan- orçamento feito em maio deste ano. Os valores para cada um 
te na concretização do projeto do Governo de Minas para o dos três lotes, segundo o levantamento feito no último mês, 
desenvolvimento do vetor norte da Região Metropolitana de são R$ 172,56 milhões para o lote um, R$ 350,98 milhões 
Belo Horizonte, ao lado de outras intervenções de grande por- para o lote dois e R$ 374,76 milhões para o último, totalizan-
te, como a implantação da Linha Verde e a consolidação do do R$ 898 milhões. 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN). 	 Obra moderna 

"Trata-se de projeto que irá gerar grandes resultados para 
o governo, em termos de agilidade e dinamismo na prestação 	Assinado por Oscar Niemeyer, o projeto do Centro Admi- 
de serviços ao cidadão, com impacto na melhoria da eficiên- nistrativo do Estado de Minas Gerais é moderno e arrojado. O 
cia e da qualidade dos serviços, contribuindo, ainda, para ga- Centro será construído em terreno de 804 mil m2, onde antes 
nhos para a população em geral, que contará com a melhor in- funcionava o antigo hipódromo Serra Verde, na região Norte da 
fra-estrutura e mais oportunidades de trabalho e lazer em toda capital. A área fica na divisa dos municípios de Belo Horizon- 
aquela região de Belo Horizonte", afirmou o presidente. 	te, Santa Luzia e Vespasiano, às margens da MG-010 (Rodovia 

Secretarias 	
Prefeito Américo Giannetti), que integra a Linha Verde. 

A transferência da sede administrativa do Estado, das 
O segundo lote compreende as obras de um dos prédios 17 secretarias e demais órgãos públicos estaduais para 

em que passarão a funcionar as 17 secretarias de estado e os um único local visa concentrar e melhorar os serviços e 
órgãos de governo. No terceiro lote, estão incluídas as obras reduzir os custo ã da máquina pública, eliminando, por 
do segundo prédio de secretarias e o centro de convivência, exemplo, despesas com aluguéis de imóveis em diversos 
edificação que será construída entre os prédios e abrigará pontos de Belo Horizonte. 
agências bancárias, restaurantes, lanchonetes e outros servi- 

1 

• 
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1  CERTIFICAÇÃO  .1 

Empresas de H conquistam seio do NISP.BR, atestado de qualidade para o setor de TI 

Minàs sobe no ran,king 
DA REDAÇÃO 	dade no estado. 	 certificação pode, no futuro, ser funda- 

Segundo Barbieri, consultores da mental em processos de concorrência: 
Na última semana, 10 empresas 	Fumsoft se dedicaram às necessida- "Existe uma iniciativa do governo de 

Belo Horizonte colocaram o setor de \pies específicas de cada uma das em- utár a certificação do MPS.BR  para pon-
tecnologia da informação de Minas Ge- ksas. "Depois de desenvolvidos o/9 4Uação nas licitações públicas. O meu 
rais no topo do ranldng brasileiro em prosessos, que começaram em rnar- palpite é que daqui a uns dois ou três 
Melhoria de Processo de Software. As ço do.ano passado pela Associação anos isso vai ser obrigatório. Se não ti-

lacas com a certificação do MPS.BR, para P?omoção da Excelêncjido Sof- ver a certificação, nem entra". • 
Wntregues a representantes das desen- tware Brsi1eiro (SoftexV órgão do 

volvedoras mineiras, atestam a exce- Ministério1rle Ciênci ,e` Tecnologia.. O SELO O MPS.BR  é um programa 
lência dos processos de desenvolvi- Havaliadores 	e is atestaram a brasileiro lançado em dezembro de 
mento, manutenção, engenharia e excelência dos tralhos", explica. 	2003, coordenado pela Softex. Em Minas, 
aquisição de software. 	 A competin dano mercado é a o programa conta com investimentos 

Outras 30 empresas, espalhadas em principal vant/agem prâtça do atestado, das empresas por meio do Banco Intera- 
vários outros estados, têm a certifica- ainda segdndo Barbieri: 	ertificação mericano de Desenvolvimento (BID) e 
ção, de acordo com Carlos Barbieri, ge- signifi2 o início de um proc'sso extre- de outros parceiros; como ci Sebrae Mi-
rente executivo do Centro de Compe- mániente positivo para o mercàsdo de TI flas,.a Fapemig e o CNPq.; , 
tência Fumsoft para o MPS.BR, respon- ern Minas Gerais, na medida em qu s- A certificação MPS.BR conta com se- 
sável pela consultoria e acompanha-/sas empresas dão um passo à frente ein,te níveis, que variam do básico ao avan-
mento dos processos das empresa.yrni- termos de qualidade comprovada nos sçáa,asdo (de A a G). As 10 empresas certifi- 
neiras contempladas com o selot pro- produtos desenvolvidos". 	 ca 	fizeram investimentos de R$ 44 
grama de qualificação é compatível 	Pará Rafael Rodrigues de Paiva, pre- mil pao nível G e de R$ 82 mil para o 
com o Capability Maturity'Model lnte- sidente da Eteg, uma das empresas cer- nível F. À Softex aportou cerca de 50% 
grated (CMMI), um padião internacio- Uficadas, com 19 funcionários, o selo é do recurso, as.empresas arcaram com 
nal criado na Univdsidade Carnegie alavanca para o crescimento de uma 40% e aproxiniadamente 10% foram 
Mellon, na Pensilyânia, EUA. 	pequena empresa. "E uma forma de re- subsidiados pelo Sebrae Minas e outras 

A certificação é fruto de um ano de forçar e dar visibilidade à imagem de , instituições. Um noVo grupo de seis 
consultorias e treinamentos geren- uma empresa jovem e reforçar o com- empresas do pólo de TI de BH e mais 

fficiais e tecriológicos, voltados para o promisso com a qualidade dos produ- duas empresas públicas (Prodabel e 
Iniclesenvorvimento de projetos nas em- tos e serviços", acredita. Wilson Caldei- Prodemge) se preparam para a certifi-

presas/que se inscreveram no proces- ra, gerente de marketing da Arte Infor- cação MPS.BR  O processo de adequação 
' so para integrar esse que é o primeiro mática, outra empresa,  mineira que in- dos processos dura 15 meses. 

grupo a alcançar o atestado de quali- tegrou o grupo, vai alem e acha que a 
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Codemig libera 
edital do Centro 
Administrativo 
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Obras do Centro Administrativo, no terreno do antigo Hipódromo Serra Verde, 
ficam prontas em dezembro de 2009. Projeto está orçado em R$ 898 milhões 

Liberado edital de licitado 
!SUMA SOUTO 

O governo de Minas Ge-
rais liberou ontem o edital 
para a licitação que escolherá 
a empresa ou consórcio — for- amado por no máximo três 
delas — responsável pela 
obras de construção do Cen-
tro Administrativo do Estado, 
no qual vão trabalhar 16 mil 
pessoas. O projeto está orça-
do em R$ 898 milhões e foi di-
vidido em três lotes com pra-
zo de entrega que varia de 25 
a 27 meses contados da assi-
natura do contrato. Se hou-
ver descumprimento das 
normas, a empresa será puni-
da com o pagamento de mul-
tas e impedimento de parti-
cipar de outras concorrências 
pelo período de dois anos. 

A empresa vencedora do 
primeiro lote construirá o pa-
lácio do governo e um auditó- 

ai rio com capacidade de 540 lu-
gares, além de obras de infra-
estrutura, como terraplena- 

• gem, drenagem superficial, ir-
rigação, meio ambiente e re-
des externas, entre outras. O 
segundo lote prevê as obras 
•dos prédios onde funciona-
rão as atuais 17 secretarias es-
taduais e órgãos do governo. 
No terceiro, que deverá ser o 
primeiro a ficar pronto, estão 
incluídos mais um edificio de 
secretarias, agências bancá-
rias, restaurantes, lanchone-
tes e outros serviços. 

O edital determina o ta-
manho da área construída no 
terreno de 804 mil metros 
quadrados e até mesmo a 
quantidade de material a ser 
utilizado. O preço cobrado 
pelas empresas não poderá 
ultrapassar mais que 10% so-
bre o valor previsto em orça-
mento, de R$ 898 milhões. Os 
recursos serão gerenciados 
pela Companhia de Desen-
volvimento de Minas Gerais 
(Codemig), responsável pelo 
edital. A previsão de inaugu-
ração do centro administrati- 

vo é dezembro de 2009. O 
edital pode ser retirado na se-
de da Codemig, na Rua Airno-
rés, 1.697, Lourdes, ao preço 
de R$ 50,00. 

NIEMEYER Projetado pelo ar-
quiteto Oscar Niemeyer, o 
centro administrativo tem 
um dos maiores vãos livres do 
mundo, sustentado por qua-
tro colunas de concreto. As 
cinco edificações ocuparão 
cerca de 200 mil metros qua-
drados no terreno onde antes 
funcionava o Hipódromo Ser-
ra Verde, às margens da MG-
010, na divisa entre Belo Hori-
zonte, Santa Luzia e Vespasia-
no. Com  a obra, o governo 
prevê melhoria na prestação 
de serviços e redução dos gas-
tos públicos com o pagamen-
to de aluguéis onde funcio-
nam vários órgãos estaduais. 

Com o provável aumento 
do público flutuante na re-
gião — a expectativa é que 10 
mil pessoas circularão no lo- 

IlY 
cal todos os dias —investido- • 
res prevêem investimentos 
de R$ 300 milhões na região, 
com a instalação de um sho-
pping center, um centro de 
convenções e um hotel de 
cinco estrelas ao lado do com-
plexo. Imóveis localizados na 
região já estão sendo valoriza-
dos também pela maior faci-
lidade de trânsito pela Linha 
Verde e a transferência de 
vôos do aeroporto da Pampu-
lha para Confins. 



dricos de Minas Gerais o ge-
rente de Meio Ambiente da 
Usiminas, João Eustáquio 
Wanderley Costa. 

RATEIO NA MG-020 

No dia 10, através do II 
Termo Aditivo No 2007/1175, a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(R$ 4 milhões), DER-MG (R$ 
24,8 milhões), Gasmig (R$ 
1,280 milhão) e Copasa (R$ 4,9 
milhões) ratearam R$ 
35.084.795,00. A parceria está 
no Convênio 05.2781, que esti-
pula cooperação mútua e par-
ticipação financeira, destts 
dos à remoção e reassen  
mento de ex-moradores às 
margens da MG-020 (BH-San-
ta Luzia), entre os ICm 1 1 e 16, e 
à duplicação daquela rodovia. 

GRUPO RIMA 

A Rima Industrial S/A, de 
Bocaiúva (MG), solicitou li-
cença prévia para o processo 
de fusão de alumínio. 

mantidas abertas, o café só 
foi servido a partir das 9 ho-
ras - inicio do atendimento. 
Pode? 

Promoção • Mas a Sav= 
si pode surpreender. Um AM. 
teco, perto dali, em placa 
enorme, anuncia: "Promoção: 
cafezinho, R$ 0,25". Chega a 
ser um quarto do valor cobra-
do na concorrência. 

HOJE EM DIA 19/07/07 

Belo Horizonte 

SEGURANÇA 

NA AVIAÇÃO 
Por triste coincidência, com esta nova tra-
gédia na aviação brasileira - a segunda 
com mais de uma centena de mortos, em 
dez meses -, no Aeroporto de Congonhas, 
com um Airbus da TAM, o Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica (119), de São José dos 
Campos (SP), tem no seu calendário de 
eventos, da próxima semana (de 23 a 27), a 
realização do "Programa de Especializa-
ção em Segurança de Aviação e Aeronave-
gabai/fade Continuada (PE-Sfatey)': O ITA 

pertence ao Comando da Aeronáutica. 
. 	Ao contrário das demais autoridarips, parece que aquele ins- 
tituto é o único órgão do Governo lúcido para o colapso da infra-
estrutura da aviação do país. Para o evento, o114 convidou uma 
, das maiores autoridades em operação segura na aviação: profes-
, sor Michael L. Barr, diretor de Segurança em Aviação da Univer-
sidade da Carolina do Sul (USC). 

Do programa elaborado pelo 114 constam visitas às instala-
ções da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), Túnel de 
Vento Subsônico do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Tú-
rnel Hipersônico do Instituto de Estudos Avançados (1E.4v), FT.FB  

Embraer Liebherr, Equipamentos do Brasil S.A., Grupo Especial 
de Ensaios em Vôo do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespa-,. 
!piai (GEEV) e ao Comando de Aviação do Exército (CavEx), emn 
aliubaté (SP). 

Divergências na mesma esfera * O Governo Lula faz 
vista grossa a um sem-número de equívocos estatísti-

cos. Alguns, grosseiros. Este é o caso da divergência entre os 
dados da avaliação do desempenho da indústria termo-
plástica de Manaus, nos primeiros cinco meses do ano, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 
aqueles apontados pela Superintendência da Zona Fran-
ca de Manaus (Suframa) - autarquia federal. O IBGE viu 
uma queda de 30,7% na produtividade de artigos de bor-
racha e peças plásticas. Mas, nas estatísticas da Suframa, 
aparece um ganho de 4,02% no faturamento das indús-
trias. Ficou nisso! 

NAIR 
UNI 

Empresário mineiro " Cui-
dado ao sair de casa para to-
mar o café da manhã em um 
dos cafés da Savassi, bairro 
chique da Zona Sul da capital 
mineira. Ontem, dois executi-
vos ocuparam uma das me-
sas de um daqueles estabe-
lecimentos, postas no pas-
seio, pouco antes das 8h30, 
bem na Praça Diogo de Vas-
concelos. Apesar das portas 

CTBC 

Os Bancos ABN AMRO 
Real e o Votorantim lideram a 
emissão de R$ 250 milhões 
em debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da 
Cia. de Telecomunicações do 
Brasil Central (C:113C). A con-
cessão do registro, pela Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), está prevista para o 
dia 25. A publicação do 
"anúncio de início" e a liqui-
dação da oferta serão no dia 
seguinte. O prazo de resgate 
dos títulos ocorrerá em prazo 
de sete anos, com pagamen-
tos de juros semestrais, de 
100,85% ao ano. 

D3S/USIMINAS 

O Instituto Brasileiro de 
Siderurgia (D3S) é presidido 
pelo diretor-presidente da 
Usiminas, Rinaldo Campos 
Soares. O D3S indicou como 
seu representante no Conse-
lho Estadual de Recursos Hí- 
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VAREJO  

Extra inaugura filial em Contagem e planeja lojas menores, 
perto do consumidor, para concorrer com Carrefour Bairro 

Supermercados vão 
buscar a vizinhança 

Segundo o setor, as lojas 
pequenas, com o apelo do 
comércio de vizinhança, 

configuram urna tendência.. 
Extra tem planos para Belo 

Horizonte, e redes Epa e Martplus 
anunciam novas unidades 

MARTA VIEIRA 

O grupo Pão de Açúcar abre ho-
je, em Contagem, na Grande Belo 
Horizonte, a quinta loja no estado 
da rede Extra Hipermercados, e 
parte agora para uma nova estra-
tégia de disputar o consumidor no 
segmento de pontos-de-venda 
menores, de 3 mil metros quadra-
dos, comas mesmos conceitos do 
comércio de vizinhança. A empre- 

ga. estuda oportunidades de entrar 
Wa concorrência no estado Minas, 

usando a marca Extra Perto, lança-
da ano passado, informou o geren-
te-regional de Operações, Luiz Car-
los Costa. O executivo não descar-
ta a compra de concorrentes lo-
cais, mas prefere manter em se-
gredo os planos do Pão de Açúcar. 
"Tudo é sonho", brincou. 

Para enfrentar a concorrência, 
o diretor de Marketing do grupo 
DMA (Epa, MartPlus e Viabrasil), 
Roberto Gosende, informa que a 
maior rede de supermercados de 
Minas vai oferecer vantagens, co-
mo os que da loja MartPlus Ex-
press, que será aberta no Stop Cen-
ter do Jardim Canadá, em Nova 

ma, no início de agosto. A unidade, 
de pouco mais de 80 metros qua-
drados, será a primeira de conve-
niência do grupo. "É um projeto 
piloto", adianta. A idéia é atender 
as necessidades dos moradores 
dos condomínios da região, como 
o Retiro das Pedras, com serviço de 
delivery (com data e hora marca-
das para entrega), entre outras co-
modidades. O grupo também de-
ve inaugurar, ainda este ano, em 
BH, um MartPlus, no Bairro An-
chieta, e dois Epas, em pontos que 
ainda estão sendo avaliados. 

Principal rival da rede Extra, o  

Carrefour já atua forte no segmen-
to de lojas menores com a bandei-
ra Carrefour Bairro, que tem 35 lo-
jas no país, das quais 17 em Minas, 
boa parte delas compradas do ex-
tinto Mineirão. Segundo Luiz Car-
los Costa, do Pão de Açúcar, as lo-
jas de vizinhança configuram 
uma tendência em que a rede 
aposta. A primeira experiência 
com supermercados menores e 
mix de produtos para compras 
feitas perto da casa do consumi-
dor foi o Extra Perto de Sandré An-
dré, na Região Metropolitana de 
São Paulo. A empresa pretende 

abrir mais seis lojas da bandeirano 
entorno da capital paulista. 

"È uma estratégia para atender 
os bairros e, com isso, ficamos com 
um chapéu maior para abrigar a 
nossa bandeira (Extra). Estamos 
prontos para entrar nesse seg-
mento em Belo Horizonte, mas 
não temos uma previsão ainda de 
quando vamos chegar", afirma 
Carlos Costa. Os estudos para a 
abertura da loja do Extra em Con-
tagem mostraram, segundo o exe-
cutivo, dificuldade de encontrar 
terrenos suficientes para um hi- 
permercado em BH, outro fator 
que reforça a nova estratégia do 
Pão de Açúcar. 

O recém-inaugurado formato 
de supermercado do Pão de Açúcar 
receberá investimentos de R$ 150 
milhões este ano, em 10 lojas com a 
bandeira Extra Perto. A nova estra-
tégia inclui o ingresso do Extra no 
segmento das lojas de conveniên-
cia, com a bandeira Extra Fácil, com 
área de 300 metros. No hipermer-
cado de Contagem, foram investi-
dos R$ 40 milhões e contratados 
410 empregados. A loja vai funcio-
nar 24 horas. (Colaborou GR) 
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No Centro 
Administrativo 

de Minas 
Gerais, 

assinado pek, 
arouneto 

Oscar 
Niemeyer, 

funcionarão as 
17 secretárias 

de governo 
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Aberta licitação do centro administrativo 
Projeto de Niemeyer, nova sede do governo deve ficar pronta até final de 2009 

1SABELLA SOUTO 
DO ESTADO DE MINAS 

governo mineiro liberou 
ontem o edital para a licita-
ção que escolherá a empre- 

sa ou consórcio - formado por no 
máximo três delas - responsável 
pela obras de construção do centro 

• 
administrativo do estado, onde vão 
trabalhar 16 mil pessoas. O projeto 
é orçado em R$ 898 milhões e foi 
dividido em três lotes com prazo 
para entrega que varia de 25 a 27 
meses contados da assinatura do 
contrato. Se houver descumpri-
mento das regras, a empresa será 
punida com o pagamento de mul-
tas e impedimento de participar de 
outras concorrências pelo período 
de dois anos. 

A empresa vencedora do primei-
ro lote será a responsável pela cons-
trução do palácio do governo e um 
auditório com capacidade de 540 
lugares, além de obras de infra-es-
trutura, como terraplenagem, dre-
nagem superficial, irrigação, meio 
ambiente e redes externas, entre 
outras. O segundo lote prevê as 

1111 	
obras dos prédios onde funciona- 
rão as atuais 17 secretarias esta- 

duais e órgãos do governo. No ter-
ceiro, que deverá ser o primeiro a fi- 
car pronto, estão incluídos mais um 
edifício de secretarias, agências 
bancárias, restaurantes, lanchone-
tes e outros serviços. 

O edital de-
termina o ta-
manho da área 
construída no 
terreno de 804 
mil metros 
quadrados e 
até mesmo a 
quantidade de 
material a ser 
utilizado. O 
preço cobrado 
pelas empre- 
sas não poderá 	  
ultrapassar 
mais que 10% 
sobre o valor previsto em orça-
mento, de R$ 898 milhões. Os re-
cursos serão gerenciados pela 
Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemig), res-
ponsável pelo edital. A previsão de 
inauguração do centro administra-
tivo é dezembro de 2009. O edital 
pode ser retirado na sede da Code-
mig, na Rua Aimorés, 1.697, Lour- 

des, ao preço de R$ 50,00. 
Projetado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, o centro administrativo 
tem um dos maiores vãos livres do 
mundo, sustentado por quatro co-
lunas de concreto. As cinco edifica-
ções ocuparão cerca de 200 mil me-
tros quadrados no terreno onde an-
tes funcionava o Hipódromo Serra 
Verde, às margens da MG-010, na 
divisa entre Belo Horizonte, Santa 
Luzia e Vespasiano. Com  a obra, o 
governo prevê melhoria na presta-
ção de serviços e redução dos gas-
tos públicos com o pagamento de 
aluguéis onde funcionam vários ór-
gãos estaduais. 

Com o provável aumento do pú-
blico flutuante na região - a expec-
tativa é que 10 mil pessoas circula-
rão no local todos os dias - especia-
listas prevêem investimentos de R$ 
300 milhões na região, com a insta-
lação de um shopping center, um 
centro de convenções e um hotel de 
cinco estrelas ao lado do complexo. 
Imóveis localizados na região já es-
tão sendo valorizados também pela 
maior facilidade de trânsito pela Li-
nha Verde e a transferência de vôos 
do aeroporto da Pampulha para 
Confins. 

IMIMDMÉDINIMMININMNINNINDMIE 

A expectativa é 
que 10 mil 
pessoas 
passem todos 
os dias por 
esses prédios 
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IVIaquete do novo Centro Administrativo do governo de Minas Gerais 

• 

LOTE 
1° 
2° 
3° 
*em milhões 

VALOR* 
R$ 172,56 
RS 350,98 
R$ 374,76 

PRAZO 
27 meses 
26 meses 
25 meses 

• 
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Minas lança edital de licitação 
para obra de R$ 900 milhões 

• 

O Governo de Minas lan-
çou, ontem, edital de licita-
ção para execução das obras 
e serviços de engenharia 
para construção do Centro. 
Administrativo do Estado. 
Com  projeto do arquiteto 
Oscar Niemeyer, o Centro 
Administrativo é a maior 
obra do Governo Aécio 
Neves (PSDB), orçada em R$ 
900 milhões. O empreendi-
mento será construído em 
terreno de 804 mil metros 
quadrados, onde antes fun-
cionava o antigo Hipódromo 
Serra Verde, na região Norte 
da capital mineira. As pro-
postas serão recebidas pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig). O presi-
dente da Codemig, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, 
defendeu a obra. "Trata-se 
de um projeto que irá gerar 
grandes resultados para o 
Governo, em termos de agili-
dade e dinamismo na pres-
tação de serviços ao cidadão,  

com impacto na melhoria da 
eficiência e da qualidade dos 
serviços". 

Mineirão 
Ainda ontem, o governa-

dor em exercício, Antonio 
Augusto Anastasia, recebeu, 
no Palácio da Liberdade, o 
empresário inglês Andrew 
Hampel, diretor-geral da 
IMG - Internacional Manage-
ment Group, empresa lider 
no mercado mundial em re-
forma de estádios de futebol. 
Hampel afirmou ao governa-
dor em exercício o interesse 
da IMG em participar do pro-
jeto do Governo de Minas 
para modernização do Com-
plexo Mineirão/Mineirinho. 
Pela manhã, antes de se reu-
nir com o governador em 
exercício, ele visitou os está-
dios mineiros em companhia 
de outros executivos da IMG, 
do secretário de Estado de 
Esportes e da Juventude, Gus-
tavo Corrêa, e do diretor-geral 
da Administração de Estádios  

de Minas Gerais (Ademg), Jo-
sé Eustáquio Natal. 

O grupo está no Brasil a 
convite da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) e a 
vinda a BH foi definida du-
rante viagem do governador 
Aécio Neves à Inglaterra, em 
junho passado. A IMG foi a 
empresa responsável pela re-
forma de Wembley, em Lon-
dres. O objetivo do Governo 
de Minas é que seja emprega-
da no Mineirão e no Mineiri-
nho a mesma experiência e 
tecnologia que transforma-
ram o estádio londrino em 
um dos mais modernos do 
mundo. "Estamos recebendo 
a visita de alguém que pode 
amanhã vir a ser um parceiro 
do Estado. O grupo que hoje 
aqui está foi apresentado ao 
governador em Londres, foi o 
primeiro grupo privado que 
demonstrou interesse em 
participar do projeto de mo-
dernização do Mineirão e do 
Mineirinho", disse Gustavo 
Corrêa. • 



\
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Publicado o edital da 
nova sede do governo 

Belo Horizonte 

Foi publicado ontem o edital 
para licitação do Centro Admi-
nistrativo de Minas Gerais, 
que será instalado no Serra 
Verde, Distrito de Venda Nova. 

O projeto está orçado em R$ 
889 milhões. O prazo da con-
corrência do projeto, em regime 
de turn key, foi ampliado de 
30 para 45 dias. Pág. 6 

• 
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Belo Hori:::.  

Lançado edital 
para construção 

da sede do 
governo de MG 
Projeto foi orçado em R$ 889 milhões 

• 
propostas serão 
recebidas até 3 de setembro. 

O projeto foi orçado em R$ 889 
milhões e dividido em três lotes. As 
empresas poderão participar isola-
damente ou em consórcio de, no 
máximo, três participantes. A con-
tratação do executor das obras será  

feita em regime de empreitada por 
preço global — também conhecido 
como turn key - onde o vencedor 
do processo já possui gasto e prazo 
fixos para a conclusão do lote desde 
o momento em que o acordo é 
fechado. 	 -- 

O edital ainda 
estipula que o valor 
máximo proposto 
pelas empresas não 
poderá ultrapassar 
10% do definido no 
orçamento. Sendo 
assim, o preço 
máximo proposto 
-nos três lotes não 
deverá ser superior 
a R$ 977,9 milhões. 

O primeiro lote 
demandará investi-
mentos da ordem de 

R$ 172,56 milhões e compreende as 
intervenções de-infra-estrutura — 
como terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes exter- 
nas, paisagismós, pavimentação e 
praça cívica —, além da construção 
do Palácio do Governo e de um 

MÁRIO CORRÊA 

Foi lançado ontem o edital de 
licitação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais, com-
plexo que reunirá em um só lócal 
todas as secretarias de governo e os 
órgãos vinculados. 
As empresas inte-
ressadas em partici-
par do processo lici-
tatório para a 
construção do 
empreendimento 
podem adquiri-lo na 
sede da Companhia 
de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), 
estatal responsável 
pela licitação. As 

Já o 32 lote deverá 
consumir mais R$ 

374 milhões, corres- 
pondente à edifica- 
ção do segundo pré- 
dio onde ficarão as 

secretarias e o centro 
de convivência 
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OMAR FREIRE/IMPRENSA MG 

No novo centro administrativo está previsto um fluxo de 16 mil funcionários diariamente 

auditório com capacidade para 540 
pessoas. O prazo determinado para 
a conclusão dessa parte do empre-

2 —, nto é de 25 meses. 

P "azo — Outros R$ 350,98 milhões 
são estimados para serem gastos 
no segundo lote, que corresponde 
às obras de um dos dois prédios 
onde passarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. A 
empresa ou consórcio que ficar res-
ponsável por essa parcela terá 26 
meses para a conclusão. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado 
sofrerá multa e ficará impedida de 
participar de outras licitações por 
dois anos. 

Já o terceiro lote deverá consu-
mir mais R$ 374,76 milhões, cor-
respondente à edificação do 
segundo prédio onde ficarão as 
secretarias e o centro de convivên-
cia, construção localizada entre os 
dois prédios e abrigará agências 
bancárias, restaurantes, lanchone-
tes e outros serviços para atender 
os funcionários do Estado. 

O investimento será feito pela 
própria Codemig, que deverá 
custear entre 70% e 80% da obra 
com recursos próprios e pre-
tende buscar o restante no mer-
cado financeiro. Estima-se que o' 
governo possa economiar cerca 
de R$ 25 milhões anualmente-:  
apenas com os aluguéis que dei-
xará de pagar. 

O antigo Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da Linha 
Verde, na região Norte da cidade, 
dará lugar ao Centro. 

• 



O QUE PREVÊ 
O EDITAL 

LOTE 	VALOR (EM 
MILHÕES) 
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Belo Horizonte 

jp=...._1 
,3bras do Centro Administrativo, no terreno do antigo Hipódromo Serra Verde, 
ficam prontas em dezembro de 2009. Projeto está orçado em R$ 898 milhões 

em 	E _ 
Uberado edital de licitaca"o 

/I 

iSABELLA Sarro 	• gem, drenagem superficial, ir- vo é dezembro de 2009. O cal todos os dias -investido- - -- 	- - - • 

rigação, meio ambiente e re- edital pode ser retirado na se- res prevêem investimentos 
O governo de Minas Ge- des externas, entre outras. O de da Codemig na Rua Airno- de R$ 300 milhões na região, 

rais liberou ontem o edital segundo lote prevê as obras rés, 1.697, Lourdes, ao preço com a instalação de um sho- 

para a licitação que escolherá dos prédios onde funciona- de R$ 50,00. 	 pping center, um centro de 

I
a empresa ou consórcio - for- rão as atuais 17 secretarias es- 	 convenções e um hotel de 

mado por no máximo três taduais e órgãos do governo. NIEMEYER Projetado pelo ar- cinco estrelas aolado do com-

delas - responsável pela No terceiro, que deverá ser o quiteto Oscar Niemeyer, o 	plexo. Imóveis localizados na 

obras de construção do Cen- primeiro a ficar pronto, estão centro administrativo tem . região já estão sendo valoriza- 
tro Administrativo do Estado, incluídos mais um edifício de um dos maiores vãos livres do dos também pela maior faci- 
no qual vão trabalhar 16 mil secretarias, agências bancá- mundo, sustentado por qua- 	lidade de trânsito pela Linha 

pessoas. O projeto está orça- rias, restaurantes, lanchone- - tro colunas de concreto. As 	Verde e a transferência de 

do em R$ 898 milhões e foi di- tes e outros serviços. 	cinco edificações ocuparão vôos do aeroporto da Pampu- 
vidido em três lotes com pra- 	O edital determina o ta- cerca de 200 mil metros qua- 	lha para Confins. 

zo de entrega que varia de 25 manho da área construída no drados no terreno onde antes 
a 27 meses contados da assi- terreno de 804 mil metros funcionava o Hipódromo Ser-
natura do contrato. Se hou- quadrados e até mesmo a ra Verde, às margens da MG-
ver descumprimento das quantidade de material a ser 010, na divisa entre Belo Hori-
normas, a empresa será puni- utilizado. O preço cobrado zonte, Santa Luzia e Vespasia-
da com o pagamento de mul- pelas empresas não poderá no. Com a obra, o governo 
tas e impedimento de parti- ultrapassar mais que 10% so- prevê melhoria na prestação 
cipar de outras concorrências bre o valor previsto em orça- de serviços e redução dos gas- 
pelo período de dois anos. 	mento, de R$ 898 milhões. Os tos públicos com o pagarnen- 

A empresa vencedora do recursos serão gerenciados to de aluguéis onde funcio-
primeiro lote construirá opa- pela Companhia de Desen- nam vários órgãos estaduais. 

dek  lácio do governo e um auditó- volvimento de Minas Gerais 	Com o provável aumento 
lip rio com capacidade de 540 lu- (Codemig), responsável pelo do público flutuante na re- 

gares, além de obras de infra- edital. A previsão de inaugu- gião - a expectativa é que 10 
estrutura, como terraplena- ração do centro administrati- , mil pessoas circularão no lo- 
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• 
No Centro 

Administrativo 
de Minas 

Gerais, 
assinado pcv 

arquaeto 
Oscar 

Niemeyer, 
funcionarão as 

17 secretárias 
de governo 

• 
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Codemig libera 
edital do Centro 
Administrativo 
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Liberado edital do Centro Administrativo 
Obra beneficiará a região Norte da capital e tem prazo previsto de 27 meses 

O Governo de Minas liberou ontem, por meio da Companhia ços para atender aos 16 mil funcionários que trabalharão no 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), o complexo e às dez mil pessoas que circularão diariamente 
edital de licitação para a execução das obras e serviços de engenha- pelo Centro Administrativo. 
ria para a construção do Centro Administrativo do Estado de Mi- 	Os vencedores de cada lote terão prazos diferentes para en- 

nas Gerais. O edital completo está disponível na sede da Codemig tregar a obra. O primeiro a ser entregue será o lote três, cujo pra- 

(Rua Aimorés, 1697, bairro de Lourdes), em Belo Horizonte, 	zo de execução é de 25 meses, seguido pelo lote dois (26 meses) 

O projeto foi divido em três lotes e o prazo para a execução e pelo lote um (27 meses), a partir da assinatura do contrato. A 
dos serviços é de 25 a 27 meses, a partir da assinatura do contrato, empresa ou consórcio que não cumprir o prazo sofrerá multa e 
dependendo do lote. As propostas serão recebidas pela empresa até ficará impedida de participar de outras licitações por dois anos. 
às 10 horas do dia 3 de setembro e os envelopes abertos no dia se- 	 Preço 
guinte, também às 10 horas. As empresas poderão concorrer isola- 
damente ou em consórcio de, no máximo, três participantes. 	Todos os lotes especificam o tamanho da área construída 

e o cálculo da quantidade de material a ser usado no projeto. 
Passo importante O edital define também o preço máximo a ser cobrado pelas 

Segundo o presidente da Codemig, Oswaldo Borges da empresas. O valor não pode ultrapassar 10% do definido em 
Costa Filho, a publicação do edital é mais um passo importan- orçamento feito em maio deste ano. Os valores para cada um 
te na concretização do projeto do Governo de Minas para o dos três lotes, segundo o levantamento feito no último mês, 
desenvolvimento do vetor norte da Região Metropolitana de são R$ 172,56 milhões para o lote um, R$ 350,98 milhões 
Belo Horizonte, ao lado de outras intervenções de grande por- para o lote dois e R$ 374,76 milhões para o último, totalizan-
te, como a implantação da Linha Verde e a consolidação do do R$ 898 milhões. 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN). 	 Obra moderna 

"Trata-se de projeto que irá gerar grandes resultados para 
o governo, em termos de agilidade e dinamismo na prestação 	Assinado por Oscar Niemeyer, o projeto do Centro Admi- 

de serviços ao cidadão, com impacto na melhoria da eficiên- nistrativo do Estado de Minas Gerais é moderno e arrojado. O 
cia e da qualidade dos serviços, contribuindo, ainda, para ga- Centro será construído em terreno de 804 mil m2, onde antes 
nhos para a população em geral, que contará com a melhor in- funcionava o antigo hipódromo Serra Verde, na região Norte da 
fra-estrutura e mais oportunidades de trabalho e lazer em toda capital. A área fica na divisa dos municípios de Belo Horizon- 
aquela região de Belo Horizonte", afirmou o presidente. 	te, Santa Luzia e Vespasiano, às margens da MG-010 (Rodovia 

Prefeito Américo Giannetti), que integra a Linha Verde. 
Secretarias A transferência da sede administrativa do Estado, das 

O segundo lote compreende as obras de um dos prédios 17 secretarias e demais órgãos públicos estaduais para 
em que passarão a funcionar as 17 secretarias de estado e os um único local visa concentrar e melhorar os serviços e 
órgãos de governo. No terceiro lote, estão incluídas as obras reduzir os custoã da máquina pública, eliminando, por 
do segundo prédio de secretarias e o centro de convivência, exemplo, despesas com aluguéis de imóveis em diversos 
edificação que será construída entre os prédios e abrigará pontos de Belo Horizonte. 
agências bancárias, restaurantes, lanchonetes e outros servi- 



OMAR FREIRE/IMPRENSA MG 

No novo centro administrativo está previsto um fluxo de 16 mil funcionários diariamente 

Belo Horizonte, quinta-feira, 19 de julho de 2007 

Lançado edital 
para construção 

da sede do 
governo de MG 
Projeto foi orçado em R$ 889 milhões 

MÁRIO CORRÊA 

Foi lançado ontem o edital de 
licitação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais, com-
plexo que reunirá em um só local 
todas as secretarias de governo e os 
órgãos vinculados 	 
As empresas inte-
ressadas em partici-
par do processo lici-
tatório para a 
construção do 
empreendimento 
podem adquiri-lo na 
sede da Companhia 
de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), 
estatal responsável 
pela licitação. As 
propostas serão 
recebidas até 3 de setembro. 

O projeto foi orçado em R$ 889 
milhões e dividido em três lotes. As 
empresas poderão participar isola-
damente ou em consórcio de, no 
máximo, três participantes. A con-
tratação do executor das obras será  

feita em regime de empreitada por 
preço global — também conhecido 
como turn key - onde o vencedor 
do processo já possui gasto e prazo 
fixos para a conclusão do lote desde 
o momento em que o acordo é 
fechado. 

O edital ainda 
estipula que o valor 
máximo proposto 
pelas empresas não 
poderá ultrapassar 
10% do definido no 
orçamento. Sendo 
assim, o preço 
máximo proposto 
nos três lotes não 
deverá ser superior 
a R$ 977,9 milhões. 

O primeiro lote 
demandará investi-
mentos da ordem de 

R$ 172,56 milhões e compreende as 
intervenções de infra-estrutura — 
como terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes exter-
nas, paisagismos, pavimentação e 
praça cívica —, além da construção 
do Palácio do Governo e de um  

auditório com capacidade para 540 
pessoas. O prazo determinado para 
a conclusão dessa parte do empre-
endimento é de 25 meses. 

Prazo - Outros R$ 350,98 milhões 
são estimados para serem gastos 
no segundo lote, que corresponde 
às obras de um dos dois prédios 
onde passarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. A 
empresa ou consórcio que ficar res-
ponsável por essa parcela terá 26 
meses para a conclusão. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado 
sofrerá multa e ficará impedida de 
participar de outras licitações por 
dois anos. 

Já o terceiro lote deverá consu-
mir mais R$ 374,76 milhões, cor-
respondente à edificação do 
segundo prédio onde ficarão as 
secretarias e o centro de convivên-
cia, construção localizada entre os 
dois prédios e abrigará agências 
bancárias, restaurantes, lanchone-
tes e outros serviços para atender 
os funcionários do Estado. 

O investimento será feito pela=t  
própria Codemig, que deverá 
custear entre 70% e 80% da obra 
com recursos próprios e pre-
tende buscar o restante no mer-
cado financeiro. Estima-se que o 
governo possa economiar cerca' ,  
de R$ 25 milhões anualmente' ' 
apenas com os aluguéis que dei-
xará de pagar. 

O antigo Jockey Clube de Minas.' 
Gerais, às margens da Linha'. 
Verde, na região Norte da cidade, 
dará lugar ao Centro. 

Já o3' lote deverá 
consumir mais R$ 

374 milhões, corres- 
pondente à edifica- 
ção do segundo pré- 
dio onde ficarão as 

secretarias e o centro 
de convivência 
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OS MAIORES DE MINAS 

163 

143 

LISTA DOS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS PRODUTORES (EM MIL TONELADAS) 

Algodão 

'191.1naí (Noroeste) 

29  Paraccrtu (Noroeste) 

39  Presidente Olegário (Noroeste) 	10 

29  Paracatu (Noroeste) 

39  Buritis (Noroeste) 

11,2 

EDILSON RODRIGUES/CS- 7/2/07  

tWitékaram f(Noife  
22  Juvenflia (Norte) 

39  Matias Cardoso (Zona da Mata) 

9-9:1Miii'agift1Tri na u1O) — T 	 300  

r Unaí (Noroeste) 

39  Perdizes (Alto Paranaíba) 
DELFIM MART116/DMEACAO - 31/1/06 

216 

MULO PAUUNO/DNUICAGO - 112/07 
Fonte: IBGE 

29  linaí (Noroeste) 

39  Buritis (Noroeste) 

, 

17 	1 

209 

148 
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RECURSO Presidente do Judiciário mineiro invalida decisão da Comissão especial e mantém exigências técnicas 

TJ derruba anulação da licitação de obra 
ALEX [APULA 
REPÓRTER 

Apesar de a Comissão 
Especial de Licitação 
ter mantido a anula-

ção do processo de concor-
rência da obra da nova sede 
da instituição, na última se-
mana, o presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), desembargador 
Orlando Adão Carvalho, de-
cidiu "anular" a análise preli-
minar do grupo de juízes de-
signados para avaliar os do-
cumentos das construtoras 
participantes. Em sua decisão, 
publicada, ontem, no "Minas 
Gerais", o desembargador de-
terminou que haja análise 
formal dos juízes acerca da 
habilitação das empresas. 

Com a decisão, contra-
riando o julgamento da Co-
missão de Licitação, o de-
sembargador deu "provi-
mento parcial" aos recursos 
apresentados pelas constru-
toras licitantes Delta Cons-
truções (RJ), Schain Enge-
nharia (SP) e Santa Bárbara 
(MG). Na prática, o presiden-
te do TI, em decisão pessoal, 
deu seqüência ao processo 
de licitação no ponto em que 
havia parado. As empresas 
pleiteavam a reconsideração 
da anulação parcial do pro-
cesso licitatório, por enten- 

derem ter cumprido as exi-
gências da qualificação técni-
co-profissional e técnico-o-
peracional. 

O presidente do TJMG, ao 
contrário de representantes 
do setor da construção civil, 
entende que não há abusivi-
dada nas exigências do edital. 
Segundo o desembargador, a 
possível minimiwção das exi-
gências técnicas, com vistas a 
propiciar o ingresso de um 
número maior de licitantes no 
processo, traz em si o "risco 
potencial" de habilitação de 
empresas cuja qualificação 
não atenda adequadamente à 
demanda da obra. "Em se tra-
tando de licitação de grande 
importância para o Poder 
Judiciário mineiro, prejuízo ao 
interesse público haveria se, 
concluído o processo, fosse 
selecionada empresa sem 
condições técnicas de execu-
tar os serviços", argumentou 
Carvalho. 

A decisão do presidente 
do TJMG atende ao recurso 
impetrado pela construtora 
Santa Bárbara, única empresa 
mineira participante da licita-
ção da obra, orçada em R$ 354 
milhões. Anteriormente, as-
sim para com as demais em-
presas, a Comissão de Licita-
ção entendeu que a constru-
tora havia apresentado docu-
mentação irregular, argumen- 

to que vem sendo rechaçado 
pelo próprio presidente da 
Santa Bárbara Engenharia, o 
empresário Marcelo Dias. 

Para apurar eventual ato 
de improbidade na escolha 
da empreiteira que vai cons-
truir a nova sede do TJ, o 
Ministério Publico Estadual 
estuda instaurar inquérito 
civil. Com  a nova sede, o TJ 
pretende reunir no mesmo 
espaço todos os serviços. A 
obra será feita em uma área 
de 65,2 mil metros quadra-
dos, onde se encontra a sede 
da Superintendência Admi-
nistrativa da Polícia Civil, no 
Barro Preto. O imóvel perten- , 
ce ao município. O empreen-
dimento é o segundo mais 
caro do Estado, ficando atrás 
apenas do valor do projeto do 
novo Centro Administrativo 
do Governo, que custará aos 
•cofres públicos R$ 900 mil-
hões, que será construído no 
antigo Hipódromo Serra Ver-
de, na região Norte da Capital 
mineira. 

Com projeto do arquiteto 
Oscar Niemeyer, o Centro 
Administrativo empreendi-
mento será construído em 
terreno de 804 mil metros 
quadrados A obra será coor-
denada pela estatal Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig). 



SUPER NOTÍCIA 20/07/07 

Belo Horizonte 

acinantao@ig.com.br  

E
Hifi gente! O governo de Minas lançou edital de lici-
tação no valor de R$ 900 milhões para execução 
das obras e serviços de engenharia visando a 

construção do Centro Administrativo do Estado, no lu-
gar onde funcionou durante muitos anos o Hipódromo 
Serra Verde. O conjunto e a idéia do centro administra-
tivo pode ser um avanço do setor publico em Minas, 
com todas as secretarias e a govemadoria funcionan-
do num só local. Belo Horizonte quando foi imaginada 
como a nova capital de Minas, também foi pensada 
dessa maneira: uma capital onde se reunissem em um 
só local, não só o palácio do governo, como também 
os auxiliares do governador. Quando cursei o primário, 
a matéria de História do segundo ano era justamente a 
de Belo Horizonte e ainda com 8 anos de idade fiquei 
sabendo que quem chegou na região primeiro foi o 
bandeirante João Leite da Silva Ortiz e que o local te-
ve dois nomes antes de se tornar capital: Fazenda do 
Cercado e Curral Del Rev. O governador, que na épo-
ca era chamado de presidente de Estado, que consti-
tuiu a comissão de construção da nova capital foi Afon-
so Pena e a primeira providência, além da planta da ci-
dade, naturalmente foi a construção do conjunto admi-
nistrativo onde ficaria o presidente - hoje governador - 
e os seus auxiliares, os secretários de Estado. O palá- 
cio que o governador usava para despachos, em Ouro 
Preto, funcionava onde hoje está a reitoria da Escola 
de Minas, na praça Tiradentes, e resolveram adotar o 
nome de Liberdade, para todo o conjunto que seria 
construído com um palácio para o governador e as se- 
cretarias em sua volta. A praça da Liberdade nasceu 
com esse fim: abrigar o novo centro administrativo de 
Minas e aprendi que ali estavam o governador e ao re- 
dor da praça seus auxiliares. Só que como tudo na ci- 
dade de Belo Horizonte não teve seqüência, os nos- 
sos construtores não previram que o Estado e a cida- 
de estariam num rápido processo de crescimento e à 
avenida João Pinheiro, que antes se chamava aveni- 
da Liberdade, não reservou espaço para as novas se- 
cretarias, que foram erguidas em outros locais como 
a da Agricultura, num imponente prédio na praça Rio  

Branco - hoje destinado a uma a-
ção conjunta das polícias Civil e Mi-
litar - e a de Saúde, que durante muitos 
anos funcionou na avenida Augusto de Lima, onde ho-
je se localiza o Minascentro, adaptada que foi durante 
o governo Francelino Pereira para ser o nosso centro 
de convenções, que por sinal ficou mal instalado, en-
quanto a Secretaria da Saúde ficou sem lugar até hoje. 
Eu imaginava que o governo de Minas poderia resolver 
a situação de falta de espaço para as Secretarias de 
Estado ocupando prédios do centro que estão pratica-
mente abandonados, como o de um hotel quase pron-
to, dotado de grande garagem e heliporto, na rua Rio 
de Janeiro com Contorno, hoje às margens da Linha 
Verde; os prédios das faculdades da UFMG como os 
dois do curso de Engenharia, na mesma região; o da 
Ciências Econômicas na rua Curitiba; o da Farmácia 
na Contorno, no bairro Santo Agostinho, e até mesmo 
os dois prédios do conjunto Sulacap na avenida Afon-
so Pena, que poderia ser desapropriado para este fim 
já que muitos escritórios não funcionam mais lá. O no-
vo centro administrativo vai ser cômodo por um lado e 
difícil noutro, já que haverá um dispêndio de recursos 
muito grande na locomoção dos funcionários, com a 
criação de uma infra-estrutura g ande como restauran-
te, lanchonetes, bancos, lojas de conveniências, far-
mácia, centro médico de urgência e, talvez, uma ex-
tensão da linha Venda Nova do metrô, para facilitar o 
acesso de outros funcionários que terão que ir ao cen-
tro administrativo cuidar de assuntos de seus interes-
ses e o povo em geral, que terá que fazer grandes 
deslocamentos para chegar até lá. 

..---. 	., 

	

i' 	Alo comandante da 

	

PM. Moradores da região do bairro Pedra 
1 	

A- 
 zul, em Contagem, reclamam da falta de po- 1 
liciamento, o que vem ocasionando um au-
mento muito grande da violência e dos as-

\saltos. Segunda-feira tem mais. 

J. 
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Belo Horizonte 

Jeito Caseiro prevê faturar R$ 960 mil em 2008 
Grupo, que acaba de inaugurar uma cafeteria conceito em Lavras, irá abrir 20 pontos-de-venda em MG, RJ e SP 

RICARDO FELLER 	 de pães, biscoitos, sobre- 
mesas finas, doces casei- 

() grupo mineiro Jeito ros, bem como uma linha 
Caseiro inaugurou em completa de laticínios. 
Lavras, região Sul de 	A inauguração desta 
Minas Gerais, mediante unidade faz parte do 
inversões de R$ 60 mil, plano de expansão da 
uma cafeteria conceito. empresa, que prevê a 
A p r e v i s ã o é q u e o abertura de 20 unidades 
retorno do investimento e m M i n a s , R i o d e 
aconteça em um ano, Janeiro e São Paulo até 
tempo necessário para 2009. Deste número, 
que o empreendimento 50% serão lojas próprias 
ganhe corpo e passe a e as demais franquias. 
render faturamento Segundo explicou um 
médio mensal de R$ 1 dos dois sócios do grupo, 
mil por metro quadrado, Antônio Ribeiro Júnior, a 
o que significaria R$ 960 indústria Jeito Caseiro 
mil por ano. 	 produz, mensalmente, 8 

Este é o segundo toneladas de biscoito 
ponto-de-venda da caseiro (vendido também 
marca em Lavras, cidade no Rio de Janeiro e São 
que poderá receber uma Paulo); 2 toneladas de 

1 1 	 terceira unidade nos pães; 2,5 toneladas de 
i 

	

	 próximos dois anos. O doces de compota e 250 
novo espaço possui 80 toneladas de produto lác-
metros quadrados e ofe- teo. Volume 310% maior 
rece aos clientes mais de do que quando a produ-
12 tipos diferentes de ção era residencial. 
bebidas feitas com café e 
uma grande variedade 

• 



20/07/07 O TEMPO 

Belo Horizonte 

MINAS E PONTO FINAL 
ELDER JOSÉ MARTINHO 

Jacutinga 
O empresário Antônio Raffaelli, natural de 

Jacutinga, sempre teve o compromisso de di-
vulgar a produção de malhas de tricô da região 
Sul de Minas. É por. isso que há dez anos ele 
promove a Feira de Malhas de Tricô do Sul de 
Minas, que já se tornou evento tradicional do 
calendário de moda de Belo Horizonte. Aliando 
qualidade e variedade, o evento chega à sua 338  
edição, até o próximo dia 22, no Minascentro. 

• 



ESTADO DE MINAS 20/07/07 

Belo Horizonte 

HELVÉCIO CARLOS E MÁRIO FONTANA 

helvecio.figueiredo@uai.com.br  •mano.loMancieinirccim, br 

Obras 
Se o duriero de 
obras públicas 
realizadas em 

BH é crescente, agora, 
então, para grande 
• satisfação de 

construtoras, 
fornecedores e 

trabalhadores, deverá 
ter uma alavancagem 

expressiva. Dois grandes 
empreendimentos vêm 

por ai e, no frigir dos 
ovos, poderão 

representar 
investimento de cerca 

de R$ 12 bilhão. O maior 
será a construção do 

Centro Administrativo 
do Estado, que já tem 

verba de 
R$ 889 milhões. O outro 

é a nova sede do 
Tribunal 

de Justiça de Minas 
Gerais, com 
recursos de 

R$ 324 milhões. 



lir7CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
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DIÁRIO DO COMÉRCIO 21 a 23107107  

Sede do Estado já despertou 
interesse de 59 empresas 

Belo Horizonte 

uni só local todas as secre- iõ on—de passará a funcio-
tarias de governo e órgãos nar as secretarias, além do 
vinculados — tem projeto centro de convivência — 
orçado em R$ 889 milhões, construção localizada 
divido em três lotes, 	entre os dois prédio e que 

O primeiro lote envolve abrigará agências bancá- 
as intervenções de infra- rias, lanchonetes, restau-
estrutura, como terraple- rantes entre outros servi-
nagem, drenagem superfi- ços para atender os 
cial, irrigação, redes funcionários do governo 
externas, paisagismos, mineiro. 
pavimentação e praça 	O edital também estipu- 
cívica, além de contemplar lou que o valor máximo da 

e'.,nstrução do Palácio do sede do governo — que será 
Governo e de um auditório no antigo Jockey Clube de 
para 540 pessoas. Os apor- Minas Gerais, às margens 
tes previstos são da ordem da Linha Verde, na região 
de R$ 172,56 milhões. O Norte de Belo Horizonte — 
prazo previsto para a fina- proposto pelas empresas 
lização das obras é de 25 não poderá ser maior que 
meses. 	 10% definido no orça- 

mento. Dessa forma, o 
Segundo lote — Já o preço máximo pelos três.  
segundo lote deve consu- lotes não poderá ser supe: 
mir R$ 350,98 milhões, rior a R$ 977,9 milhões. 
envolvendo a construção de A Codemig deverá cus-
um dos dois prédios onde tear entre 70% e 80% da 
irão se instalar as 17 secre- obra com recursos pró-
tarjas e órgãos afins. O prios, sendo o restante 
prazo determinado para a buscados no mercado 
conclusão dessa fase é de financeiro. A estimativa é 
26 meses. 	 de que o governo do Estado 

O terceiro lote terá passe a economizar R$ 25 
investimentos de R$ milhões por ano com os 
374,76 milhões e envolve a aluguéis que deixará de 
edificação do segundo pré- pagar. 

JULIANA GONTIJO 

O edital de licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais — 
que foi lançado na última 
quarta-feira — já foi reti-
rado por 59 empresas, 
número considerado bom e 
dentro das expectativas da 
diretoria da Companhia de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais 
(Codemig), estatal respon-
sável pela licitação. As pro-
postas serão recebidas até 
03 de setembro. 

As empresas interessa-
das devem adquirir o edi-
tal na sede da Codemig, 
podendo participar do pro-
cesso isoladamente ou por 
meio de consórcio de no 
máximo três participan-
tes. A contratação será 
feita em regime de emprei-
tada por preço global (turn 
key), no qual o vencedor do 
processo possui gasto e 
prazo fixos para a conclu-
são do lote desde o 
momento em que o acordo é 
fechado. 

O Centro Administra-
tivo - que será um com 
complexo que irá reunir em 



O TEMEJ 20/07/07 

Belo Horizonte 

APARTE 
EQUIPE DE POLÍTICA 

Brasihnha 

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais (TCE) vão acompanhar o pro-
cesso de licitação para construção do Centro Ad-
ministrativo do Estado, nova sede da administra-
ção estadual. O pedido foi feito pelo conselheiro 
Antônio Carlos Andrada, na reunião da última 
quarta-feira. No entanto, a solicitação, aprovada 
por unanimidade, não foi baseada em nenhuma 
"suposta" irregularidade no processo. Pelo contrá-
rio, na sessão, antes de fazer o pedido, Andrada 
estava justamente elogiando a forma "correta e 
transparente" como está sendo conduzido o pro-
cesso. 

Brasilinha 2 
No início deste mês, o vice-governador, Antonio 

Anastasia (PSDB) e o presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Co-
demig), Oswaldo Borges da Costa Filho, foram 
pessoalmente ao TCE, onde apresentaram aos 
conselheiros, diretores e assessores do órgão, o 
projeto arquitetônico e econômico do futuro Cen-
tro Administrativo, que será construído na área 
onde funcionava o Hipódromo Serra Verde. 



• 
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TADO DE MINAS 20/07/07 

Belo Horizonte 

HELVÉCIO CARLOS E MARIO FORDINA 

e maus helvecio.figueiredo@ual.com.br  E mano.fonfariiiii:combr 

Obras 
Se o número de 

• obras públicas 
realizadas em 

BH é crescente, agora, 
então, para grande 

satisfação de 
construtoras, 

fornecedores e 
trabalhadores, deverá 
ter uma alavancagem 

expressiva Dois grandes 
• empreendimentos vêm 

• por ai e, no frigir dos 
ovos, poderão 

representar 
investimento de cerca 

de R$ 1,2 bilhão. O maior 
será a construção do 

Centro Administrativo 
do Estado, que já tem 

verba de 
•R$ 889 milhões. O outro 

é a nova sede do 
Tribunal 

de Justiça de Minas 
Gerais, com 
recursos de 

R$ 324 milhões. 



• 
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Belo Horizonte 
	

1 

Sede do Estado já despertou 
interesse de 59 empresas 

JULIANA GONTIJO 

O edital de licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais — 
que foi lançado na última 
quarta-feira — já foi reti-
rado por 59 empresas, 
número considerado bom e 
dentro das expectativas da 
diretoria da Companhia de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais 
(Codemig), estatal respon-
sável pela licitação. As pro-
postas serão recebidas até 
03 de setembro. 

As empresas interessa-
das devem adquirir o edi-
tal na sede da Codemig, 
podendo participar do pro-
cesso isoladamente ou por 
meio de consórcio de no 
máximo três participan-
tes. A contratação será 
feita em regime de emprei-
tada por preço global (turn 
key), no qual o vencedor do 
processo possui gasto e 
prazo fixos para a conclu-
são do lote desde o 
momento em que o acordo é 
fechado. 

O Centro Administra-
tivo — que será um com 
complexo que irá reunir em  

uni só local todas as secre-
tarias de governo e órgãos 
vinculados — tem projeto 
orçado em R$ 889 milhões, 
divido em três lotes. 

O primeiro lote envolve 
as intervenções de infra-
estrutura, como terraple-
nagem, drenagem superfi-
cial, irrigação, redes 
externas, paisagismos, 
pavimentação e praça 
cívica, além de contemplar 

nstrução do Palácio do 
Governo e de um auditório 
para 540 pessoas. Os apor-
tes previstos são da ordem 
de R$ 172,56 milhões. O 
prazo previsto para a fina-
lização das obras é de 25 
meses. 

Segundo lote — Já o 
segundo lote deve consu-
mir R$ 350,98 milhões, 
envolvendo a construção de 
um dos dois prédios onde 
irão se instalar as 17 secre-
tarias e órgãos afins. O 
prazo determinado para a 
conclusão dessa fase é de 
26 meses. 

O terceiro lote terá 
investimentos de R$ 
374,76 milhões e envolve a 
edificação do segundo pré- 

ii 	passará a funcio- 
nar as secretarias, além do 
centro de convivência — 
construção localizada 
entre os dois prédio e que 
abrigará agências bancá-
rias, lanchonetes, restau-
rantes entre outros servi-
ços para atender os 
funcionários do governo 
mineiro. 

O edital também estipu-
lou que o valor máximo da 
sede do governo — que será 
no antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, às margens 
da Linha Verde, na região 
Norte de Belo Horizonte — 
proposto pelas empresas 
não poderá ser maior que 
10% definido no orça-
mento. Dessa forma, o 
preço máximo pelos três 
lotes não poderá ser supe-
rior a R$ 977,9 milhões. 

A Codemig deverá cus-
tear entre 70% e 80% da 
obra com recursos pró-
prios, sendo o restante 
buscados no mercado 
financeiro. A estimativa é 
de que o governo do Estado 
passe a economizar R$ 25 
milhões por ano com os 
aluguéis que deixará de 
pagar. 



• 
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DIÁRIO DO COMERCIO 26107107 

Belo Horizonte 

Sede do governo já atraiu 79 empresas 
2 para 1 Um dos quesitos do edital é a proporção entre ativos e passivos de 

ÁRIO CORRÊA 

O projeto prevê um vão de 150 metros de extensão no Palácio do Governo 

O edital do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais, maior obra do 
governo Aécio Neves, orçado 
em R$ 890 milhões, já foi 
comprado por 79 empresas, 
conforme informou a Com-
panhia de Desenvolvimento 

AÍ conÓmico de Minas Gerais 
WCodemig), estatal responsá-

vel pela licitação. As propos-
tas serão recebidas até 3 de 
setembro. 

De acordo com o presi-
dente da Codemig, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, 
empresas de todo o país 
estão adquirindo o edital. 
"Mas a tendência agora é o 
ritmo de retirada diminuir, 
uma vez que quem estava 
mais interessado já com-
prou", afirmou. 

Segundo ele, as regras da 
licitação foram montadas de 
forma a ampliar o leque de 
empreendimentos que pode-
riam participar do certame, 

~esmo mantendo pré-requi-
Mtos rígidos. A divisão da 

obra em três lotes e a possi-
bilidade de formação de con-

, rmo de até três empresas 
.am ressaltadas como 

.ledidas que facilitam o 
acesso à concorrência. 

"Com isso, deixamos de 
exigir que uma empresa 
sozinha precise atender às 
condições de toda a obra. Ela 
pode se dedicar a um lote 
específico ou se associar com 
outras que complementem 
os requisitos", avaliou. 

Apesar da amplitude pre-
tendida pelo edital, Costa 
ressaltou que o governo foi 
rigoroso nas qualificações 
técnicas e financeiras da lici- 

tação. "Está prevista a cons-
trução do maior vão livre em 
concreto do mundo, então 
temos que tomar o cuidado 
de exigir que as empresas 
tenham experiência com 
construções nessa área, por 
exemplo", disse. O projeto 
prevê um vão de 150 metros 
de extensão no Palácio do 
Governo. 

O principal garantia 
financeira levantada pelo  

presidente da Codemig é a 
exigência de um índice de 
liquidez definido, que é um 
dos principais meios de 
medir a "saúde" de uma 
empresa. Para participar da 
licitação do Centro Adminis-
trativo, a empresa deverá ter 
uma proporção entre ativos e 
passivos de R$ 2 para R$ 1. 
Ou seja, o negócio não 
poderá possuir um alto nível 
de endividamento. 



II 

• 



DIÁRIO DO COMÉRCIO 26/07/07 

Belo Horizonte 

faz consumo 
je aço subir 
Demanda maior das montadoras 

Rio — O aquecimento da 
Produção automobilística e 
de bens de capital levou o 
consumo de aço no Brasil ao 
seu maior nível histórico. 
Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Siderurgia (IBS), o 
consumo nacional de aços 
planos e longos atingiu 10,3 
milhões de toneladas no pri-
meiro semestre de 2007, 
valor 13,3% superior ao 
registrado no mesmo período 
de 2006. O crescimento das 
vendas no país vem levando 

Sempresas a redirecionar 
a produção para o mer-

cado interno, reduzindo as 
exportações do produto. 
" "É muito melhor vender 

no mercado interno, pois 
atingimos 
segmentos de 
maior valor 
agregado, 

cou o presi-
dente do IBS. 

O aumento 
do consumo 
interno provo-
cou uma 
queda de 
1 	, 2 % nas 
exportações 
do setor, para 
5,613 milhões 

de toneladas no semestre. A 
receita com as vendas exter-
nas, porém, subiu 17%, atin-
gindo US$ 3,5 bilhões, fruto 
do aumento de preços. 

Segundo Soares, o preço 
médio das placas de aço hoje 
está em torno dos US$ 500 
por tonelada, contra uma 
média de US$ 350 cobrada 
no ano passado. Este ano, ele 
disse que a Usiminas já pro-
moveu altas entre 4% e 5% 

2007, com um crescimento em seus preços. "Mas a ten- 

de 13,2% em relação ao ano dência agora é de estabili- 

anterior. O desempenho tem dade", afirmou.  
algum impacto do retorno do 	O IBS calcula que o setor 
alto forno da Companhia receberá investimentos de 

US$ 29,2 bilhões até meados Siderúrgica Nacional (CSN), 
que passou quase seis meses da próxima década, ampli-

ando a capacidade instalada parado no ano passado, 
reduzindo a produção nacio- dos atuais 37,1 milhões para 

nal em 1,4 milhão de tonela- 33,8 milhões de toneladas 

das. 	 por ano. Do investimento 

Mas também reflete o total, US$ 23 bilhões refe- 

bom desempenho dos clien- rem-se a projetos de expan- 

tes do setor. "A indústria são já iniciados ou novas usi- 

automotiva vai produzir nas projetadas, como a 
2,85 milhões de veículos este Companhia Siderúrgica do  

ano e já prevê Atlântico (CSA). O restante 
chegar aos 3,1 refere-se a projetos em 
milhões em estudo da Usiminas e da 

2008", desta- CSN. (AE) 

como o auto-
Motivo ou a 
indústria de 
p.onta", afir-
mou o presi-
dente do IBS, 
Rinaldo Cam- 
pos Soares, 
que também 
preside o Sis- 
tema Usimi- 
nas. "As exportações geral= 
mente atingem segmentos 
menos nobres", completou. O 
resultado dessa mudança de 
perfil das vendas, concluiu o 
executivo, são margens 
melhores para as siderúrgi-
cas brasileiras 

No primeiro semestre, 
houve aumento de 15,6% nas 
vendas internas de aços pla-
nos, usados na fabricação de 
carros ou eletrodomésticos 
da linha branca, como gela- 

ed iras. O 

C 	
volume atingido _ 

rescim. 	en oi5,82r4moirdlheõ.es de toneladas é 
recorde. 

--: As vendas de aços longos, 

• 
-,gsados na construção civil, 

jrl.dustrial.
também atingiram o maior 
valor da história, 3,517 
milhões de toneladas, o que 
representa um crescimento 
de 10,6% com relação ao pri-
meiro semestre de 2006. 
Entre os principais compra-
'dores brasileiros de aço estão 
a indústria automotiva e a 
Petrobras, que tem um 
agressivo plano de constru-
ção de gasodutos. 

No limite — "Está todo 
mundo operando no máximo 
da capacidade", afirmou 
Soares. A produção nacional 
de aço deve atingir os 34,980 
milhões de toneladas em 
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Sede do governo já atraiu 79 empresas 
Um dos quesitos do edital é a proporção entre ativos e passivos de RS 2 para RS 1 

MÁRIO CORRÊA OMAR FREIRE/IMPRENSA MG 

O edital do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais, maior obra do 
governo Aécio Neves, orçado 
em R$ 890 milhões, já foi 
comprado por 79 empresas, 
conforme informou a Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), estatal responsá-
vel pela licitação. As propos-
tas serão recebidas até 3 de 
setembro. 

De acordo com o presi-
dente da Codemig, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, 
empresas de todo o país 
estão adquirindo o edital. 
"Mas a tendência agora é o 
ritmo de retirada diminuir, 
uma vez que quem estava 
mais interessado já com-
prou", afirmou. 

Segundo ele, as regras da 
licitação foram montadas de 
forma a ampliar o leque de 
empreendimentos que pode-
riam participar do certame, 
mesmo mantendo pré-requi-
sitos rígidos. A divisão da 
obra em três lotes e a possi-
bilidade de formação de con-
sórcio de até três empresas 
foram ressaltadas como 
medidas que facilitam o 
acesso à concorrência. 

"Com isso, deixamos de 
exigir que uma empresa 
sozinha precise atender às 
condições de toda a obra. Ela 
pode se dedicar a um lote 
específico ou se associar com 
outras que complementem 
os requisitos", avaliou. 

Apesar da amplitude pre-
tendida pelo edital, Costa 
ressaltou que o governo foi 
rigoroso nas qualificações 
técnicas e financeiras da hei- 

presidente da Codemig é a 
exigência de um índice de 
liquidez definido, que é um 
dos principais meios de 
medir a "saúde" de uma 
empresa. Para participar dama  
licitação do Centro Adminis111. 
trativo, a empresa deverá ter 
uma proporção entre ativos e 
passivos de RS 2 para R$ 1. 
Ou seja, o negócio não 
poderá possuir um alto nível 
de endividamento. 

O projeto prevê um vão de 150 metros de extensão no Palácio do Governo 

tação. "Está prevista a cons-
trução do maior vão livre em 
concreto do mundo, então 
temos que tomar o cuidado 
de exigir que as empresas 
tenham experiência com 
construções nessa área, por 
exemplo", disse. O projeto 
prevê um vão de 150 metros 
de extensão no Palácio do 
Governo. 

O principal garantia 
financeira levantada pelo 
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0.4?DEN.qp 
Companhia de 

Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais CODEMIG 

ERRATA 
Concorrência 05/2007 

Objeto: Execução das obras e 
serviços para a implantação do 
Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. 
No item 8.1 do Edital onde se 
lê "As 10:00 hs do dia 03 de 
setembro de 2007" leia-se "Ás 
10:00 hs do dia 04 de setembro 
de 2007" e no parágrafo quarto 
da Cláusula Décima Terceira do 
ANEXO VII - Minuta do Contrato 
onde se lê: "Concluídos os servi-
ços e decorridos 90(sessenta)...." 
leia-se "Concluídos os serviços 
e decorridos 90(noventa)...' 

Belo Horizonte - MG, 27 de 
Julho de 2007. 

Comissão Especial de 
Licitação 

• 

e 



• 

• 
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Belo Horizonte 

UM NOVO BRUMER 
O governador Aécio Neves procura um 
executivo para ocupar a função deixada 
por Wilson Brumer, ex-secretário de De-
senvolvimento Econômico: abrir canais 
para atração ou discussão dos programas 
econômicos do Governo de Minas. O as-
sunto ganhará força após a retirada dos 
editais pelos grupos interessados na cons-
trução do Centro Administrativo do Esta-

do, no Serra Verde, que marcará o desliga-
mento formal de Brumer com o vínculo 
que ainda mantém com a administração 
direta de Minas. 

Na semana passada, um nome correu 
de boca em boca entre "empresários aliados" de Aécio: Eliezer 
Batista. Tambénz é mineiro (de Nova Era) e ex-presidente da Cia, 

Vale do Rio Doce (CVRD), por duas vezes. Brumer presidiu a em 
presa uma vez. 

Eliezer tern, também, trânsito nacional entre os empresário. 
e bom entendimento com o atual dirigente da nzineradon 
CVRD, Roger Agnelli. Este item é importante porque a Vale sen 
imbatível em investimentos em Minas, no período 2003-10, cri 
tre US$ 7 bilhões e US$ 8 bilhões em novos projetos - incluiruic 
expansões das minas de ferro do grupo, parcerias em hidrelétri-
cos, logística fen-ovidria e o projeto de ocupação urbana da anti 
ga mina da MBR, em Nova Lima. 

"Ele (Eliezer) ainda é lembrado como pai da Vale", comento, 
um interlocutor importante junto ao governador Lembrou qux 
o executivo, que fala nove idiomas, desenvolveu todo o potencia 
internacional que assegura, hoje, à mineradora alavancar nego 
cios em qualquer parte do mundo. "A função (deixada por Bru 
mer) não pode ser entregue a um político", observou. 

• 



• 

• 
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HELVÉCIO CARLOS E MARIO FONTANA , 

e-maus: helvecio.figueiredo@uai.com.br 	mario.fontano@ual.com.bt  

ESTADO DE MINAS 29/07/07  

Belo Horizonte 

Metrô 
A Codemig, o DER e os demais órgãos ligados à construção do futuro Centro 
Administrativo do governo do estado em Venda Nova, entre as inúmeras medidas 
que vêm tomando, está a do problema do deslocamento do funcionalismo que irá 
trabalhar no local, face aos meios de transporte que irão utilizar de suas casas até o 
local de trabalho. Como serão cerca de 26 mil, o assunto é prioritário. Foram 
consideradas a situação geográfica dos bairros onde a maior parte dos funcionários 
residem, quais os transportes que utilizarão para alcançar o centro, quanto tempo 
será preciso para se chegar até lá (para os que utilizam transportes coletivos), quanto 
gastarão com as passagens e outras coisas assim. Dizem os técnicos que a grande 
solução seria o metrô. Ideal e conclusiva. 

• 

• 



REVERENCIA NWINIEYER 
Com a presença do gover-

nador Aécio Neves, foi aberta 
ontem, no Palácio das Artes, a 
exposição itinerante "Oscar 
Niemeyer: Arquiteto, Brasilei-
ro, Cidadão". Na mostra em 
homenagem ao centenário de 
um das maiores arquitetos do 
mundo, Aécio destacou a im-
portância da obra de Nieme-
yen responsável pelo conjunto 
arquitetônico da Lagoa da 
Pampulha e também pelo pro-
jeto do novo Centro Adminis-
trativo do Estado de Minas 
Gerais, que será construido 
em área do antigo Jockey Clu-
be (Região Norte), às margens 
da Linha Verde. Durante a vi-
sita à Galeria Alberto da Veiga 
Guignarcl, Aécio falou ao tele-
fone com Niemeyer, que lhe 
pediu detalhes sobre o anda-
mento da construção do Cen-
tro Administrativo. (Página 3) 

FAOP gNsINA ARTE DA RESTAURAÇA0 
Estudantis inineiros'e.  de várioi outros estados são.atraidos pelo Núcleo de Conservação e Res-

tauração da Fscola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade.; da Fundição de Arte de Ouro Preto 
(Faop). Pioneira na conservação do patrimônio cultural. a Fundição mantém cursos de restauração 
de bens móveis c imóveis, como imagens. esculturas e livros seculares. (Página 8) 

IMPRENSA 
MINAS 

INAS GERAIS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO 

CIRCULA EM TODOS OS MUNICiPIOS E DISTRITOS DO ESTADO - ANO CXV - BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2007- N° 143 

ESTADO BATE TRÊS 
NOVOS RECORDES NO 

10  MERCADO EXIERNO 
Já é histórico o desempenho de Minas Gerais no comércio es-

tenor O Estado bateu três recordes, simultaneamente, no resultado 
do fluxo de comércio com outros países em julho, segundo levanta-
mento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior Foram apurados os melhores desempenhos na exportação, 
importação e saldo comercial. Somente em julho, as empresas mi-
neiras venderam US$ 1,7 bilhão para o mercado internacional, com 
crescimento de 14,6% em relação a julho de 2006. (Página 5) 

Julho marcou a 
	

Pauta da ALMG 
geração de 11 mil 
	

tem dois vetos 
empregos no campo 
	

do governador 
(Página 6) 
	

(Página 2) 

AS MATERIAS DO NOTICIÁRIO ESTÃO DISPONIVEIS NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.iof.mg.gov.br  
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Mostra homenageia os 100 anos do arquiteto da Pampulha e de Brasília 

Aécio abre a exposição de Niemeyer 

área do antigo Jockey Clube (Região Norte), às 

quitetõnico da Lagoa da Pampulha e também 
pelo projeto do novo Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, que será construido em 

gem ao centenário de um dos maiores arquitetos do Rui Ohtake, do organizador da mosti 	a, Ricardo 
mundo, o governador destacou a importância da Ohtake, do curador, Marcos Lontra, e do neto do 
obra de Niemeyer, responsável pelo conjunto ar- 

no Palácio das Artes, da abertura da exposição iti- 	O governador visitou a exposição ao lado da 
nerante "Oscar Niemeyer: Arquiteto, Brasileiro, secretária de Estado de Cultura, Eleonora Santa 
Cidadão". Durante a mostra, realizada em homena- Rosa, do prefeito Fernando Pirnentel, do arquiteto 

O governador Aécio Neves participou ontem, disse Aécio Neves, em entrevista. 

ção do Centro Administrativo. 
lhe pediu detalhes sobre o andamento da constru-

ria Alberto da Veiga Guignard, o governador falou 
ao telefone com o arquiteto Oscar Niemeyer que 

arquiteto, Kadu Niemeyer. Durante a visita à Gale- 

• 

margens da Linha Verde. 	 "Ele, com uma voz extremamente vigorosa, 
"Quando olhamos Niemeyer, olhamos para perguntava onde é que estava a demonstração, a 

nossa própria história e olhamos, sobretudo, para o maquete, as fotos do novo Centro Administrati-
futuro. Essa, talvez, seja a grande dimensão de Nie- vo, que ele gostaria que essa obra, essa grandio-
meyer. Ele consegue transcender o tempo. Com  sa obra, fosse um fecho da sua travessia pelas 
seu talento, talvez sendo uma das poucas grandes terras mineiras, em especial, pela capital dos mi-
unanimidades deste Pais, nos permite olhar com neiros. Nós estamos reverenciando a nossa his-
muito otimismo o futuro deste Pais. Estou extrema-  tória. Eu diria que triste é aquele povo, aquela 
mente honrado de poder, com as obras do Centro sociedade que não reconhece essa sua história, 
Administrativo, que se iniciarão ainda neste ano, porque ela terá, certamente, maiores dificulda-
permitir também uma projeção do trabalho de Nie- des para construir o seu futuro", disse o gover-
meyer para o futuro, para as próximas gerações", nador, em seu pronunciamento. 

• 
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EMPIIEENDIMENID Presidente do Tribunal, Orlando Adão, admite que fará nova licitação e com um custo adicional 

Obra do TJ pode subir a R$ 436 milhões 
ALEX CAPELLA 	 com o aumento de demandas que raspou tudo que tinha. ...._ 

REPÓRTER 	 por obras, em nível federal e Porém, se a obra ficar mais 
estadual, o custo das constru- cara, não terá jeito. Teremos 

O custo da obra da nova ções tende a subir"; afirma que recorrer ao Estado para 
sede do Tribunal de Carvalho, garantirmos a sua conclusão", 
Justiça de Minas Gerais Segundo o desembarga- revela o desembargador. 

(UMG) pode ficar 20% maior, dor, os projetos do novo Cen- 	Segundo Carvalho, o go- 
caso nenhuma das três cons- tro Administrativo do Estado, vemador gostaria que a nova 
trutoras que participam da da nova sede do TJMG e das sede do TJMG estivesse pronta 
Iicitação preencha os requisi- cidades da Grande Belo Hori- junto corna obra do novo Cen-
tos para assumir o empreendi- zonte, beneficiadas com recur- tro Administrativo do Estado, 
mento. A afirmação foi feita sos do Plano de Aceleração do orçado em R$ 900 milhões, 
ontem pelo presidente do Crescimento (PAC), do Gover- que tem conclusão prevista 
TJMG, desembargador Orlan- no Federal, fizeram o custo do para 2009. "A nossa intenção 
do Adão Carvalho, que admi- material de construção e o da inicial era de que a obra esti-
tiu a possibilidade do lança- locação de equipamentos vesse pronta em dois atios. 
mento de um novo edital. A subir 20% nos últimos dias Porém, diante do orçamento, 
obra está orçada em R$ 364 "Diante rli.q.so, para o bem do tivemos que mudar o cron6-
milhões (valor atualizado). TJMG e do serviço público, o grama, passando para quatro. .  
Porém, com a nova licitação, o ideal seria que essa licitação; anos. Com  essa ampliação do 
valor saltará para R$ 436 mil- fechasse agora. Se não tiver jei-; prazo, o custo subiu em R$ 30 
hões, ou seja, um acréscimo de to vai ser difícil, pois o preço , milhões. Agora, se tivermos 
R$ 73 milhões. 	 da obra poderá passar de R$ outro edital, os gastos serão 

Hoje, brigam pela obra 400 milhões", calcula do presi- I maiores", diz.. 	- 
milionária as empresas Delta dente do TJMG. 	 Com a nova sede, o TJMG 
Construções (RJ), Schain En- 	O edital atual prevê . um pretende reunir todos os seuS 
genharia (SP) e a mineira San- prazo de quatro anos para a serviços em uma única edifica-
ta Bárbara. Porém, caso as conclusão da obra. Segundo o ção. Porém, para o desembar-
empresas não apresentem presidente do TJMG, com a gador, o TJMG corre o risco de 
condições técnicas para con- possível anulação da concor- não conseguir atrair uma tons-
cluir o processo de concor- rência, que pode ser confirma- trutora interessada em assumir 
rência, o TIMG terá de lançar da pela nova Comissão Espe- a obra. "Se o custo subir muito, 
novo edital. "A realização de cial de Licitação, a instituição o lucro de quem assumir o em- 
um novo processo licitatório poderá, inclusive, recorrer ao preendimento vai reduzir mui-
pode onerar a construção da governador Aécio Neves to. Assim, nenhuma empresa 
nova sede em cerca de 20%. (PSDB) para obter mais recur- vai se interessar em fazPr uma 
Os cálculos atuais foram fei- sos. "A obra será feita com obra sem obter lucro", comple-
tos em outubro de 2006 e, recursos próprios do TJMG ta o desembargador. 
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Fenics começa hoje com estimativa  
de R$ 100 milhões em negócios 

MONTES CLAROS - A 
XE( Feira Nacional da Indús-
tria, Comércio e Serviços 
(Fenics 2007) começa hoje, 
em Montes Claros, com a ex-
pectativa de superar recm-
des anteriores. A estimativa é 
a de que sejam realizados 
negócios da ordem de R$ 
100 milhões e a mostra rece-
ba 80 mil visitantes. A soleni-
dade de abertura será às 19 
horas. "Chegamos a R$ 90 
milhões de negócios no ano 
passado e, agora, esperamos 
atingir R$ 100 milhões, pois 
é grande a quantidade de 
empresas, muitas de renome 
nacional, que estão apostan-
do na Fenics", afirma o presi-
dente da Associação Comer-
cial e Industrial (AU), Geral-
do Eustáquio Drumond. 

Segundo ele, o evento 
ocupará 30 mil metros qua-
drados, no Montes Claros 
Shopping Center. Desse to-
tal, 7 mil metros quadrados 
abrigarão estandes de diver-
sas empresas, o que repre- 

senta mil metros quadrados 
a mais em relação ao ano 
passado. 

Geraldo Drumond ga-
rante que dois espaços cha-
marão atenção dos visitan-
tes. Um deles é o de Arquite-
tura e Decoração, com as no-
vidades que os profissionais 
do setor estão oferecendo na 
região. Ele foi criada na Fe-
nics de 2006 e teve grande 
aceitação. Neste ano, a novi-
dade é o Espaço da Saúde, 
com a realização da Feira de 
Saúde do Norte de Minas, 
em que serão apresentadas a 
situação e os investimentos 
que estão sendo feitos na 
área. "Estamos apostando 
nesse novo nicho, pois Mon-
tes Claros abriga a maior fá-
brica de insulina existente 
no mundo, tem a maior-pro-
dutora de medicamentos ve-
terinários do Brasil e um par-
que de saúde muito forte, 
despontando como pólo re-
gional", afirma o presidente 
da ACI. 

Palestras 
A Fenics vai discutir tam-

bém a evolução do setor pro-
dutivo. Amanhã, será reali-
zado o worlcshop "Transfor-
mando Conhecimento em 
Produtos e Serviços", no au-
ditório da Faculdade Santo 
Agostinho, no campus do 
Montes Claros Shopping 
Center. Haverá palestras so-
bre desenvolvimento econô-
mico, tecnologia e estraté-
gias de crescimento econô-
mico. 

A novidade nessa área 
será a exposição de projetos_ 
voltados para o Norte de Mi-
nas, a ser apresentada pelo 
Instituto de Desenvolvi-
mento Industrial de Minas 
Gerais (Ilidi), por intermé-
dio dos seus diretores 
Eduardo Bernes e Jamil 
Cury. O subsecretário de Es- 
tado de Inovação Tecnológi-
ca, William Brandt, falará so-
bre a Ampliação dos Tele-
centros no Norte de Minas. • 



HOJE EM DIA 03/08/07 

Belo Horizonte 

CRISTIANO MACHADO 

• 
O presidente da Codemig, Oswaldo Borges da Costa, fez a apresentação 
do projeto do novo centro administrativo do Governo do Estado no auditório 
do TCMG, sob os olhares de Antônio Anastasia e de Elmo Bráz Soares 

• 



• 

• 
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MARCID 
FAGUNDES 

   

   

O MACelADO 
4. 

.. 

O presidente da Codemig, Oswaldo Borges da Costa, fez a apresentação 
do projeto do novo centro administrativo do Governo do Estado no auditório 
do TCMG, sob os olhares de Antõnio Anastasia e de Elmo Bráz Soares 

• 
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HELVÉCIO CARLOS E MÁRIO FONTANA 

e-mails: helvecio.figueiredo@uaLâm.br 	mario.fontana@uai.com.br  

Nas estradas 
Há muito tempo, a coluna tem protestado e chamado a atenção para a carnificina 

generalizada nas estradas de Minas, principalmente durante os fins de semana 
prolongados e nas férias. Temos citado os inúmeros motivos que provocam esse 

estúpido desperdício de vidas. No entanto, a imprudência, imperícia, pressa 
injustificada, falta de paciência e velocidade excessiva continuam presentes. Parece 

que o motorista mineiro, recordista nacional em desastres, tem reduzida sua 
capacidade cerebral e se põe a fazer besteiras. Os resultados divulgados sobre julho 
são assustadores: 3.641 acidentes, 2.716 feridos e 237 mortos. Minha Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro! 

Melhor do mundo 
Se depender do movimento da abertura da exposição Oscar Niemeyer_ 

Arquiteto brasileiro cidadão, anteontem, no Palácio das Artes, a mostra tem 
tudo para entrar na história como uma das mais visitadas na cidade. O evento 
reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. Organizadores informam que, dessa vez, não 

houve a famosa quebra no número de convites. Foi maciça a presença de 
arquitetos, estudantes e admiradores da obra do criador da Pampulha 

e• 

Niemeyer não veio, ficou no Rio de Janeiro. Kadu, neto dele, coordenador da 
mostra ao lado de Marcus Lontra e Ricardo Ohtake, era o mais assediado. 

Todos queriam vê-lo, saber notícias do avô. O objeto de desejo foram os dois 
copos bem pequenos com desenhos do arquiteto. O brinde foi idéia do 

Instituto Tomie Ohtake. 

• • • 

A mostra tem duas partes. No Palácio das Artes, podem ser vistos desenhos, 
fotos e documentos do acervo pessoal do criador de Brasfiia e de seu neto 

Kadu. No Museu da Pampulha, estão maquetes do Museu Oscar Niemeyer, de 
Curitiba, além de obras de artistas plásticos que se inspiraram no arquiteto. A 
exposição pode ser visitada até 16 de setembro, no Palácio das Artes, e 23 de 

setembro, no Museu da Pampulha 

Aumento 
Segundo o 
desembargador Orlando 
Carvalho, presidente do 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), a 
construção da nova sede 
da instituição, aliada à do 
Centro Administrativo de 
Minas, estaria 
provocando alta no preço 
de materiais da indústria 
de construção, o que 
poderá elevar o custo das 
duas obras (e de outras 
a serem feitas no estado). 
O pessoal do setor 
estaria aproveitando. 
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Mãe e padrasto são 
detidos na capital 

THIAGO HERDY 

O juiz Juracy José da Silva, de 
Conceição da Barra, no Espirito 
Santo, solicitou a prisão tempo-
rária da mãe e do padrasto do 
menino Brener Vitor Vieira Pin-
to, de 8, assassinado por estran-
gulamento e deixado em uma 
praia em fevereiro. A doméstica 
Patricia Vieira Matos, de 30 anos, 
e o agente penitenciário Carlos 
Antônio da Silva Júnior, de 28, fo-
ram presos na manhã de ontem 
em Contagem, na Grande BH. 

Investigação paralela à da Po-
licia Civil, feita pelo serviço de in-
teligência da Policia Militar capi-
xaba, em parceria como Ministé- 

rio Público (MP), levantou a sus-
peita de que o menino pode ter 
sido morto durante uma partida 
de RPG. Ele passava o carnaval 
com familiares, em visita à avó 
materna. A decisão do juiz foi ba-
seada em parecer do MP. Mãe e 
padastro ficarão presos por 30 
dias, para que sejam investigados. 

A prisão do casal representa 
uma reviravolta no caso, já que 
nos últimos meses Patricia se en-
volveu em uma campanha em 
busca de informações sobre a 
morte do filho. Um mês depois 
do crime, ela voltou à cidade para 
liderar uma passeata, pedindo 
justiça. Ontem, disse que havia 
juntado dinheiro com parentes  

para espalhar cartazes, oferecen-
do R$ 5 mil por informações so-
bre o crime. A mãe acredita que o 
filho teria sido morto por alguém 
em que confiava. 

Nos últimos dias, duas pessoas 
foram presas no Espirito Santo, 
suspeitas de participação no cri-
me: a irmã de Patricia, uma ado-
lescente de 16 anos, e Pedro Pesta-
na Martins, de 44. Ele seria o dono 
de um carro Polo, visto por teste-
munhas em frente à casa da famí-
lia no dia do crime. Por meio do 
perfil do padastro do menino no 
Orkut, site de relacionamentos na 
intemet, a policia confirmou que 
ele joga RPG, segundo consta no 
inquérito a que teve acesso o juiz. 

"Imagina o sofrimento que 
senti nesse tempo todo, correndo 
atrás para saber quem fez isso 
com ele, para agora levantarem a 
suspeita de que eu tenha matado 
meu próprio filho? Não há como 
aceitar isso", disse ontem a mãe 
da criança, detida no Departa-
mento de Investigações, em BH. 
"É muito constrangimento", limi-
tou-se a afirmar o padrasto. 

• 
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CENTRO ADMINISTRATIVO Famílias esperam retomada de negociações, e Governo promete diálogo em busca de acordo 

Morador do hipódromo pede R$ 20 mil 
AUGUSTO FRANCO 
REPÓRTER 

Ari
s nove famílias que mo-
am em antigas baias 
o hipódromo do Bair-

ro Serra Verde, desativado em 
2002, temem ter que morar 
na rua dentro de alguns me-
ses. Elas alegam que reforma-
ram parcialmente o espaço 
depois que ele ficou inativo - 
no local será construída a no- 

sede administrativa do Go-
verno estadual - e cobram um 
posicionamento sobre possí-
veis indenizações, já que te-
rão que abandoná-lo. 

Líder dos moradores, o 
adestrador e ex-jóquei Wan-
derley Lopes Gil, 38 anos, afir-
ma que cada família pretende 
conseguir, no mínimo, R$ 20 
mil de indenização. "Moro 
aqui desde 1979. Foi cuidan-
do de cavalos que fiz minha 
vida, que criei minhas filhas. 
Esse dinheiro é o mínimo pa-
ra que a gente possa recome-
çar nossas vidas", afirma. Ele é 
pai de três meninas, de 17, 12 
e 8 anos. O Catador afirma 
ainda que, depois das primei-
ras negociações, os represen-
tantes do Estado não volta-
ram ao local, o que deveria ter 
acontecido nesta semana. 

O drama dessas famílias, 
algumas residentes na área  

desde 1979, foi relatado com 
exclusividade pelo HOJE EM 
DIA em sua edição do dia 12 
de junho deste ano. "Só de-
pois que a reportagem foi pu-
blicada o Governo fez os pri-
meiros contatos com a gente", 
afirma Wanderley, que come-
çou como ajudante de trata-
dor de cavalo aos oito anos e 
ainda usa o espaço para tratar 
de animais de moradores da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Para Raimundo Nonato 
Costa, 30 anos, que reside em 
uma das baias desde 2000, o 
dinheiro de unia possível in-
denização pode representar a 
possibilidade de uma vida 
mais digna. "Tomo banho 
frio, com água da cisterna, e o 
banheiro é ligado direto na 
fossa. Se der, queria ir para 
uma casinha um pouco me-
lhor", conta o tratador, natural 
do Maranhão, que chegou a 
Belo Horizonte depois de 
uma passagem pelo hipódro-
mo do Rio de Janeiro. 

Na tarde de ontem, a che-
gada de uma escavadeira 
causou mais um susto nos 
moradores. Segundo infor-
mações do Governo do Esta-
do, o equipamento será utili-
zado para coletar amostras de 
terra para detecção de passi-
vos ambientais do Kartódro- 

mo Serra Verde, que funcio-
nou no local durante os anos 
1990. A medida é uma das 
condicionantes do licencia-
mento ambiental do em-
preendimento. 

Em nota, o Governo esta-
dual afirmou que, "em rela-
ção às 13 pessoas que atual-
mente ocupam irregular-
mente o terreno do antigo Jó-
quei Clube, o Governo de Mi-
nas esclarece que vem man-
tendo um permanente diálo-
go com os moradores, bus-
cando uni entendimento, de 
acordo com os parâmetros da 
lei". Ainda segundo a nota, 
"todos os esforços estão sen-
do tomados", para que as 
obras de construção do Cen-
tro Administrativo corra den-
tro do cronograma estabele-
cido, que prevê a entrega da 
obra no final de 2009. 

O Governo afirma tam-
bém, na nota, que a obra ob-
teve a Licença Prévia do Con-
selho Estadual de Politica Am-
biental (Copam) no último 
dia 6 de julho. O edital de lici-
tação está disponível para re-
tirada na sede da Companhia 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (Codemig), res-
ponsável pela obra, desde 17 
de julho, com prazo para 
apresentação das propostas 
até 3 de setembro. 
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IttAKSPGRECIA Ministério Público pode multar estabelecimentos que não colocarem o menu na entrada 

Bares resIstem a. exposição de cardápio 
ROBERTA MOREIRA 
REPÓRTER 

NTuitos bares e restau-
rantes de Belo Hori- 

- 	zonte ainda resistem 
em colocar o cardápio na 
entrada, conforme recomen-
dação do Ministério Público 
Estadual. É que a medida ain-
da divide opiniões. Embora os 
donos dos estabelecimentos 
reconheçam que é bom para o 
consumidor, parte deles recla-
ma que é difícil para quem tra-
balha com o sistema self servi-
ce trocar o cardápio todos os 
dias. "Meu produto é na balan-
ça. São 30 variedades de salada 
e 40 de pratos quentes. Muda 
todo dia. Eu só coloco os des-
taques na tabuleta da fachada 
e o preço do quilo atrás da 
balança e do caixa, logo na 
entrada", admite o dono do 
Restaurare, na Rua Paraíba, 
Savassi, Nilo Marinho. 

Outro restaurante, o 
Focacceria, na Avenida Álvares 
Maciel, no Bairro Santa Efigê-
nia, agiu rápido. Nem esperou 
a publicação das regras no 
Diário Oficial e já está longe de 
ser multada pelo Procon Esta-
dual, que avisou que fiscaliza-
rá o comércio a partir deste  

mês. "Somos filiados à Abrasei 
(Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes de Minas 
Gerais), que nos recomendou 
a apresentação do cardápio na 
entrada, medida que tomei há 
dois meses", afirmou o dono 
do restaurante, Wladimir Zan-
nini. 

A freguesia, claro, aprovou 
a medida. "Evita alguns cons-
trangimentos. Muitas vezes o 
restaurante é caro e só depois 
que a gente se senta e abre o 
cardápio é que descobre que a 
escolha não coube no bolso", 
comenta a dona de casa Nilma 
Vieira. 

Para a farmacêutica Elen 
Cristina Queiroz Rezende Pin-
to, a medida é esclarecedora e 
toma o restaurante transpa-
rente aos olhos do cliente. 
"Vejo como urna atitude de 
respeito ao consumidor. No 
mundo inteiro os restaurantes 
e cafés colocam o cardápio na 
entrada. O cliente sabe quais 
cartões aceita e quais tiquetes 
de refeição. Se aceita cheque 
ou não", comentou. 

Outros restaurantes da 
Savassi, como o Mandala, já 
adotaram a medida há alguns 
anos. Em alguns restaurantes, 
o cardápio está bem discreto 

na entrada. 
O Vila Árabe, na Rua Per-

nambuco, destaca o cardápio 
com os preços na entrada, mas 
seu vizinho, o Sta. Fé, logo em 
frente, já manteve um cardá-
pio no jardim antes de fazer 
uma reforma. "A gente vai res-
peitar as recomendações do 
Ministério Público e voltar 
com o cardápio na entrada", 
disse a gerente de bebidas e 
alimentos do Sta. Fé, Catina 
Martins. 

Os estabelecimentos estão 
proibidos de cobrar consuma-
ção mínima. No La Cancha, no 
Bairro Sion, na última quarta-
feira, os clientes tiveram que 
pagar R$ 20,00 pela entrada, 
sendo que parte (R$ 15,00) 
foram revertidos em consu-
mação, prática que o Procon 
chama de "cobrança maquia-
dd. A gerente da casa, Aline 
Martins, disse que estuda o 
corte da consumação e a 
cobrança apenas da entrada. 

Os estabelecimentos que 
desrespeitarem as recomen-
dações da Promotoria de Justi-
ça de Defesa do Consumidor 
estarão sujeitas a multas que 
variam de acordo com o fatu-
ramento da casa e que podem 
chegar a R$ 20 mil. 

09' 
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TJ lança processo judicial eletrônico 
com a presença do ministro do Conselho Nacional de Justiça Cerimônia contou 

Coletiva para a imprensa 
mineira. Lançamento do Proces-
so Judicial Eletrônico (Projudi) 
e do novo portal do TJMG. Es-
tas foram as atividades de hoje 
na Semana dd"Tecnologia, Jus-
tiça e Cidadania", realizadas 
nesta manhã •nos auditórios do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG). 

O primeiro evento do dia foi 
uacoletiva para a imprensa, 
ditSditório do Anexo II. Esti-
veram presentes o presidente do 
TJMG, desembargador Orlando 
Adão Carvalho; o ministro do 
Conselho Nacional de Justiça, 
César Asfor Rocha; o presidente 
do Conselho de Supervisão e 
Gestão dos Juizados Especiais, 
desembargador José Fernandes 
Filho; e os membros da Comis-
são de Tecnologia da Informa-
ção do Ti, desembargadores Jar-
bas Ladeira e Fernando Botelho. 

Em seguida, servidores, ma-
gistrados e integrantes de diver-
sos órgãos do Poder Judiciário 
acompanharam a implantação 
do Projudi. 

Tecnologia 

'presidente do TJMG des-
tacou a importância da informá-
tica no Poder Judiciário: "a tec-
nologia tem sido uma grande  

aliada do Judiciário na busca da 
celeridade, da simplificação dos 
procedimentos e na melhoria 
dos canais de comunicação com 
a sociedade. Investir em recur-
sos tecnológicos significa dizer 
'sim' aos anseios de uma Justiça 
mais ágil, eficaz e mais próxima 
do cidadão". 

O Projudi está sendo im-
plantado como projeto piloto no 
Juizado Especial da UFMG, e o 
desembargador Orlando Carva-
lho destacou a importância da 
instituição: "Temos grande or-
gulho por esta parceria do Judi-
ciário com a Faculdade de Direi-
to da Universidade Federal de 
Minas Gerais, onde funciona o 
Juizado Especial. A universida-
de, que está entre os 500 melho-
res centros de ensino superior do 
mundo, será palco dessa inova-
ção que só irá trazer benefícios 
para a comunidade de Belo Ho-
rizonte", completa. 

Para apresentar ao público o 
funcionamento do Projudi, foi 
realizado o cadastramento de 
dois processos. O advogado 
Luís Felipe Silva Freire foi con-
vidado para ser o primeiro a di-
gitalizar a petição inicial de um 
processo contra uma empresa de 
telefonia. Em questão de poucos  

minutos, além de já ter a petição 
escaneada, o advogado recebe a 
confirmação da distribuição do 
processo, além da marcação da 
data da audiência. 

Luís Felipe destacou a im-
portância de ter sido o primeiro 
advogado a ter um processo ca-
dastrado eletronicamente: "Tudo 
que sempre procurei foi estar 
lado a lado com as mais moder-
nas tecnologias. O resultado de 
todo investimento tecnológico 
foi agilidade, praticidade e eco-
nomia ao escritório. Fico feliz 
em estar, junto com o TJMG, na 
vanguarda da tecnologia para 
uso judicial". 

Logo após, o mecânico Júlio 
Alves, que não tem advogado, 
também teve sua petição distri-
buída no sistema eletrônico. 
Após efetuar o cadastro na pági-
na do Tribunal de Justiça, ele se 
mostrou satisfeito com a nova 
experiência. Júlio relatou que 
aguarda com muita expectativa 
o trâmite do processo virtual, 
considerando que essa nova fer-
ramenta irá agilizar o tempo que 
uma ação leva para ser julgada. 
Apesar de não ter computador 
em sua casa, o mecânico diz que 
irá acompanhar as movimenta-
ções de seu processo através do 

computador da empresa em que 
trabalha. 

Celeridade 

A celeridade é apontada 
como a principal vantagem que 
o processo eletrônico vai apre-
sentar. Essa é a opinião do pre-
sidente da Comissão de Tecno-
logia da Informação do TJMG, 
desembargador Jarbas Ladeira: 
"Não há necessidade de movi-
mentação de papel, podendo as 
petições e as razões serem enca-
minhadas diretamente do com-
putador do advogado ao do Tri-
bunal". O magistrado ainda des-
taca que o novo sistema previne 
contra o risco de extravio do 
processo. 

Já o desembargador Fernan-
do Botelho ressaltou a facilida-
de de acesso que o processo ele-
trônico irá trazer: "O processo 
eletrônico poderá ser consulta-
do, integralmente, por partes, 
advogados e membros do Minis-
tério Público, além dos próprios 
magistrados e serviços auxilia-
res da Justiça, a partir de qual-
quer ponto de conexão Internet 
do planeta". 
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Mostra de Niemeyer registra 
nove mil visitas em 5 dias 

Cinco dias após sua abertura nacional, a 
exposição Oscar Niemeyer- Arquiteto Brasi-
leiro Cidadão já registra número expressivo 
de visitação.°A mostra- que depois da capital 
mineira segue para o Rio de Janeiro, Curiti-
ba e Brasília - teve um público superior a 
mais de nove mil pessoas, no Museu de 
Arte da Pampulha e Galeria Alberto da 

- Veiga Guignard, no Palácio das Artes. Em 
cartaz até o dia 16 de setembro, no Palácio 
das Artes e até o dia 23 de setembro na 
Pampulha, a exposição faz uma homena-
gem ao centenário de Niemeyer, percor-
rendo a trajetória do arquiteto. Na Pampu-
lha, entre os dias 2 e 5 de agosto, foram 
2.591 visitantes, e no Palácio das Artes, en-
tre os dias 10  e 5 de agosto, 6.678 pessoas. 

Realizada em Belo Horizonte graças 
aos governos do Estado de Minas, através da 
Secretaria de Estado de Cultura, e da Prefei-
tura de Belo Horizonte, por meio da Funda-
ção Municipal de Cultura, a exposição itine-
rante Oscar Niemeyer - Arquiteto Brasileiro 
Cidadão foi organizada pelo Instituto Tomie 
Ohtake, em parceria com o Instituto de Ar-
quitetos do Brasil. Dividida em duas partes, 
uma no MA]' e outra no Palácio das Artes, a 
exposição obedece a espécie de ciclo, come-
çando por Minas Gerais, com as obras na 
Pampulha que projetaram o arquiteto para o  

mundo, e finalizando também no estado, 
com o Centro Administrativo, onde ficarão as 
secretarias e o gabinete do governador. 

Arquitetura e poesia 

No Museu de Arte da Pampulha, con-
centram-se os aspectos poéticos da obra de 
Oscar Niemeyer. Os fragmentos mais repre-
sentativos de sua produção arquitetônica es-
tão expostos em maquetes e miniaturas. Des-
tacam-se as curvas do MAC-Niterói, do Edi-
ficio Copan, as colunas do Museu de Arte da 
Pampulha, do Palácio do Planalto, do Con-
gresso Nacional, entre outros recortes. Com-
pleta o módulo, o diálogo dessa produção 
com as de artistas plásticos brasileiros, como 
Bruno Giorgi, Alfredo Ceschiatti, Porlinari, 
Athos Bulcão, Franz Weissmann, Tomie Oh-
take, José Peclrosa, entre outros. 

Já no Palácio das Artes, a mostra ganha 
tom mais documental e histórico. Textos, fo-
tografias, desenhos, maquetes e ampliações 
fotográficas reúnem as principais fases da ar-
quitetura de Niemeyer. Na primeira, Pampu-
lha: o Berço da Arquitetura Moderna Brasi-
leira (1940 a 1943), está o início do trabalho 
de Oscar Niemeyer. A segunda fase, Forma 
Livre e Organicidade (1943 — 1953), é mar-
eada pela combinação da liberdade formal 
com técnicas de engenharia e cálculo de rna- 

teriais, com destaque para o concreto annado 
(Ibirapuera, Casa das Canoas). 

Por sua vez, no terceiro segmento - Bra-
sília Modernidade, Magia e Eternidade (1953 
— 1965) - representa o ápice da carreira de 
Niemeyer, com a construção do Eixo Monu-
mental de Brasília. Em Vivendo os Anos de 
Chumbo no Exterior e a Caminho de uma 
Arquitetura Social (1965-1989), a quarta 
fase, revela-se o período de exílio do arquite-
to, quando se intensifica em sua obra a fina-
lidade política, social e pública, além do apu-
ro técnico pelo contato com a história e a ar-
quitetura da antigüidade (sede do Partido Co-
munista em Paris, A Mesquita e a Universi-
dade de Constantine em Argel). 

O último módulo, O Museu Pessoal e 
o Museu do Homem (1989 até hoje) de-
monstra a fase do pleno domínio do artista 
com o seu trabalho, que culminou com o re-
cente projeto para o Centro Administrativo 
de Minas Gerais, além do Memorial da Amé- 
rica Latina, em São Paulo, Mac-Niterói, Mu-
seu Oscar Niemeyer em Curitiba, Teatro do 
Ibirapuera em São Paulo, Museu Nacional do 
Conjunto Cultural da República em Brasília. 

A exposição seguirá para o Rio de Janei-
ro (MAC-Niterói), Curitiba (MON — Museu 
Oscar Niemeyer) e Brasília (Museu Nacional 
do Conjunto Cultural da República). • 
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• o planejamento e crescimento 
ilibara com ai amai mudanças 

Ações de desenvolvimento do Vetor Norte deverão amortecer o 
impacto do adensamento do espaço urbano provocado por obra viária 
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MATÉRIA DE CAPA 

Verde Ji.ilnilitu especulação imobiliáriz.1 e demanda urgentes in'iiestirnentos 
intru-esiniture em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Ribeirão das Neves 

Reflexos já se fazem sentir 
Apesar de a Linha Verde ainda 

não ter chegado a Ribeirão das Neves, 
seus efeitos já podem ser percebidos, 
como a especulação imobiliária no 
entorno do município e aumento do 
fluxo de veículos em suas proximi-
dades. Com  a quinta pior renda per 
capita do estado, a cidade concentra 
50% dos problemas da Região Metro-
politana de Belo Horizonte (RMBH). 
A afirmativa é do secretário de Plane-
jamento e Gestão Orçamentária, Fer-
nando Fraga, e justifica a atenção es-
pecial dada pelos governos federal e 
estadual à área. A cidade sofre com 
problemas de infra-estrutura básica 
em quase todos os bairros. 

Os 10 mais carentes, situados na se-
de do município, não têm sequer a re-
de de captação do esgoto, abasteci-
mento de água e pavimentação e fo-
ram alvo do primeiro diagnóstico fei-
to pela prefeitura. O objetivo é inves-
tir em regularização fundiária para, 
posteriormente, responsabilizar os 
empreendedores dos loteamentos ir-
regulares. Ações de requalificação ur-
bana nessas áreas vão ser desenvolvi-
das com recursos do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC). No to-
tal, foram captados R$ 140 milhões e a 
contrapartida da administração mu-
nicipal é de 5% do montante. 

No distrito de Justinópolis e na Re-
gião do Veneza, onde há, ao menos, es-
trutura básica para saneamento, a 
Companhia de Saneamento do Estado 
de Minas Gerais (Copasa) vai se encar- 

regar de construir as estações de trata-
mento de esgotos(ETEs) e outras me-
lhorias vão ser feitas com a verba con-
seguida pelo convênio com a estatal. 
Junto com as secretarias de estado de 
Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana (Sedru), Desenvolvimento So-
cial (Sedese), Planejamento e Gestão 
'seplag) e Meio Ambiente e Desenvol- 

mento Sustentável (Semad) progra-
. nas ambientais, de inclusão produti-
va da população jovem, habitação, re-
moção e reassentamento de famílias 
vêm sendo desenvolvidos. 

"No desenvolvimento metropoli-
tano, é importante definir funções 
para cada um atacar uma parte. Esse 
processo está em curso e só assim 
vamos conseguir apagar as imagens 
de cidade-dormitório e cidade-presí-
dio e reforçar nossa vocação indus-
trial", afirma o secretário. Para a re-
ferência técnica e consultora em ur-
banismo da Prefeitura de Belo Hori-
zonte (PBH), Maria Caldas, o des-
compasso entre planejamento el 
crescimento das cidades é histórico 
no Brasil, porém mais grave nas re-i 
giiies metropolitanas. "Com o fim da 
ditadura, os organismos responsá-
veis por essa gestão acabaram e fi-
cou essa lacuna", recorda. 

Ela reforça que o vácuo na gestão 
dg Grande BH ainda existe tanto do 
ponto de vista técnico quanto institu-
cional. "Não existe órgão com recursos 
próprios, mas é um quadro que come-
ca a se reverter com o Ministério das 

Cidades e a intenção clara do governo 
de Minas", pondera. No que diz respei-
to ao plano de govemança, com desta-
que para o Vetor Norte, ela afirma que 
os entendimentos ainda são incipien-
tes. "Estamos fazendo estudos com-
plementares", adianta. 

O deputado estadual Roberto Car-
valho (PT), autor da lei complementar 
que institui e cria os instrumentos de 
gestão da RMBH, destaca a importân-
cia do consenso entre estado e muni-
cípios. "Muitos prefeitos acharam que 
a forma de organização do conselho 
os estava excluindo. O espírito não é 
esse. Precisamos dispor de uma ins-
tância ágil para tomada de decisão on-
de o importante não é quem vai man-
dar, mas quem está junto, para encon-
trarmos soluções", diferencia. 

Baseada na Emenda à Constitui-
ção Estadual 65 — legislação pela qual 
o estado dá prioridade a ações de ges-
tão compartilhada da Grande BH, 
também de autoria do deputado — a 
Lei Complementar 89 define, como 
escopo de atuação da assembléia, 
conselho e agência metropolitanos, 
o transporte intermunicipal, sistema 
viário, funções relacionadas à defesa 
contra acidentes e defesa civil, sanea-
mento básico, uso do solo metropoli-
tano, aproveitamento dos recursos 
hídricos, distribuição de gás canaliza-
do, mapeamento da área, preserva-
ção e proteção do meio ambiente, 
habitação, saúde e desenvolvimento 
socioeconômico. (IFA) 



66 
Não adianta eu 

definir coeficientes 
de aproveitamento 

e taxas de 
ocupação do solo 
incentivando a 
criação de uma 
área residencial 

se a cidade vizinha 
define, para a área 

limítrofe, uma 
zona industrial 

99 
• Hugo Melo, 

secretário de Obras de Vespasiano 

Outro ponto positivo ressaltado 
pelas prefeituras do Vetor Norte é a 
criação da Promotoria Metropolitana, 
importante para orientar as adminis-
trações efortalecer o poder de policia 
conferido ao estado na fiscalização 
das medidas adotadas pelas adminis-
trações municipais quanto às funções 
públicas de interesse comum. Na 
Conferência Metropolitana, marcada 
para terça e quinta-feira, vai ser oficia-
lizado o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano, eleito o conselho e 
criadas a agência, de caráter técnico e 
executivo, e a assembléia 

No entanto, o Plano Diretor de De-
senvolvimento Integrado, peça-chave 
para coordenar o uso do solo em nível 
metropolitano, que já deveria estar 
pronto também para nortear os plane-
jamento municipais—exigência do Es-
tatuto das Cidades para todas os mu-
nicípios inseridos em regiões metro-
politanas—ainda precisa ser elaborado 
e aprovado pela Assembléia Legislati-
va e passar pelo crivo do conselho. 

O secretário de Obras de Vespa-
siano, Hugo Melo, explica a urgência 
de se aprovar o plano diretor da 
Grande BH. "Não adianta eu definir 
coeficientes de aproveitamento e ta- 
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Soluco"es devem ser integradas 
xas de ocupação do solo, incentivan-
do a criação de uma área residencial, 
se a cidade vizinha define, para a área 
limítrofe, uma zona industrial. O cór-
rego poluído do município que faz 
divisa com Vespasiano corta nossa 
cidade. Essas questões deviam ter si-
do pensadas antes", diz. 

Para ele, outra questão fundamen-
tal para se traçar as diretrizes do de-
senvolvimento no Eixo Norte é o diá-
logo permanente com a iniciativa 
privada: "Estamos tentando qualifi-
cara mão-de-obra local e fazer ai 
estrutura para dar suporte à essas 
ganizações, mas o ideal seria criar an-
tes esses vetores. Não sabemos qual 
impacto será causado pelos investi-
mentos públicos muito menos as in-
tenções do empresariado". 

O secretário concorda que a Sedru 
faz um bom trabalho, mas acha dificil 
o estado conseguir unir interesses tão 
díspares. "O papel de articulador de ob-
jetivos não é fácil, porque, conforme a 
Constituição, cada cidade tem sua au-
tonomia e sabemos que as peculiarida-
des são muitas", justifica Assim como 
Ribeirão das Neves, Vespasiano tam-
bém procura redefinir sua inserção na 
área, favorecendo a indústria (IFA) 
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Caminho aberto ao diálogo 
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• 

No Conselho Deliberativo de De-
senvolvimento Metropolitano, a capi-
tal tem dois representantes natos. 
Contagem e Betim contam com um 
conselheiro, todos do Executivo. O 
restante dos municípios integrantes 
da Grande BH podem eleger três par-
ticipantes. Já na Assembléia Metropo-
litana (Ambel), na qual vão ser debati-
das as questões com a sociedade civil, 
empresários e demais atores, o con-
junto das cidades têm 50% de voto e o 
estado a outra metade. 

"Essa distribuição favorece a partici-
pação de todos", afirma o secretário de 
Governo de Vespasiano, Fábio Bitten-
court. Ele reforça a importância de o 
poder público estadual ter assumido o 
desafio e a responsabilidade de equa,  
cionar as questões metropolitanas, 
com prioridade para o Vetor Norte. "Es-
tamos atrasados, mas isso é conjunção 
de vários fatores, entre eles, a história 
política da Grande BH e a conjuntura 
econômica do país", pondera. 

Para ele, diferentemente do passa-
do, a situação hoje é favorável à articu-
lação dos 34 municípios, em função do 
diálogo aberto entre a União e o estado, 
atual credibilidade do país frente aos 
investidores estrangeiros e a efetiva 
consolidação do Aeroporto Internacio-
nal Tancredo Neves (AITN), em Con-
fins. "Juntamente com a Linha Verde e  

o Rodoanel foi montado o cenário pa-
ra o crescimento", acrescenta 

De acordo com o Decreto Estadual 
44.500, de abril deste ano, o governo es-
tadual se compromete a promover e a 
implantar projetos e ações de desen-
volvimento integrado, principalmen-
te no Eixo Norte e área de influência do 
Anel de Contorno da região, em princí-
pio, por meio de 10 medidas. A elabo-
ração do Programa de Saneamento 
Ambiental da Bacia do Ribeirão da Ma-
ta até 30 de junho de 2008, uma inicia-
tiva da Copasa em articulação com o 
Comitê da Bacia do Rio das Velhas, é 
fundamental para Vespasiano. 

Segundo o secretário, está em cur-
so o processo de criação de um consór-
cio entre os municípios, para levanta-
mento dos projetos da companhia que 
já podem ser licitados. Mais de R$ 480 
milhões, recursos do governo federal 
via Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) em parceria com a admi-
nistração de Minas, vão ser investidos 
nas cidades do vetor. Acrescido o mon-
tante voltado para melhorias das con-
dições de moradia em vilas e favelas, o 
total atinge R$ 550 milhões e quase 
10% desse valor vai ser repassado para 
o município. Quanto à institucionali-
zação da RMBH, Fábio Bittencourt con-
sidera justo o poder de decisão conferi-
do às prefeituras. (IFA) 
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Ministro critica Anac por 
uso de norma inexistente 
Para Nelson Jobim, caso reforça necessidade de `reestrutura.ção absoluta' da agência 

• 

Titular da Defesa admite 
que a reforma da pista 
principal de Cumbica, que 
começa amanhã, causará 
transtornos aos passageiros 

LUIZ FERNANDO VIANNA 
ENVIADO ESPECIAL A RESENDE (RJ) 

A informação divulgada an-
teontem à noite na CPI do Apa-
gão Aéreo de que a Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Civil) 
utilizou um documento sem 
validade legal para impedir que 
a Justiça restringisse opera-
ções em Congonhas levou o mi-
nistro da Defesa, Nelson Jo-
bim, a criticar o órgão ontem. 

"Isso mostra que há necessi-
dade de reestruturação absolu-
ta da agência", afirmou ele em 
Resende, no sul Iluminense. 

Após a cerimônia de entrega 
de espadins a cadetes da 'numa 
Emílio Garrastazu Mediei da 
Academia Militar das Agulhas 
Negras, Jobim afirmou que o 
caso será examinado amanhã e 
que, se necessário, será aberto 
um inquérito adininistrativo. 

Na quarta-feira passada, De- 

nise Abreu, diretora da Anac, 
disse no Senado que o docu-
mento —uma IS (Informação 
Suplementar) que proibiria 
pousos em Congonhas de 
aviões sem um dos reversos 
(sistema auxiliar de frena-
gem)— era apenas um "estudo 
interno" e que fora publicado 
na internet por engano. 

Mas o deputado Vic Pires 
(DEM-PA) descobriu o uso ofi-
cial dele em fevereiro. O Airbus 
da TAM que se acidentou em 
Congonhas em17 de julho esta-
va com um reverso inoperante. 

Transtornos 
O ministro reconheceu on-

tem que a reforma da pista 
principal do aeroporto de 
Cumbica, em Guarulhos, que 
começa amanhã, provocará 
transtornos aos passageiros. 

"Eu havia dito que nós preci-
samos, em alguns casos, sacrifi-
car o conforto. A segurança se 
impôs", afirmou Jobim. 

Ele acredita que será possível 
fazer uma "rernodelagem de 
horários", retirando vôos dos 
horários de pico de Guarulhos. 
Se isso não for suficiente, parte  

dos vôos será deslocada para 
Viracopos durante as obras, 
disse ele, descartando Congo-
nhas como alternativa. 

"Congonhas não é e não vol-
tará a ser, em hipótese alguma, 
ponto de distribuição", disse. 

O presidente da Infraero, 
Sérgio Gaudenzi, prometeu 
"esforço coletivo", com apoio 
de empresas aéreas, para evitar 
os transtornos em Guarulhos. 

Ele admitiu que "divergên-
cias" entre 'Anu e Decea (De-
partamento de Controle do Es-
paço Aéreo) atrapalharam a de-
finição sobre remanejamento 
de vôos para Viracopos. 

O Ministério da Defesa infor-
mou que a pista principal do ae-
roporto de Guarulhos vai estar 
integralmente fechada a partir 
de amanhã até 10 de outubro. 

Dessa data até 30 de novem-
bro ficará parcialmente inter-
ditada —funcionando como su-
porte da pista auxiliar. Unia das 
cabeceiras, de 1.700 metros, fi-
cará fechada, enquanto os ou-
tros 2.000 metros estarão li-
vres para pousos e decolagens. 

Colaborou a Stkursal de Grasilia 
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VETOR NORTE 

ORDEM NA CASA 
IZABELA FERREIRA ALVES 

Um novo centro de ocupação e desenvolvimento se desenha na Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Empreendimentos em 
curso, como a Linha Verde, o Aeropojto Internacional e Industrial Tan- 
credo Neves (AITN), o Rodoanel, o Centro Administrativo de Minas Ge-
rais (CAMG) e outros, ainda no papel —Precon Park, parque tecnológico 
BHTec, pólo de microeletrônica e Granja Wemeck—, vão mudar a reali- 
dade dos municípios do Vetor Norte da Grande BH (ver mapa página 
24). Para evitar impactos negativos, como os ocorridos em Betim e Con-
tagem, cidades que nos anos 1940 a 1950 não tiveram estratégia de cres-
cimento, é fundamental que as prefeituras da porção Norte não per- 
cam o foco sobre o planejamento urbano. A ordem na casa depende de 
como o estado e as administrações municipais vão controlar, primei-
ramente, questões referentes à habitação e ao transporte. Para iniciar 
esse processo, amanhã e terça-feira ocorre a 1g Conferência da RMBH. 

Mas um plano municipal integrado para o Vetar Norte ainda está 
longe de sair do papel. Para a subscretária de desenvolvimento metro-
politano da Secretaria-adjunta de Estado de Desenvolvimento Regio-
nal e Política Urbana (Sedru), Maria Madalena Garcia, o principal desa-
fio hoje é a regularização fundiária de muitas áreas desse eixo. "Com a 
Linha Verde, a tendência era a ocupação dos vazios. Por isso, o decreto 
reforça a necessidade de autorização do estado para novos loteamen-
tos", justifica A subscretária se refere ao Decreto Estadual 44.500, que 
institui o Plano de Governança Ambiental e Urbanística da RMBH, uma 
espécie de plano municipal integrado com destaque para a articulação 
entre o estado e as prefeituras do Eixo Norte. 

A conferência que vai tratar desses assuntos tanto para a porção Nor-
te como para toda a Grande BH é organizada pelo estado, porque com-
pete ao governo de Minas, conforme a legislação, integrar a organiza-
ção, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum 
na região metropolitana, composta por 34 municípios. Como os inves-
timentos no Eixo Norte já estão em curso e ainda não há um plano di-
retor para a área e, muito menos, para a RMBH, o estado publicou o De-
creto 44.500 com intuito de promover o desenvolvimento sustentável 
da dessa porção da Grande BH, a preservação de seus ativos ambientais 
e do uso do solo. Mas especialistas já apontam o atraso até mesmo nes-
sa mobilização. 

Maria Coeli Simões Pires, secretária-adjunta da Sedru, afirma que as 
ações do estado no Vetor Norte não são aleatórias, mas resultado de um 
plano estratégico — conjunto de iniciativas alinhadas com o cronogra-
ma de investimentos privados e públicos — que se sobrepôs ao planeja-
mento urbano. "O ideal seria que o estado já tivesse implementado o 
arranjo institucional da RMBH, criando o conselho, a agência e o fundo 
responsáveis por controlar e financiara cresimento na Grande BH. Mas, 
durante muito tempo, a questão metropolitana foi negligenciada. Ago-
ra, há um posicionamento claro do governo de buscar as rédeas do de-
senvolvimento da região", diz. 

De concreto, Maria Coeli cita a definição de datas para a implanta-
ção, em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), do Parque 
Serra Verde, a instalação de sede provisória do Parque do Sumidouro, 
articulação com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), para elaboração 
do sistema de áreas protegidas do vetar e outras: "Paralelamente; traba-
lhamos um sistema de fiscalização da regularização fundiária, em par-
ceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad). Para isso, estamos criando um decreto para mo 
gulamentar nosso poder de polícia".  

Hoje, as ações são desenvolvidas pelo grupo de govemança, criado 
pelo Decreto 44.500 e composto por representantes de secretarias de 
Estado. "Tivemos que criar essa instituição para responder às deman-
das. Assim que for instituído o conselho metropolitano, os municípios 
vão participar mais ativamente desse processo", afirma. O Estado vem 
promovendo ainda encontros setoriais e estuda um sistema de infor-
mação para diagnóstico da região. Esse banco de dados vai subsidiar 
medidas de regulação urbana—como concessão de titularidade de imó-
veis. Houve também reuniões entre as prefeituras de Belo Horizonte, 
Ribeirão das Neves, Vespasiano e Santa Luzia e a Sedru. 

Até que fique pronta a base de informações, a Sedru se vale do Estu-

do e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do centro administra-
tivo para apontar outras ações e detalhar as já definidas pelo Decreto 
44.500. Conforme esse material, a área onde vai ser implantado o CA-
MG — antigo hipódromo Serra Verde Jockey Club do Brasil, limite com 
Vespasiano, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, no extremo Norte de BH 
— é marcada pela carência de serviços, por tendência expressivas de 
crescimento demográfico e urbano, concentração de uma população 
de baixa renda, presença de um perfil industrial variado e falta de enca-

' deamento produtivo entre as empresas. 
Para o especialista em transporte rodoviário e coordenador da eq 

pe técnica responsável pelas análises referentes aos impacto na área cot)  
a transferência do centro administrativo, professor Osias Baptista, a con-
corrência predatória das 10 companhias de trânsito municipais e suas li-
nhas é um entrave à resolução dos problemas de transporte na Grande 
BH e, particularmente, no eixo Norte. "O estado está muito atrasado 
quanto ao diagnóstico. Uma solução seria a criação de terminais de in-
tegração nas cidades do eixo e atendimento pelas linhas [roncais, com 
até mais de um transbordo, para que nem todos os ônibus cheguem ao 
centro de BH. O sistema tem que ser desenhado junto com o metrô." 

Já a doutora Maria de Lourdes Dolabela, responsável pela coordenação 
de outra equipe técnica, acredita que os planos diretor metropolitano e de 
govemança estão dentro do prazo. "Ao se sobrepor essas normas aos planos 
municipais questões de ordem em habitação vão ser controladas", diz. 

LEIA MAIS SOBRE RMBH 
PAGINA 24 
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fEle Novo prefeito terá o desafio de administrar o deslocamento do centro administrativo para a periferia da cidade 

Blii terá duas 'capitais' a partir de 2010 
Al.EX CAPEWI 
REPÓRTER 

prestes a completar 110 
anos de existência, 
Belo Horizonte prepa-

ra-se para vivenciar a cons-
trução de uma nova identi-
dade. Ao contrário dos tem-
pos da sua fundação, quan-
do foi planejada para abrigar 
o núcleo de poder do Estado, 
a capital mineira agora verá 
o funcionalismo público se 
deslocar para a região 
metropolitana. Com  isso, 
além dos interesses partidá-
rios, quem vencer a disputa 
pela sucessão municipal, no 
ano que vem, terá que divi-
dir suas atenções entre as 
ruas que carregam nomes 
ilustres do passado e os 
novos traçados da cidade. 

Bem diferente do pensa-
mento "elitista" do enge-
nheiro Aarão Reis, responsá-
vel pelo projeto de constru-
ção da capital, o futuro 
segue em alta velocidade 
pela chamada "linha verde" 
no sentido de Venda Nova, 
região Norte da cidade, que 
abrigará o novo centro 
administrativo do Estado, 
projetado por Oscar Nieme-
yer. Além disso, a região fica, 
no caminho do Aeroporto de 

Confins. O terminal, diante, 
do reposicionamento do flu-
xo aéreo do país, deverá 
atrair um número maior de 
vôos e o interesse de empre-
sas dispostas a se instalar no 
seu entorno. 

Assim como o ex-gover-
nador e republicano Augus-
to de Lima, que dá nome a 
uma das principais avenidas 
da cidade; o atual governa-
dor, o tucano Aécio Neves, 
vislumbra uma nova fase na 
administração pública do 
Estado. Porém, ao contrário 
das desavenças históricas 
entre os colonialistas de 
Ouro Preto, primeira capital 
de Minas, e os republicanos 
da nova capital, o governa-
dor mineiro quer que a tran-
sição do poder público esta-
dual para a região periférica 
esteja em conformidade 
com os anseios da adminis-
tração municipal, hoje nas 
mãos do PT, partido do pre-
feito Fernando Pimentel. 

Os petistas mineiros, que 
tentam aparar as "arestas" do 
Governo 111i7  Inácio Lula da 
Silva, estão de olho no futuro 
da capital e também do Esta-
do. Ter o Governo do Estado 
parece a tarefa menos com-
plicada. Lideranças do pró-
prio PSDB admitem que o  

partido abre mão do Gover-
no, caso o PT dê seu apoio ao 
projeto nacional do governa-
dor mineiro. Agora, a disputa 
pelo "passado" e pelo "futu-
ro" da capital promete ser 
mais acirrada. Os tucanos, de 
fora da administração muni-
cipal há quatro mandatos, 
não querem perder a oportu-
nidade de retomar o coman-
do da prefeitura. 

Independentemente do 
partido, o novo prefeito terá 
de enfrentar o crescente 
"desinteresse" da população 
pela região central, acelerado 
agora com a transferência do 
centro administrativo para 
Venda Nova. E, assim como 
Adalberto Ferraz, primeiro 
prefeito de Belo Horizonte e 
que dá nome a uma rua na 
Lagoinha, o próximo ocu-
pante do cargo mais alto da 
prefeitura terá de lidar, entre 
outras coisas, com o possível 
crescimento desordenado da 
região periférica, provocado 
pelo deslocamento do poder 
administrativo. 

"A mesma desorganiza-
ção foi protagonizada pelos 
operários que, apesar de 
terem construido a capital, 
ficaram de fora do projeto 
urbanístico de Aarão Reis 
para a "Cidade de Minas". 



VIRADA SENSACIONAL Alecsondm marcou Se levou o torcida ao delírio no Mineira° VITÓRIA DA loção do Galo em Recife trouxe alMo poro o técnico leão 

CRUZEIRO E'r  O 2 E BRASILEIRÂO 2007 2,. 
FÉ:!;.- larot - j GALOSOBE PARA 9., 

Numa virada sensacional no fi- me mineiro chegou .35 pontos, 
nal do jogo, o Cruzeiro venceu o seis atos do Ilder Sio Paulo, 
Fluminense por 1 a 2 no Mirrei- Ma, COT um jogo a menos. 

pcié•ia•me•.-  =Ima x mares. Mo e assumiu • vice-hderança Alecsandro, coro tres (OH, foi o 
do Campeonato Brasileiro. O ti- destaque, Em Recife, o Adético 

Brasil dá show 
no Parapan, com 
228 medalhas 
O Brasil terminou os loldos 
pan-americanos, do lbo, duma-
rado na primeira C010.013. com  
228 medalhas. 83 ouros 66 pra-
tas e 77 bronze. SÓ a natação ob-
teve 100 pódios O Canadá Nom 
em segundo 149 ouros). Página 7 

se reabilitou. Derrotou o Náuti-
co por la0e subiu quatro posi-
ções na tabela. ficando em!). lu-
gar. Coelho garantiu o resulta-
do, cobrando falta. PaOnas 366 

Santa Tereza quer o Mercado 
Analistas prevêem 
outra semana 
instável na bolsa 
Notícias negativas dos fundos de investi-
mentos ou do crédito babitacional nos 
EUA. nesta semana. podem trazer devol-
ta o pinico que lem sacudido as bobas 
no manda A previsão é de analistas, já 
que os bancos americanos vão detalhar 
os pedidos de empréstimos hipotedrins 
e o Governo diculgará o balançadas ven-
das de imóveis. A limem. perdeu 7.75% 
ira sei nana passada Página 6, Economia 

Avião da Gol 
aborta decolagem 
e provoca pânico 
Incidente com um avião da Gol deixou os 
passageiros em pânico no Aeroporto de 
Goiânia. A aeronave fazia o procedimen-
to de decolage,nr nano a SP quando, de 
repente, freou bruscamente e bateu fone-
mente no solo 'Ficou ande:m(1n foi unia 
cena de honor, contou Flávia Fonseca, 
mulher do cantor Intimo. Em Casou 
Usos, a pista principal ficará interditada a 
partir de hoje para obras Página 8, Brasil 

II

FILME DE CINEASTA MINEIRO 
VENCE O FESTIVAL DE GRAMADO 
PAGON  El, BRASIL  

DES EUROPEUS BAD DICAS 
DE COLMARIA EM HOMEM 
PACA. I IslresAS 

MARCHA REUNE METIDO E PARA O CENTRO HE BH 
Urna marcha reunindo pelo menos 6 mil pessoas de t dna, partes de Minas mudou a 
minta nas nau centrais de Belo Horizonte, ontem A canunhada. ern delem, da rigida e 
da terra, começou no Bagrro Calafate e 'caiaram na Praça tia anção. Página 4,.1linas 

Moradores doSantalbnern Zona [enrede 
, 	1311, querem a reritalização e manutenção 

do Mercado Distrital no bairro. Esta foi a 
opinião de 80.6% dos 1.575 eleitores pard-
cipantm do plebiscito. A iniclarim Inédita 
teve untas eletrônicas cedidas pelo TRE. 

, Outros 8.7% se manifestaram a imo, da 
transformação do oral em sede da Guar-
da Municipal projeto encabeçado pela 
prefeitura. Nulos e brancos representa-
ram 1.7% dos soros. O resultado será en-
caminhado à administração municipal e 
à Cantara Segundo a associação dos trio. 
radoms, poderá ser usado como argu-
mento em ações judiciais A P1111 preferiu 
não comentar o plebiscito, alegando des-
conhecer os critérios. Página 3, Atinas 

Sai hoje pacote 
de R$ 6,7 bilhões 
contra o crime 
O Governo federal apresenta hoje um pa-
core de RS 6.7 bilhões para ações na segu-
rança publica ali 21111 Do total, RS 4413 
lidhõm serão investidos neste ano. O pro-
grão ta apresenta 94 medidas de preven-
ção e combate à crintimdidade para a 
Grande III I e outras dez regiões metropo-
litanas consideradas mais violentas. Con-
feréncia na capital dimane a criação do 
Fundo Metropolitano. Página 4,Polftica 

I

PF REJEITA TESE 111 GRAMPO ND 
STF; DAB PEDE INVESTIGAÇÃO 
PAGINA 5, POLITICA 
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Belo Horizonte 

Sede do governo: empresas ganham mais prazo 
.

ata-limite de apresentação de propostas para o edital do Centro AdministratvJ passou do dia 3 para 13 de setembro 

MÁRIO CORRÊA 

	

	 máximo proposto pelas empre- estão estimados para serem -- 
' sas não poderá ultrapassar gastos no segundo lote, que 

O prazo para as empresas 10% do previsto no orçamento corresponde às obras sle um 
entregarem propostas para o ou ela será automaticamente dos dois prédios onde passarão 
edital do Centro Administra- eliminada. Sendo assim, o a funcionar as 17 secretarias e 
tivo do Estado de Minas preço máximo proposto nos órgãos afins. A empresa ou 
Gerais foi estendido em dez três lotes não poderá ser supe- consórcio que ficar responsá- 

dias. A data limite passou de 3 rior a R$ 979 milhões. 	
vel por essa parcela terá 26  

III 	
de setembro para 13 de setem- 	

meses para a conclusão. 

bro, conforme republicação de Recursos - O investiinento 	Já o terceiro lote deverá 

aviso de licitação divulgada será feito pela própria Code- consumir mais R$ 374,76 
ontem pela Companhia de mig, que deverá custear entre milhões, correspondentes à 
Desenvolvimento Econômico 70% e 80% da obra com recur- edificação do segundo prédio 
à Minas Gerais (Codemig), sos próprios e pretende buscar onde ficarão as secretarias e 
órgão responsável pelo pro- 'o restante no mercado íman- o centro de convivência, 
Oesso licitatório. A abertura ceiro. Estima-se que o governo construção localizada entre 
dás envelopes será no dia 17 possa economizar cerca de R$ os dois prédios e que abri- 

(In mesmo mês. 	
125 milhões anualmente ape- gará agências bancárias, 

O projeto que reunirá em nas com os aluguéis que dei- restaurantes, lanchonetes e 

um só local todas as secreta- xará de pagar. 	
outros serviços para atender 

rias de Estado e seus órgãos 	O primeiro lote demandará os funcionários do Estado. A 
vinculados foi orçado em RS aportes da ordem de R$ 172,56 conclusão deverá ser feita 
890 milhões e dividido em três milhões e compreende as em 25 meses. O empreende-
lotes. A participação, isolada intervenções de infra-estru- dor que não cumprir o prazo 
ou em consórcio, é de no tura — como terraplenagem, estipulado sofrerá multa e 
máximo três empresas. A con- drenagem superficial, irriga- ficará impedido de partici-
tratação dos empreendedores ção, redes externas, paisagis- par de outras licitações por 

• 
será feita em regime de mos, pavimentação e praça dois anos. 

empreitada por preço global  cívica —, além da construção 	A obra será levantada no 

(chamado de turn key), onde o , do Palácio do Governo e de um terreno do antigo J o ckey 
vencedor do processo já possuiI auditório com capacidade para Clube de Minas Gerais, às , 
gasto e prazo fixos para a con- 540 pessoas. O prazo deterrni- margens da Linha Verde. A 
clusão do lote desde o nado para a conclusão dessa previsão é de que a construçao 
momento em que o acordo é Parte do empreendimento é de comece em setembro deste ano 

27 meses. fechado. 	
e termine em dezembro de 

O edital estipula que o valnr 	Outros RS 350.98 rnilbi.s 2009, 



III 



HOJE EM DIA 02/09/07 

• 

Belo Horizonte 

CONCORRÊNCIA Governo alega ser técnica mudança da data para 13 de setembro 

Centro Administrativo tem 
novo prazo para propostas 

DILKE FONSECA 	e-Sistemas necessários para estimado em R$ HG mi- 
REPÓRTER 	

a implementação do Centro lhões. O Governo justifica a 
Administrativo. As propostas 'transferência da sede do Go-A  apresentação de pro-. têm que ser entregues até à 

postas para a cons- 10 horas do dia 13 de seteim 
trução do Centro Ad- bro na portaria da Codemig. 

t verno para um único lugar 
sob o argumento de que ha- 
verá aumento da eficiência ministrativo do Estado de e a abertura do processo se- J na prestação de serviços pú-

Minas Gerais foi adiada para rá no dia 17 de setembro. A 1  blicos e redução de despe-o dia 13 de setembro. On- assessoria de imprensa do sas, além de desenvolvimen-
tem, a Companhia de De- Governo informou, ontem, to da Região Norte, com a 
senvolvimento de Minas que a mudança é técnica, melhoria da infra-estrutura, 
Gerais (Codemig) republi- mas não detalhou os moti- qualidade de vida e oferta de 
cou o aviso de licitação para vos. No dia 3 de julho, o pra- empregos. 
a Concorrência 05/07 desti- zo dado pela Codemig era 16 	Pelo projeto, de autoria nado à contratação para a de agosto. 
execução das obras e servi- do arquiteto Oscar Nieme- O investimento para a yer, cinco prédios irão com- 

fornecimento, montagem e tigo Hipódromo Serra Verde, 
construção do Centro no an- ços de engenharia, inclusive, 

por o Centro Administrativo. 
 

instalação de equipamentos 

	

	 Vão ocupar 200 mil metros às margens da MG-010, na 
quadrados do terreno, de 

Região Norte da capital, está 804 mil metros quadrados. 

• 



ESTADO DE MINAS 02/09/07 

Belo Horizonte 

O secretário de Mela Ambiente e de De- , 
senvolvimento Sustentavel de Minas, José 
Carlos Carvalho, diz que o esforço do governo 
federal para tirar do papel as barragens do 
Unictria, do Velhas e do Paraeatu prova .a in-
consistência do projeto de transposição do Rio 
São Francisco, "E exatamente esse o argumen-
to principal da ação que movemos contra a li- 
cença ambiental para as obras da transposi-
ção', explica. Segundo ele, a ação tramita no 
Supremo Tribunal Federal (STF) e pretende 
condicionar a construção dos canais e esta-
ções de bonibearnento a um estudo detalha-
do dos impactos do projeto na porção minei- 
ra da bacia do Rio São Francisco 	- 

"Semprc dissemos que não haveria água 
suficiente no futuro para suprir os canais da 
transposição sem restringir as demandas eco-
nômicas e sociais na bacia. Agora. com  essas 
barragens em Minas, está claro corno o gover- ' 
no federal quer resolvera problema. Soque os '• , 
impactos dessas obras deveriam ser descritos- - 
e avaliados no processo de licen amento 
biental d transposição”, afirma 

De fato, o parecer técnico do lhama que 
.fundamentou a concessão da licença para as 
obras da transposição releitou cabalmente os 
argumentos do governo mineiro. "O lbania 

• sempre entendeu que o"Alto São Francisco 
não sofreria impactos ambientais decontn- 

. 	tes do empreendimento- A distância entteAs ' 
Interveriçães tisids e o alto' dirso do tio impe- 
dem relacionazimPactos arnbientais dit'utos' 

. à serem percebidos no estado-de Mina  
atiMiao dOcUmentó'.':•_ 

:Carvalho acreà'énta qUeáá banageni,pra:  
jetadas peliitodeVàsf não Est.0 em hantiOnia 

• como planejátnebto'do gáverno 
que as,prioddãdes,da'actmirÊtra09-ésra-

tglaisãoÁépnátttiçãdcleb ens 

g anAe , 	• 	• ~•ePt . • . 
J r 
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Centro Administrativo: 
prazo se encerra hoje 
O prazo de entrega de pro-

postas para licitação do Centro 
Administrativo do Estado de 
Minas Gerais, orçado em R$ 
890 milhões, será encerrado  

hoje. Na próxima segunda-
feira será feita a abertura dos 
envelopes com as propostas. A 
obra será contratada em 
regime de turn key. Pág. 4 

• 



Industria: aportes de R$ 12 bilhões 
A indústria Mineira deverá crescer acima 

da média naciokal durante este ano. A expan-
são será garantida por investimentos em 
torno de fl..$ 12 billidee que estão sendo feitos 

no parque produtivo mineiro no exercício cor-
rente, previu o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Rebitem Braga de Andrade. Pág. 8 

Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de setembro de 2007 	 Fundador:José Costa—Ano LXXrV— 20.986 

O aqueci-
mento da 
demanda 
Interna foi a 
locomotiva 
para o cresci-
mento de 6,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) no 
segundo trimestre, na com-
paração com o mesmo 
Intervalo do ano passado, 
segundo levantamento 
divulgado ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). No 

eríodo, o consumo das 
famílias avançou 6,7%. Foi 

22° resultado trimestral 
•positivo, configurando 

seqüência recorde na série 
histórica da pesquisa. No 
semestre, o PIB acumula 
expansão de 4,9%. Os prin-
cipais reflexos deste incre-
mento, alavancado pelo 
mercado nacional, foram a 
expansão de 6,8% da 
indústria e a ampliação de 
/3,8% dos investimentos. A 
taxa de inversdea no 
segundo trimestre foi 
quase o dobro da regis-
trada nos primeiros três 
meses do exercício (7,3%). 
Este desempenho elevou de 
16,7% para 17,7% o nível de 
investimentos em relação 
ao PIB. Págs. 7 a 10 

PIB: mercado 
interno puxa 
crescimento 
da economia 

Consumo das famílias subiu 5,7% 

ECONOMIA AQUECIDA 
Taxa Trimestral variação em volume em relação ao mesmo trimestre • o ano anterior - 94) 
Dados preliminares - Trimestre de 2007 

BNDES: empréstimo 
de RS 600 mi à Fiat 

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Económico e Social 
(BNDES) liberará financia-
mento de R$ 600,5 milhões para 
a Flat Automóveis S/A (Fiara). 

Os recursos fazem parte da car-
teira de investimentos deR$ 1,2 
bilhão que o grupo italiano está 
fazendo na planta de Betim 
(RMBH). Pág. 6 

Os municípios com atividade mineríria vêm defendendo a elevação das contrapartidas 

lbram alerta para aumento da Cfem 
A elevação da aliquota dos 

royalties minentrios, recolhidos 
através da Contribuição Finan-
ceira sobre Extração Mineral 
(ama), pode acarretar prejuízos 

Eletrobrás: papéis 
usados par 4 quitar 
tributos federais 

Pág. 25 

as empresas do segmento e às 
exportações. O alerta foi feito 
ontem pelo presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Mineração 
(Riram), Paulo Camilo Vargas 

IGP-M mantém 
alta liderada 
por alimentos 

Pág. 17 

Penne_ A India, exemplificou, 
elevou a tributação sobre o 
minério de ferro e apenas em 
um mês perdeu 32% do mercado 
chinês Pág. 3 

Longa vida já 
pesa menos para 
os consumidores 

Pág. 20 

Darnp Electric (BMG): aporte de R58 milhões em Sabara (Pág. 13) 

Centro Administrativo: 
prazo se encerra hoje 
O prazo de entrega de pro- hoje. Na próxima segunda-

poetas para licitação do Centro feira será feita a abertura dos 
Administrativo do Estado de envelopes com as propostas. A 
Minas Gerais, orçado em R$ obra será conteatada em 
890 milhões, será encerrado regime de ean key. Pág. 4 
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Redução da 
oferta eleva 
o preço do 

feijão em MG • 
Valor saltou de R$ 60 para R$ 88 
MAÍRA VASCONCELOS / 

'Levando em consideração 
o preço atual da saca de fei-
jãp em R$ 88, o produtor 
rtiral em Minas Gerais tem 
um estímulo a mais para 
investir na safra 2007/2008, 
que começa a ser plantada 
em outubro. A cotação em 
alta é justificada pela redu-
ção de oferta na segunda e 
terceira safras do grão, 
dévido ao grande volume 
produzido na primeira safra, 

jogou os preços para 
xo e desestimulou os 

plantios subseqüentes. 
"Na segunda safra de fei-

jão em Minas — o segundo 
máior produtor nacional do 
grão — houve queda de 15% 
na produção e, no Brasil, o 
índice de baixa foi de 19,7%, 
ante igual 

safra do ano 
anterior. Os 
números 
podem conti-
nuar em declí-
nio na ter-
ceira safra, 
quando o 
Eátado deve 
apresentar 
baixa de 1,8% 
ndprodução. 

'Além dos 
bons preços do 
feijão pára o produtor, a p.ri-
mOra safra envolve baixo 
níVel tecnológico e a possibi- 
lidade de investimentos 
ménos onerosos, ampliando 
a participação de pequenos 
prPdutores no período, de 
acordo com o assessor téc- 
nico da Federação de Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
de- Minas Gerais (Faemg), 

NOTÍCIAS 
Diário do Comércio - Belo Horizonte - MG / Publicado: 13/09/2007 

Pierre Santos Vilela. 
O desembolso necessário 

para produzir um hectare de 
feijão na primeira safra gira 
em torno de R$ 1,6 mil, 
enquanto que a safra de 
inverno exige aportes de, 
aproximadamente R$ 3,2 
mil. Para o presidente do 
Sindicato dos Produtores 
Ritrais de Unaí, Irmo Casa-
vechia, a saca de 60 quilos a 
11 88 não irá permanecer 
até a colheita da safra 
2007/2008, pois o patamar 
histórico do valor do grão é 
de R$ 60. 

4A alta cotação é devido ao 
feijão de qualidade produ-
zida na safra de pivô", afir-
mou Casavechia. A expecta-
tiva é de que na safra 
2007/2008 o município de 
Unaí produza em torno de 
900 mil sacos de feijão, em 
uma área de 30 mil hectares. 

Segundo a Pesquisa Naci-
onal da Cesta Básica, reali-
zada mensalmente pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
em agosto, o preço do feijão 
no varejo, em Belo Hori-
zonte, registrou elevação de 
11,74%. Já no acumulado 
dos 12 meses chegou a alcan-
çar alta de 43,5%. 

Estimativa - Está na fase 
final de colheita a terceira 
safra de feijão no Estado, 
chamada de safra de 

inverno. A 

estimativa é 
de redução de 
6 , 1 % no 
volume pro-
duzido, ante 
igual safra do 
ano passado, 
fechando em 
111 mil tone-
ladas. A área 
plantada tam-
bém deverá 
diminuir, com 
queda de 

3,77%, podendo ficar em 51 
mil hectares. 

A safra de invento é carac-
terizada pelo uso de alta tec-
nologia, pois devido à falta 
de chuvas é preciso traba-
lhar com sistemas de irriga-
ção. Com  isso, o período de 
plantio envolve grandes pro-
dutores rurais, segundo o 
representante da Faemg. 

A região Noroeste do 
Estado responde por 66% da 
oferta de feijão na safra de 
inverno, quando são planta- 
dos cerca de 17 mil hectares, 
e o município de destaque é 
Unaí, disse Vilela. Apenas 
Minas Gerais e Bahia podu-
zem na safra de inverno no 
Brasil. 

Do total produzido no 
Estado, sendo que as 
lavouras são muito pulve-
rizadas em todo o territó-
rio, a região Noroeste res-
ponde por 40%, seguida do 
Alto Paranaíba (11,8%), 
Norte (11,6%) e a região 
Sul, com 10,9%. 
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MÁRIO CORRÊA 

Termina hoje o prazo 
para que as empresas inte-
ressadas em participar da 
licitação do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais entreguem 
as propostas. Os envelopes 
deverão ser entregues na 
sede da Companhia de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais 
(Codemig) até as 10 horas. 
A abertura dos lances será 
na próxima segunda-feira. 
A Codemig não informou 
quantos editais foram com-
prados até ontem. 

Maior investimento do 
governo estadual durante os 
dois mandatos do governo 
Aécio, o projeto reunirá em 
um só local todas as secreta-
rias de Estado e os órgãos 
vinculados e está orçado em 
R$ 890 milhões. A contrata- 

ção dos empreendedores 
será feita em regime de 
empreitada por preço global 
(turn key), onde o vencedor 
do processo já possui gasto e 
prazo fixos para a conclusão 
do lote desde o momento em 

Já o terceiro lote 
deverá consumir 
mais R$ 374 mi, 

correspondente à 
edIficação do segundo 
prédio onde ficarão 

as secretarias e o 
centro de convivência 

que o acordo é fechado. 
O presidente da Codemig, 

Owaldo Borges da Costa 
Filho, já havia afirmado ao 
DIÁRIO DO COMÉRCIO 
que as regras da licitação  

foram montadas de forma a 
ampliar o leque de empreen-
dimentos que poderiam par-
ticipar do certame, mesmo 
mantendo pré-requisitos 
rígidos. A divisão da obra em 
três lotes e a possibilidade de 
formação de consórcio de até 
três empresas foram ressal-
tadas como medidas que 
facilitam o acesso à concor-
rência. 

O primeiro lote deman-
dará aportes da ordem de 
R$ 172,56 milhões e com-
preende as intervenções de 
infra-estrutura — com!) 
terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, 
redes externas, paisagis-
mos, pavimentação e praça 
cívica —, além da constru-
ção do Palácio do Governo e 
de um auditório com capa-
cidade para 540 pessoas. O 
prazo determinado para a 
conclusão dessa parte do  

empreendimento é de 27 
meses. 

Segundo lote — Outros R$ 
350,98 milhões estão estima-
dos para serem gastos no 
segundo lote, que corres-
ponde às obras de um dos 
dois prédios onde passarão a 
funcionar as 17 secretarias e 
órgãos afins. A empresa ou 
consórcio que ficar responsá-
vel por essa parcela terá 26 
meses para a conclusão. 

Já o terceiro lote deverá 
consumir mais R$ 374,76 
milhões, correspondente à 
edificação do segundo phÉdio 
onde ficarão as secretIR e 
o centro de convivência, 
construção localizada entre 
os dois prédios e abrigará 
agências bancárias, restau-
rantes, lanchonetes e outros ; 
serviços para atender aos 
funcionários do Estado. A ; 
conclusão deverá ser feita 
em 25 meses. O empreende-
dor que não cumprir o prazo 
estipulado sofrerá multa e 
ficará impedido de partici-
par de outras licitações por 
dois anos. 

• 

Propostas para a 
sede do Estado devem 

ser entregues hoje 
Abertura dos lances será na próxima segunda-feira 
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Super Simples 
FRANCISCO MONTEIRO 

A lei que instituiu o Super 
Simples para as pequenas 
empresas, na mão da Recei-
ta Federal, virou Super Com-
plicado. 

Vejam 'só a maldéde que 
estão fazendo: 

1) Na lei anterior, no início 
do ano, o fatúramento da Em-
presa de Pequeno Porte até 
R$ 290 mil era taxado em 

• 5,4%. À medida que o fatura-
mento aumentava, a alíquota 
alterava-se gradativamente. 

Na nova lei, /3 Receita esta-
beleceu o critério de somar os 
12 últimos meses e publicou 
56 tabelas (olha só o absur-
do!) para cada tipo de negó-
cio, com aumento na carga 
tributária. 

No início do ano, a alíquota 
praticamente dobra — exata-
mente num período onde te-
mos sobrecarga de impostos e 
taxas do Estado e do municí-
pio (IPVA, seguros, 1PTU etc). 

2) Imposto sobre Serviços  

de Qualquer Natureza 
(ISSQN): para determinados 
tipos de serviços, o município 
taxava em 2%, agora começa 
com 2% e vai até 5%. 

3) ICMS: o governo de Mi-
nas criou o projeto Gerami-
mas, com vários incentivos pa-
ra as pequenas' empresas. 
Com  a nova lei, tudo foi revo-
gado. O contribuinte continua 
tendo que recolher 6% de 
ICMS por compras fora do Es-
tado, correspondente a dife-
rença de alíquota, só que o re-
colhimento ocorria no segun-
do mês da compra; com o Su-
per Simples, passou para o 
dia 15 do mês seguinte; 

4) INSS: na 1ei anterior, 
as prestadoras de serviços 
não eram taxadas com os 
20% do valor da folha. Ago-
ra, são onerados com os 
20% do INSS patronal sobre 
o valor da folha. 

Além disso, continuam 
sendo taxadas com 11% da 
mão-de-obra de cada nota 
fiscal emitida como anteci- 

pação de receita para o INSS 
(lei n°9.711/98)..  

Conclusão: o pequeno 
empresário, que sofre com a 
falta de capital de giro, con-
tinua sendo penalizado. E 
quem estiver na informalida-
de, deve pensar multo para 
não cair nas armadilhas da 
Super Receita; 

As entidades de classe não 
devem se calar. Têm que se 
manifestar para pôr um freio 
nisso. O Sebrae tem de parar 
de dizer que o Super Simples 
foi uma vitória dos pequenos. 
O ministro Mantega tem de 
parar de dizer que com o Su-
per Simples o governo está fa-
zendo uma renúncia fiscal de 
R$ 5 bilhões. 

Como vai àe comportar o 
Senado e o Congresso com to-
das essas aberrações? Estão 
envolvidos com suas próprias 
mazelas e não têm tempo de 
vero que a Super Receita es-
tá fazendo com os pequenos. 

Comerciante 

• 
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Companhia de Desenvolvimento Econômico 
De Minas Gerais CODEMIG 

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÉNCIA 05/2007 
PROCESSO INTERNO 26512007 
MODALIDADE - MENOR PREÇO 
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da 
Comissão Especial de Licitação, toma público o adiamento da abertura do processo ficitatório 
CONCORRÊNCIA 05/07 destinado à contratação, em regime de empreitada por preço global, 
da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos ate as 10 horas do dia 20 
de setembro.de  2007, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado e a sessão pública 
de abertura do processo será realizada às 14 horas do mesmo dia 20 de setembro de 2007. 
Ficam mentidas inalteradas as demais disposições editalicias e dos esclarecimentos já 
prestados, especialmente os prazos de pedido de esclarecimento encerrado em 29.08.07 (item 
1.8) e de prestação de garantia de proposta (item 1.6) encerrado em 31.08.07. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2007. 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

• 

• 
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MÁRIO CORRÊA 

amina hoje o prazo 
pa7rque as empresas inte-
ressadas em participar da 
licitação do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais entreguem 
as propostas. Os envelopes 
deverão ser entregues na 
sede da Companhia de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais 
(Codemig) ate as 10 horas. 
A abertura dos lances será 
na próxima segunda-feira. 
A Codemig não informou 
quantos editais foram com-
prados até ontem. 
. Maior investimento do 
governo estadual durante os 

Aanandatos do governo 
,lo projeto reunirá em 

só local todas as secreta-
t'stado e os órgãos 

e está orçado em 
J milhões. A contrata- 

ção dos empreendedores 
será feita em regime de 
empreitada por preço global 
(turn hey), onde o vencedor 
do processo já possui gasto e 
prazo fixos para a conclusão 
do lote desde o momento em 

Já o terceiro lote 
deverá consumir 
mais R$ 374 mi, 

correspondente à 
edificação do segundo 
prédio onde ficarão 

as secretarias e o 
centro de convivência 

que o acordo é fechado. 
O presidente da Codemig, 

Owaldo Borges da Costa 
Filho, já havia afirmado ao 
DIÁRIO DO COMÉRCIO 
que as regras da licitação  

foram montadas de forma a 
ampliar o leque de empreen-
dimentos que poderiam par-
ticipar do certame, mesmo 
mantendo pré-requisitos 
rígidos. A divisão da obra em 
três lotes e a possibilidade de 
formação de consórcio de até 
três empresas foram ressal-
tadas como medidas que 
facilitam o acesso à concor-
rência. 

O primeiro lote deman- 
• dará aportes da ordem de 
R$.172,56 milhões e com-
preende as intervenções de 
infra-estrutura — como 
terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, 
redes externas, paisagis-
mos, pavimentação e praça 
cívica —, além da constru-
ção do Palácio do Governo e 
de um auditório com capa-
cidade para 540 pessoas. O 
prazo determinado para a 
conclusão dessa parte do 

empreendimento é de 27 
meses. 

Segundo lote — Outros R$ 
350,98 milhões estão estima-
dos para serem gastos no 
segundo lote, que corres-
ponde às obras de um dos 
dois prédios onde passarão a 
funcionar as 17 secretarias e 
órgãos afins. A empresa ou 
consórcio que ficar responsá-
vel por essa parcela terá 26 
meses para a conclusão. 

Já o terceiro lote deverá 
consumir mais R$ 374,76 
milhões, correspondente à 
edificação do segundo prédio 
onde ficarão as secretarias e 
o centro de convivência, 
construção localizada entre 
os dois prédios e abrigará 
agências bancárias, restau-
rantes, lanchonetes e outros ; 
serviços para atender aos 
funcionários do Estado. A 
conclusão deverá ser feita 
em 25 meses. O empreende-
dor que não cumprir o prazo 
estipulado sofrerá multa e 
ficará impedido de partici-
par de outras licitações por 
dois anos. 
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Companhia de Desenvolvimento Econômico 
De Minas Gerais CODEMIG 

REPUBLICAÇÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 05/2007 
PROCESSO INTERNO 265/2007 
MODALIDADE- MENOR PREÇO 
A Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais-CODEMIG, através da 
Comissão Especial de Licitação, toma público o adiamento da abertura do processo hcitatório 
CONCORRÊNCIA 05/07 destinado à contratação, em regime de empreitada por preço global, 
da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a 'implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 20 
de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado e a sessão pública 
de abertura do processo será realizada às 14 horas do mesmo dia 20 de setembro de 2007. 
Ficam mantida inalteradas as demais disposições editalicias e dos esclarecimentos já 
prestados, especialmente os prazos de pedido de esclarecimento encerrado em 29.08.07 (item 
1.8)e de prestação de garantia de proposta (item 1.6) encerrado em 31.08.07. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2007. 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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Desvio — As finalidades cons-
titucionais da Cide abranger' 
financimento de programas de 
infra-estrutura de transpor-
tes, projetos ambientais relaci-
onados com a indústria dp 
petróleo e do gás, pagamentb 
de subsídios a preços ou trans-
porte de álcool combustível, de 
gás natural e de derivadoá. 
Porém, cerca de 45% dos 
recursos foram destinados 
para outros fins, apesar da 
determinação do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), em 2003, 
de que os recursos do Cide não 
poderiam ser desviados de 
suas finalidades. 

Segundo dados da Condefe-
ração Nacional dos Transpor-
tes (CNT), cerca de 55% dos 82 
mil quilômetros de rodovias 
federais estão em estado regti- 
lar a péssimo. 	 • 

Além disso, aproximada-
mente 60% das estradas não 
possuem sinalização ade-
quada e cerca de 10% não con-
tam com qualquer tipo de 
sinalização. As melhores viaS 
são privatizadas e estão 
somente em Minas Gerais e 
São Paulo. 

k,;ÇIÀ,2 
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Recursos da Cide 
não atendem à 

demanda de MG 
Repasses somam R$ 145,4 milhões neste ano 

MARX FERNANDES 	 É preciso mais do que os 

• 29% da parcela da arrecada-
Os recursos da Contribui- ção da Cide repassada para os 

ção de Intervenção no Domínio estados e municípios, e este 
Econômico (Cide) destinados a aumento só ocorrerá após a 
Minas Gerais ficarão abaixo estadualização das rodovias 
das prioridades do Estado, já federais que passam por 
que as liberações serão da Minas, na opinião do presi-
ordemdeR$ 145,4 milhões em dente da Federação das 
todo o exercício. Se comparado Empresas de Transporte do 
com os investimentos do Estado de Minas Gerais (Fet- 
governo estadual, somente no cemg), Paulo Sérgio Ribeiro da 
programa de Pavimentação .de 
Ligações e Acessos Rodoviá-
rios aos Municípios (ProA-
cesso), o montante chegará a 
R$ 700 milhões em 2007. Já o 
Programa de Recuperação e 
Manutenção Rodoviária de 
Minas Gerais (Pró-MG) prevê 
aportes de R$ 227,2 milhões 
neste ano. 

De acordo com dados da 
Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEF), os repasses 
deste ano foram de R$ 37,4 
milhões em janeiro, de R$ 35,8 
milhões em abril, e de RS 36,4 Silva. "O governo arrecada 
milhões em julho. Para outu- mal e gasta mal, com ações 
bro, a previsão é que mais R$ míopes e sem planejamento", 
35,8 milhões sejam liberados afirmou. 
pelo governo federal. Minas 	O incremento da infra- 
conta com a maior malha rodo- estrutura nacional depende 
viária do país, cerca de 12,8% das concessões, que estão pre-
de participação do Estado na sas à legislação, considerada 
malha nacional, 	 rígida, de acordo com especia- 

A participação total listas do setor de transportes. 
mineira na Cide em 2007 	O segmento perde cerca de 
deveria ser da ordem de RS 6,5 bilhões por ano devido a 
11,1%, o que corresponderia a má conservação das estradas 
aproximadamente R$ 1 bilhão do país. As arrecadações da 
neste ano, dos R$ 10 bilhões Cide devem chegar a R$ 10 
previstos na arrecadação, 	bilhões em 2007. Entre 2001 

A participação de 
Minas na Cide em 

2007 deveria ser da 
ordem de 11,1%, o que 

corresponderia a 
cerca de R$ I bilhão 

dos R$ 10 bilhões pre- 
vistos neste ano 

— quando a contribuição com-
pulsória foi criada —, e 2006, 
dos cerca de R$ 40 bilhões 
arrecadados e depositados em 
cofres do Ministério dá 
Fazenda, menos da metade fdi 
aplicada dentro dos fins pre-
vistos, ou seja, nas estradas do 
país. 



NOTiCIAS 

Diário do Comércio - Belo Horizonte - MG / Publicado: 14/09/2007 

DIVULGAÇA0 

O investimento será feito pela própria Codemig, que deverá custear entre 70% e 80% do empreendimento 



i()CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
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-CENTRO ADMINISTRATIVO 

Propostas até quinta 
A Companhia de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais (Codemig) transferiu de segunda para quinta-
feira o recebimento das propostas de preços para 
construção do centro administrativo do estado. 
Segundo a assessoria da companhia, a mudança 
foi a pedido de empresas que adquiriram o edital 
do projeto, que alegaram dificuldades na elabora-
ção das propostas, em função da dimensão das 
obras, dos serviços de engenharia e da tecnologia 
a serem empregadas. 

• 



• 
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Centro Administrativo: prazos ampliados 
Com a medida, a entrega das propostas foi adiada mais uma vez 

MÁRIO CORRÊA 	ampla participação das 
empresas'. O governo asse-

() prazo para que as gura que a mudança não 
empresas interessadas em compromete o cronograna, 
participar da licitação do que prevê o início das obras 
Centro Administrativo do ainda em setembro e a con-
Estado de Minas Gerais clusão do empreendimento 
entreguem as propostas foi iem dezembro de 2009. 
ampliado mais uma vez, pas- 	O projeto que reunirá eni 

um só local todas as secreta-
rias de Estado e os órgãos 
vinculados foi orçado em R$ 
890 milhões e dividido em 
três lotes. As empresas pode-
rão participar isoladamente 

envelopes também foi pos- ou em consórcio de, no 
tergada em três dias, pas- --máximo, três participantes. 
sando para 20 de setembro. 'A contratação dos empreen- 

Conforme informou o dedores será feita em regime 
governo estadual por meio de empreitada por preço glo-

bal (chamado de turn key) 
onde o vencedor do processo 
já possui gasto e prazo fixos 
para a conclusão do lote 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

Ainda conforme a 
nota, "o acatamento 
dos vários pedidos 

de mudança no prazo 
visa tão somente 

assegurar a ampla 
participação das 

empresas" 

• • 	• 

de nota, o adiamento foi 
embasado em diversos pedi- 
dos protocolados na Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), estatal reponsá- 
vel pela licitação, pelas 
empresas que adquiriam o 
edital. As justificativas res-
saltavam a complexidade 
técnica para a formalização ultrapassar 10% do previsto 
de propostas em função da no orçamento ou ela será 
dimensão das obras, dos ser- automaticamente elimi-
viços de engenharia e da tec- nada. Sendo assim, o preço 
nologia empregada, 	máximo proposto nos três 

Ainda conforme a nota, "o lotes não poderá ser superior 
acatamento dos vários pedi- a R$ 979 milhões. 
dos de mudança no prazo 	O  investimento será feità 
visa tão somente assegurar a pela própria Codemig, què 

deverá custear entre 70% e 
Bei% da obra com recursos 

sando do dia 13 para 20 de 
setembro. Com  isso, o pro-
cesso já se arrasta mais de 
um mês além do prazo inici-
almente previsto, que era 16 
de agosto. A abertura dos 

Valor - O edital estipula 
que o valor máximo proposto 
pelas empresas não poderá 

,passando para o dia 20 de setembro 
próprios e pretende buscar b 
restante no mercado finan- 
ceiro. No inicio de julho, b 
projeto recebeu do Conselhb 
Estadual de Política Ambi-
ental (Copam) a Licença Pré-
via (LP), que poderia ser t4 
dos entraves ao início dai 
contruções. A estimativa 
de que a mudança de sede irá 
permitir uma economia de 
R$ 25 milhões ao ano apenas 
com a eliminação do paga:-
mento de aluguéis. 

O antigo Jockey Clube 410 
Minas Gerais, às margenã 
da Linha Verde, na regiãà 
Norte da cidade, dará lugat 
ao centro. O complexo terá 
duas torres de 15 andares 
cada, que abrigarão todas ae 
secretarias de Estado, O 
Palácio do Governo (com 20 
mil metros quadrados e sete 
pavimentos). 
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Nova sede do Estado: 
cronograma alterado 
A Companhia de Desenvol-

vimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) alterou o 
prazo final para a entrega de 
propostas para o projeto do 

Centro Administrativo do, 
Estado, que estava marcado 
para ontem, para o-KOStimo 
dia 20, quando também serão 
abertos os envelopes. Pági 4 

• 

• 



Diário do Comércio - Belo h: ,:zonte - MG / Publicado: 14/09/2007 

Nova sede do Estado: 
cronograma alterado 
A Companhia de Desenvol-

vimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) alterou o 
prazo final para a entrega de 
propostas para o projeto do 

Centro Administrativo do. 
Estado, que estava marcado 
para ontem, para o prógimo 
dia 20, quando também serão 
abertos os envelopes, Pág. 4 • 
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Com a medida, a entrega das propostas foi adiada mais uma vez, passando para o dia 20 de setembro 
MÁRIO CORRÊA 	ampla participação da .s próprios e pretende ',uscar b 

empresas". O governo asse- restante no mercac finari-
igura que a mudança não ceiro. No início de julho, b 
compromete o cronograna, projeto recebeu do Conselhb 
que prevê o início das obras Estadual de Política Ambi-
ainda em setembro e a con- ental (Copam) a Licença Pré-
clusão do empreendimento via (LP), que poderia ser uni. 

,em dezembro de 2009. 	dos entraves ao início daá 
O projeto que reunirá em contruções. A estimativa á 

um só local todas as secreta- de que a mudança de sede irà 
rias de Estado e os órgãos permitir uma economia de 
vinculados foi orçado em R$ R$ 25 milhões ao ano apenas 
890 milhões e dividido em com a eliminação do paga- 

mento de aluguéis. 
O antigo Jockey Clube d0 

Minas Gerais, às margene 
da Linha Verde, na região 
Norte da cidade, dará lugai-
ao centro: O complexo terâ 
duas torres de 15 andareã 
cada, que abrigarão todas aã 
secretarias de Estado, 
Palácio do Governo (com 20 
mil metros quadrados e sete 
pavimentos). 

Centro Administrativo: prazos ampliados 

O prazo para que as 
empresas interessadas em 
participar da licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais 
entreguem as propostas foi 
ampliado mais uma vez, pas-
sando do dia 13 para 20 de 
setembro. Com  isso, o pro-
cesso já se arrasta mais de 
uni mês além do prazo inici-
almente previsto, que era 16 
de agosto. A abertura dos 
envelopes também foi pos-
tergada em três dias, pas-
sando para 20 de setembro. 

Conforme informou o 
governo estadual por meio 
de nota, o adiamento foi 
embasado em diversos pedi- 
dos protocolados na Compa- 
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), estatal reponsá- 
vel pela licitação, pelas 
empresas que adquiriam o 
edital. As justificativas res- 
saltavam a complexidade 
técnica para a formalização 
de propostas em função da 
dimensão das obras, dos ser-
viços de engenharia e da tec-
nologia empregada. 

Ainda conforme a nota, "o 
acatamento dos, vários pedi-
dos de mudança no prazo 
visa tão somente assegurar a I 

- Valor — O edital estipula 
que o valor máximo proposto 
pelas empresas não poderá 
ultrapassar 10% do previsto 
no orçamento ou ela será 
automaticamente elimi- 
nada. Sendo assim, o preço 
máximo proposto nos três 
,lotes não poderá ser superior 
a R$ 979 milhões. 

O investimento será feitb 
pela própria Codemig, quê 
deverá custear entre 70% e 
80% da obra com recursos 

itrês lotes. As empresas pode-
Írão participar isoladamente 
ou em consórcio de, no 

--máximo, três participantes. 
A contratação dos empreen-
dedores será feita em regime 
de empreitada por preço glo-
bal (chamado de turn key) 
onde o vencedor do processo 
já possui gasto e prazo fixos 
•para a conclusão do lote 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

• 

• 
Ainda conforme a 

nota, "o acatamento 
; dos vários pedidos 
, de mudança no prazo 

visa tão somente 
assegurar a ampla 
Participação das 

empresas" 
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DMJIGAÇÁO 

O investimento será feito pela própria Codemig, que deverá custear entre 70% e 80% do empreendimento 
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-CENTRO MIM ETRA'CINO 

Propostas até quinta 
A Companhia de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais (Codernig) transferiu de segunda para quinta-
feira o recebimento das propostas de preços para 
construção do centro administrativo do estado. 
Segundo a assessoria da companhia, a mudança 
foi a pedido de empresas que adquiriram o edital 
do projeto, que alegaram dificuldades na elabora-
ção das propostas, em função da dimensão das 
obras, dos serviços de engenharia e da tecnologia 
a serem empregadas. 
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Vetor Norte tem explosão imobiliária 
Linha Verde, Vôos em Confins e futuro Centro Administrativo do governo valorizam lotes em mais de 10096 

QUEILA ARIADNE 

Linha Verde mais Centro Administrativo do Gover-
no e transferência dos vôos do aeroporto da Pampulha 
para Confins é igual a uma supervalorização de mais 
de 100% nos imóveis localizados na região conhecida 
como Vetor Norte. Com  tantos investimentos, Lagoa 
Santa, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Confins e as de-
mais cidades do entorno estão vivendo um "boom" i-
mobiliário. Em apenas um ano, o grupo Vitória da U- 

• 
nião, que construiu o condomínio Rosa dos Ventos em 
Vespasiano, vendeu todos os 369 lotes. "O lançamen-
to foi em setembro de 2006. Os primeiros lotes foram 
vendidos por R$ 37,8 mil e os últimos, no mês passa-
do, foram comercializados por R$ 80 mil", afirma o di-
retor comercial do grupo, Adevailde Veloso. 

Segundo Veloso, as obras e projetos previstos pa-
ra o Vetor Norte trouxeram reflexos para toda a re-
gião. Os bairros vizinhos ao Rosa dos Ventos também 
pegaram carona na valorização. "Um lote de 360 me-
tros quadrados no 'Jardim Itaú, que no ano passado e-
ra vendido por R$ 25 mil, hoje é oferecido por até R$ 
70 mil. O mesmo aconteceu no bairro Nazia, onde os 
valores médios subiram de R$ 20 mil para R$ 50 mil", 
compara. 

O diretor da área de loteadoras do Sindicato da 
Habitação de Minas Gerais (Secovi/MG)„lader Nassif. 
ressalta que além da Linha Verde, do aeroporto e da 
vinda do Centro Administrativo, outro fator determi-
nante para o aumento da procura por imóveis nessas 
cidades do Vetor Norte é a saturação do centro de Be- 

lo Horizonte. 
Se a pessoa colocar na ponta do lápis, destaca 

Nassif, é muito mais barato construir uma casa em um 
desses condomínios do que comprar um apartamento 
em bairros localizados ao longo da Linha Verde, como 
o caso da Cidade Nova, por exemplo, região Nordeste 
da capital. "Um apartamento nesse bairro de classe 
média, com três quartos, suíte, localizado num prédio 
bom, custa entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. É possível 
comprar um lote de 100 metros quadrados por R$ 50 
mil em cidades como Vespasiano e Confins, por exem-
plo, e gastar cerca de R$ 900 por metro quadrado, ou 
seja, a casa sai por aproximadamente R$ 150 mil". 
calcula Nassif. 

Segundo Veloso, encontrar um imóvel ou um lote 
nessas regiões não é tarefa fácil. A procura é tanta 
que até mesmo unidades para locação estão difíceis. 
Com  o aquecimento, a tendência é valorizar ainda 
mais nos próximos anos. 

Bom negésio 
Douglas Camarano é assessor de um desembarga-

dor do Tribunal de Contas. Em março deste ano, ele 
comprou um lote no Rosa dos Ventos, em Vespasiano, 
por R$ 49 mil. No começo, a intenção era construir u-
ma casa para morar. Mas diante da valorização, a 
venda se tornou uma possibilidade. "Ainda estou inde-
ciso, quero muito morar no local, mas o lote está mui-
to valorizado. Em todo caso, se for para vender vou es-
perar um pouco, já que a tendência é valorizar ainda 
mais", afirma o comprador. 



DANIEL DE CERQUEIRA 3.4.2007 

Rodoanel • Vai ligar a BR-381, 
na saida para São Paulo, com a 

mesma rodovia, na saída para Vitória, 
cruzando a BR-040. A via passará por 

Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, 
Vespasiano, Pedro Leopoldo, Confins, Santa 
Luzia e Sabará. Terá 68 km, com duas faixas 
de tráfego em cada sentido. O projeto recebeu 
recentemente a licença prévia para as obras 
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MIMA DE ARTE 

BOOM IMOBILIÁRIO 	 Servidores buscam 
Os principais motivos da super-valorização no chamado Vetor Norte 

	 comodidade e lucro 
PEDRO VILELA 29.6.2007 

IMPRENSA MGIOIVULGAÇÃO 

TONTE: SICOVVRTPORTAGN 

Linha Verde • É uma via de trânsito 
rápido, com 35,4 km de extensão, 
para ligar o centro de BH ao 
Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves, em Confins. É o maior conjunto de 
obras viárias em BH e região metropolitana. 
Inclui intervenções nas avenidas Andradas 
•e Cristiano Machado e na rodovia MG-010. 
Está praticamente concluída, , 

RODRIGO CLEMENTE - 0.3,2006 

Cedro Administrativo do governo 
estadual. O espaço vai abrigar 
todas as secretarias do Estado. 
A construção será em uma área de 804 
mil metros quadrados, no antigo Jockey 
Club Serra Verde, ria região Norte de BH, 
ao lado da Linha Verde, que dá acesso ao 
aeroporto de Confins. A previsão é que a 
obra ficará pronta em dezembro de 2009 

Funcionários públicos e 
empresários são o público-al-
vo dos condomínios construí-
dos nas cidades do Vetor Nor-
te. Enquanto os primeiros es-
tão de olho em comodidade, já 
que o Centro Administrativo 
que vai abrigar todas as se-
cretarias do governo do Esta-
do será construído em Vespa-
siano, os segundos estão em 

I busca de imóveis próximos às 
empresas atraídas pelo au- 
mento do movimento do Aero- 
porto Internacional Tonere. 
Neves (Confins). 

Uma pesquisa realizada 
pela Secretaria dc Desenvolvi-
mento Regional e Política Ur-
bana (Sedru) indica que 85% 
dos funcionários do Estado 
que serão transferidos preten-
dem morar perto do centro. 

O auditor fiscal da Receita 
do Estado, Caio Magno, com-
prou dois lotes no condomínio 
Rosa dos Ventos, em Vespa- 

j siano, e sua noiva comprou 
outros Vês. "Meu objetivo 
principal é construir cm dois 
deles, já que vou trabalhar lá 
perto. Atualmente moro no , 
Santo Antônio, que é muito 
longe." O casal pensa em ven-
der os demais lotes. "É um 
bom investimentos, compre' 

1 os lotes por R$ 42 mil e el 
já valorizaram mais 
100%", afirma Magno. 

O empresário Marcelo Sil-
va Santos é dono de uma em-
presa que presta serviços pa-
ra a Gol. Ele veio do Rio de 
Janeiro para Minas quando a 
companhia aérea construiu o 
hangar de manutenção, há a-
proximadamente dois anos. 
Na época, ficou procurando 
um imóvel para alugar em 
Lagoa Santa por mais de dois 
meses. "Agora juntei com 
meus irmãos e alguns amigos 
e compramos 12 lotes no Ro-
sa dos Ventos, visando princi-
palmente o investimento", 
conta. (QA) 

Transferência dos vôos do aeroporto da 
Pampilho para Confins • Aconteceu na 

virada do dia 12 para o dia 13 de 
março. Com  a mudança, o número de vôos 

em Confins subiu 13 vezes. O aumento no 
movimento, com o•acesso facilitado peta 
Linha Verde, atraiu várias empresas comei a 
Gol, que construiu um galpão de manutenção 
de aeronaves, a Clamper, a VMI e a Maxtrack• 
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Centro ~istrativo: prazo final 
Será encerrado hoje o prazo para a entrega 

de propostas para a licitação do projeto para 
construção do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, em Venda Nova,  

orçado em R$ 890 milhões. Também hoje 
serão abertas as propostas na sede da Com-
panhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig). Pág. 7 

• 

• 
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Propostas para 
a sede do governo 
serão conhecidas 

Prazo para entrega cia documentação termina hoje 
MÁRIO CORRÊA 

Termina hoje o prazo 
para a entrega de propos-
tas para a licitação do Cen-
tro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, 
inaior obra do governo 
Aécio, orçada em R$ 890 
milhões. Os envelopes tam-
bém serão abertos hoje, às 
1.4 horas, na sede da Com- 

anhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), estatal 
encarregada do processo 
licitatório. O prazo já foi 
adiado por duas vezes, mas 
p governo alegou que as 
postergações não atrasa-
ram o cronograma, que 
prevê início das obras 
ainda em setembro deste 
ano e conclusão em dezem-
bro de 2009. 

O investimento será 
feito pela própria Codemig, 
que deverá custear entre 
70% e 80% da obra com 
recursos próprios e pre-
tende buscar o restante no 
mercado financeiro. No iní-
cio de julho o projeto rece-
beu do Conselho Estadual 
de Política Ambiental 
(Copam) a Licença Prévia 
(LP), que poderia ser um 
dos entraves ao inicio das 
contruções. 

O presidente da Code-
mig, Owaldo Borges da 
Costa Filho, já havia afir-
mado ao DIÁRIO DO 

COMÉRCIO que as regras 
da licitação foram monta-
das de forma a ampliar o 
leque de empreendimentos 
que poderiam participar do 
certame, mesmo mantendo 
pré-requisitos rígidos. A 
divisão da obra em três 
lotes e a possibilidade de 
formação de consórcio de 
até três empresas foram 
ressaltadas como medidas 
que facilitam o acesso à 

O investimento será 
feito pela própria 

. Codemig, que deverá 
custear entre 70% e 80% 
da obra com recursos 
próprios e pretende 
buscar o restante no 
mercado financeiro 

concorrência. 

Turn key - O edital ainda 
estipula que o valor 
má): -no proposto pelas 
empïesas não poderá 
ultrapassar 10% do pre-
visto no orçamento ou ela 
será automaticamente eli-
minada. Sendo assim, o 
preço máximo proposto nos 
três lotes não poderá ser 
superior a R$ 979 milhões. 
A contratação dos empre-
endedores será feita em 

regime de empreitada por 
preço global (chamado de 
turn key) onde o vencedor do 
processo já possui gasto e 
prazo fixos para a conclu-
são do lote desde o 
momento em que o acordo é 
fechado. 	_ 

O complexo reunirá em 
um só local todas as secre-
tarias de governo e os 
órgãos vinculados. A con-
corrência visa contratar a 
execução de obras e serviço 
de engenharia, inclusive 
fornecimento, montagem e 
instalação de equipamen-
tos e sistemas necessários 
para a construção do 
empreendimento. A esti-
mativa é de que a mudança 
de sede irá permitir uma 
economia de R$ 25 milhões 
ao ano apenas com a elimi-
nação do pagamento de 
aluguéis. 

O antigo Jockey Clube 
de Minas Gerais, às mar-
gens da Linha Verde, na 
região Norte da cidade, 
dará lugar ao Centro. O 
complexo terá duas torres 
de 15 andares cada, que 
abrigarão todas as secreta-
rias de Estado, o Palácio do 
Governo (com 20 mil 
metros quadrados e sete 
pavimentos), um prédio de 
serviços, um centro de con-
vivência com lojas erestau-
rantes, além de um auditó-
rio com capacidade para 
540 pessoas. 



ALISSON S,IVA 
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O complexo terá duas torres de 15 andares 
cada, que abrigarão as secretarias 
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Panificadores 
G Aconteceu na Serraria Souza Pinto a maior festa do 

setor sindicalista de Minas, promovida pelo Sindicato e 
Associação Mineira da Indústria da Panificação (Arnipão), 
através da Sip, presidido por Luiz Carlos "Caio" Xavier 
Carneiro, e Amip, presidido por Antonio de Pádua 
Moreira, reunindo cerca de 2.500 pessoas que curtiram a 
grande promoção, em sua 48' edição, mostrando a união 
da classe, que teve como patrocinadores grandes indús-
trias e entidades. 

• A grande surpresa da noite foi o show da dupla Zezé 
de Camargo e Luciano, que deram uni monumental show 
e após desceram ao salão para as fotos com os fás, na maior 
simpatia. A festa seguiu animada com a banda Hocus 
Pocus, que tocou até alta madrugada. 
. • Entre os que circularam pela festa, o vice-prefeito 
Ronaldo Vasconcelos, secretário de Desenvolvimento, 
Márcio Lacerda, presidente da Fiemg, Robson Braga de 
Andrade, Olavo Machado Júnior, Cláudio Lambertucci, 
Miguel Corrêa Jr., Tulio Vanucci, Cesar Vanucci, Domin-
gos Costa e Bernadete, Cezar Tavares e Patrícia, deputado 
Fábio Avelar, deputado Sebastião Costa da Silva, depu-
tado Silvinho Resende, vereador Tarcísio Caixeta, verea-
dor Vinicio Dantas, Salim Mattar e Tania, Márcio Duarte, 
desembargador do TRT Paulo Roberto Sifuentes e Maria 
Helena. 
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Mendes deve faturar R$ 500 milhões 
MARX FERNANDES 

A construtora mineira 
Mendes Júnior espera 
crescimento de 15% a 20% 
em 2007, ante 2006, com 
faturamento de cerca de 
R$ 500 milhões. De acordo 
com o diretor Financeiro e 
de Relações com o Mer-
cado da empresa, Ângelo 
Cota, em 2008 o incre-
mento será de 40%, che-
gando a faturar cerca de 
R$ 800 milhões. Segundo 
Cota, a expectativa das 
obras de expansão da 
Refinaria Gabriel Passos 
(Regap) — unidade da 
Petrobras instalada em 
Betim, na Região Metro-
politana de Belo Hori-
zonte (RMBH) —, com 
contratos de aproximada-
mente R$ 600 milhões a 
R$ 700 milhões, é uma das 
principais responsáveis 
por alavancar o cresci-
mento. 
' "Estamos na fase de 
mobilização do projeto da 
Regap, com início das 
obras previsto para 
novembro deste ano", 
disse Cota. Além da refi-
naria, o diretor ressaltou 
um contrato de R$ 110 
milhões para obras de 
expansão da Rio Paracatu 
Mineração S/A (RPM), 
localizada no Noroeste de 
Minas e controlada pela 
canadense Kinross Gold 
Corporation. A minera-
dora possui um plano de 
investimentos da ordem 
de US$ 470 milhões, vol-
tado para ampliação da 
produção, que deverá pas-
sar de 5,4 toneladas de 
ouro por ano, para 15 
toneladas, a partir do 
segundo semestre de 
2008. 

A Mendes Júnior pos-
sui como urna de suas 
principais características 
a atuação fora do país.  

"Porém, por motivos 
estratégicos, estamos 
finalizando alguns proje-
tos no Chile e reduzindo a 
presença no mercado 
externo", disse Cota. A 
empresa participou de 
forma expressiva em 
diversas obras de infra-
estrutura no Iraque na 
década de 1980. Além de 
Minas, a construtora 
atua em outros estados, 
como São Paulo, onde a 
maior expectativa é em 
relação ao Rodoanel da 
capital paulista. 

O incremento dos negó-
cios também é reflexo das 
obras dos governos esta-
dual e federal em infra-
estrutura, conforme Cota. 
As obras do Boulevard 
Arrudas, parte inicial da 
Linha Verde — interven-
ções viárias que consumi-
ram cerca de R$ 370 
milhões com recursos do 
governo estadual e ligam 
o Centro da Capital ao 
Aeroporto de Confins —, 
foram finalizadas em 
março. Segundo o diretor, 
a expectativa agora gira 
em torno das obras de 
expansão do Boulevard 
Arrudas, que serão esten-
didas até o ex-Cardiomi-
nas. 

Entre os investimentos 
para este ano, a Mendes 
Júnior pretende aportar 
R$ 20 milhões em cami-
nhões para suprir a forte 
demanda de obras na 
malha rodoviária nacional, 
previstas para os próximos 
anos. Segundo Cota, a 
empresa prefere alugar os 
equipamentos, porém, o 
aquecimento do setor da 
construção pesada gerou 
escassez de máquinas e 
equipamentos no mercado. 
"A situação está come-
çando a preocupar, já que a 
tendência é faltar ainda 
mais maquinário no curto  

prazo", advertiu. 

PAC — No âmbito federal, 
ele destacou a expectativa 
em relação ao Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). "Apesar de 
estar escorregando, no 
que diz respeito às contra-
tações, a partir do 
segundo semestre deverá 
ter uma arrancada 
maior", disse. "Contudo, 
estamos participando da 
licitação para o empreen-
dimento do Centro Admi-
nistrativo do Estado de 
Minas Gerais", disse. 
Considerada a maior obra 
da gestão Aécio Neves, a 
construção está orçada em 
R$ 890 milhões. 

Cota ressaltou, ainda, a 
situação jurídica que está 
travando a expansão do 
metrô de Belo Horizonte. 
"A empresa está preparada 
e mobilizada para retomar 
as obras", disse. Para ele, a 
Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), 
resolveu licitar as inter-
venções em contratos 
"picados", com a contrata-
ção original datada de 1985 
vigorando. A primeira lici-
tação lançada em maio, 
com valor de R$ 7 milhões, 
não ocorreu devido a uma 
liminar concedida ao Con-
sórcio BH-Metrô, liderado 
pelo grupo Mendes Júnior. 

O orçamento total do 
contrato de 20 anos com a 
construtora para a Linha 2 
é de R$ 80 milhões, con-
forme Cota. Segundo infor-
mações da CBTU, o con-
trato não demandou uma 
licitação pública, mas sim 
uma contratação direta na 
época. As obras serão feitas 
com recursos do Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), do governo 
federal, que destinou R$ 
186,3 milhões para o metrô 
da Capital. 
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Mais empresas extintas em MG 
Número aumentou 53,3% no ano até agosto sobre mesmo período do ano passado 

.1iRUNO MARQUES 	Micro e Pequena 

; De janeiro a agosto deste 
ano foram registradas 
11,935 mil extinções de 
dmpresas pela Junta 
q omercial do Estado de 
Minas Gerais (Jucemg), o 
c ue representa alta de 
53,3% em relação às 7,783 
mil contabilizadas. no 
Mesmo período de 2006. 
Em todo o ano passado, 
foram encerradas 12,503 
mil empresas. 

Para o conselheiro do 
gonselho Regional de Con-
tabilidade de Minas Gerais 
(pRC-MG) Mário Mateus, o 
crescimento dos registros 
de extinções 

reflexo do 
umento das 

g xigências 
dos órgãos de 
Gontrole fis- 
dal, o que 
força as 
dmpresas a 
(lotarem em 
dia com as 
Obrigações 
tributárias e, 
gonseqüente- 
Mente, facilita o processo 

de encerramento. 
De acordo com ele, 

4inda é muito cedo para 
afirmar que o crescimento 
4as extinções seja reflexo 

desburocratização no 
âmbito da Lei Geral da 

E mpresa, que passou a 
i?ermitir que uma empresa 
Eleja encerrada mesmo que 
haja débitos tributários 
pendentes. 

Em igual base de com-. 
Raração, a Jucemg apu- 
iou 33,381 mil constitui-, 
“Ses em 2007. Este 
illúmero é 2,3% superior 
em relação às 32,637 mil 
contabilizadas em 2006. 
De janeiro a agosto deste 
ano foram criadas 68 coo-
perativas, 120 sociedades 
anônimas, 18,987 mil 
empresas Ltdas, além da 
Constituição de 1,983 
empresários. 

Do total de 33,381 mil 
constituições realizadas 
•nos oito primeiros meses 
deste ano, são microempre-
sas 11,671 mil empresários 
e 13,464 mil Ltdas. Entre 
as empresas de pequeno 
porte (EPP) estão 20 
empresários e 196 Ltdas. 
Além disso, há também 
8,030 mil empresas que 
não declararam o porte. 

Nacional — O Departa-
mento Nacional de Regis-
tro do Comércio (DNRC), 
vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior 
(MDIC), divulgou ontem o 
número total de constitui- 

ções de  

empresas no 
país realiza-
das no pri-
meiro semes-
tre de 2007. 

Minas 
Gerais foi o 
segundo 
Estado onde 
mais se abri-
ram empre-
sas nos seis 
primeiros 

meses do ano, cerca de 24,6 
mil, o que representou 10% 
do total de constituições 
realizadas no país. São 
Paulo, onde foram abertas 
aproximadamente 75,5 mil 
empresas no primeiro 
semestre do ano, continou 
sendo o Estado onde mais 
empresas foram abertas, 
com 30% de participação do 
montante nacional. 

Em relação às extinções, 
foi divulgado pelo DNRC 
que Minas encerrou 8,45 
mil empresas nos seis pri-
meiros meses deste ano, 
ficando em terceiro lugar, 
com pouco mais de 12% de 
participação. O Estado que 
mais extinguiu empresas, 
cerca de 21,2 mil, foi São 
Paulo, que manteve os 30% 
de representação nacional. 
O Estado do Rio Grande do 
Sul foi o segundo que mais 
encerrou empresas, cerca 
de 9,5 mil, com quase 14% 
de participação. 
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O complexo terá duas torres de 15 aridares cada, que abrigarão as secretarias 
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Licitação do Centro Administrativo 
atrai seis consórcios com 16 empresas 

da região. "Os edifícios serão ecologicamente 
corretos, com recursos para diminuir o consu-
mo de água e energia elétrica. Além disso, a 
área será cercada por grande área verde que ser-
virá dc local de lazer para a população", afirma 
o presidente da Codernig. O prazo de execução 
das obras é de 27 meses. 

O Centro Administrativo passa a fazer par-
te da lista de obras de Oscar Niemeyer na capi-
tal mineira, juntando-se ao Colégio Milton 
Campos, ao conjunto arquitetônico da Pampu-
lha e aos edificios Niemcycr e da Biblioteca Es-
tadual "Professor Luiz de Bessa", ambos na 
Praça da Liberdade. 

)ezesseis empresas, agrupadas em seis con- 
.,is, estão participando do processo de licita-

ção para a construção do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais em urna área de 804 
mil metros quadrados, no antigo Hipódromo Ser-
ra Verde, na Região Norte de Belo Horizonte. Os 
nomes foram revelados ontem, quando foram en-
tregues os envelopes com as propostas. Na pri-
meira etapa, a Comissão de Licitação da Compa- 

4  ia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
tais (Codemig), responsável pela obra, vai 

avaliar os documentos de natureza jurídica, fiscal, 
financeira e técnica. As propostas de preços serão 
conhecidas na fase seguinte, após a definição das 
empresas habilitadas. 

"Procuramos fazer o máximo para garantir 
ampla participação das empresas. O prazo dado 
foi suficiente para que elas fizessem os levanta-
mentos de custos com a maior precisão possível. 
Acreditamos que o processo vai correr com tran-
qüilidade", afirmou o presidente da Codemig, 
Oswaldo Borges da Costa Filho. 

Divisão 

O projeto foi divido em três lotes. O pri-
meiro inclui o Palácio do Governo, a praça 
ci-ica c um auditório com capacidade para 
540 lugares, além das obras de infra-estrutu-
ra (terraplenagem, drenagem superficial, ir-
rigação, pavimentação etc). 

• 

O segundo lote engloba um dos prédios 
em que vão funcionar as 17 secretarias de Esta-
do e outros órgãos do governo. No Ultimo lote 
estão incluídos Q outro prédio de secretarias e a 
edificação que vai abrigar agências bancárias, 
lanchonetes, restaurantes e serviços voltados 
para o atendimento dos 16 mil funcionários e 
10 mil pessoas que circularão pelo Centro Ad-
ministrativo diariamente. 

Do ponto de vista técnico, o projeto tem 
alto grau de detalhamento, o que ajuda a deter-
minar com maior nível dc certeza, os custos e 
prazo da obra. Outro ponto que foi alvo de aten-
ção dos projetistas foi a preservação ambiental 

Em presas participa retos da licitação 
Lotes Consórcios 

1, 2 e 3 Via Engenharia S/A 
Construtora Andrade Gutierrez S/A 
Construtora Barbosa Mello S/A 

1, 2 e 3 Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Construtora OAS LTDA 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 

1, 2 e 3 Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A 
Construtora Ferreira Guedes S/A 
Convap Engenharia e Construções LTDA 

1, 2 e 3 Constran Construções e Comércio S/A 
Schahin Engenharia S/A 

1, 2 e 3 Santa Bárbara Engenharia S/A 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A 
Construções e Comércio Camargo Correa S/A 

2 e 3 Estacom Engenharia S/A 
131okos Enaenharia LTDA 
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• 

para a conclusão do lote 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

O primeiro lote deman-
dará aportes da ordem de 
R$ 172,56 milhões e com-
preende as intervenções de 
infra-estrutura — como ter-
raplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes 
externas, paisagismos, 
pavimentação e praça 
cívica —, além da constru-
ção do Palácio do Governo e 
de um auditório com capaci-
dade para 540 pessoas. O 
prazo determinado para a 
conclusão dessa parte do 
empreendimento é de 27 
meses. 

Segundo lote - Outros R$ 
350,98 milhões estão esti-
mados para serem gastos 
no segundo lote, que cor-
responde às obras de um 
dos dois prédios onde pas-
sarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. 
A empresa ou consórcio que 
ficar responsável por essa 
parcela terá 26 meses para 

a conclusão. 
Já o terceiro lote deverá 

consumir mais R$ 374,76 
milhões, correspondente à 
edificação do segundo prédio 
onde ficarão as secretarias e 
o centro de convivência, 
construção localizada entre 
os dois prédios que abrigará 
agências bancárias, restau-
rantes, lanchonetes e outros 
serviços para atender os fun-
cionários do Estado. A con-
clusão deverá ser feita em 25 
meses. O empreendedor que 
não cumprir o prazo estipu- 
lado sofrerá multa e ficará 
impedido de participar de 
outras licitações por dois 
anos. 

A previsão é de que 17 
secretaria sejam transferi-
das para o centro, o que 
poderá gerar uma economia 
de R$ 25 milhões anuais 
para o governo apenas com 
os aluguéis que deixarão de 
ser pagos. A obra será levan-
tada no terreno do antigo 
Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da Linha 
Verde. 

• 
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Sede 
Estado será 

disputada por 
6 consórcios 
Ao todo, são 16 construtoras 

MÁRIO CORRÊA 

Algumas das maiores 
construtoras do pais estão 
participando da licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais. 
Seis consórcios apresenta-
ram propos- 
tas, totali-
zando 16 
empresas no 
certame. 
Ontem, foi 
realizada a 
abertura dos 
envelopes e 
teve início a 
análise da 
habilitação de 
cada grupo. 
Após a decisão 
da Comissão de Licitação, as 
empresas terão cinco dias 
úteis para recorrer e só 
depois serão abertas as pro-
postas financeiras. 

Cinco consórcios irão par-
ticipar de todos os três lotes 
do projeto: Via Engenharia, 

Andrade Gutierrez e Bar-
bosa Melo; Odebrecht, OAS e 
Queiroz Gaivão; Santa Bár-
bara, Mendes Júnior e 
Camargo Corrêa; Canstru-
cap, Ferreira Guedes e Con-
vap; Constran e Schain. Já o 
grupo formado pelas empre- 

sas Estacom e 
Blokos irá 
concorrer ape-
nas nos lotes 2 
e 3 da obra. 

O projeto 
que atiçou os 
maiores gru-
pos de cons-
trução do pais 
foi orçado em 
R$ 8 9 0 
milhões e é a 
maior obra do 

governo Aécio. As obras 
estão divididas em três lotes. 
A contratação dos empreen-
dedores será feita em regime 
de empreitada por preço glo-
bal (chamado de turn hey) 
onde o vencedor do processo 
já possui gasto e prazo fixos 

Outros R$ 350,98 
milhões estão estimados 
para serem gastos no 
segundo lote, que cor- 
responde às obras de 
unt dos dois prédios 

onde passarão afundo- 
mu- as secretarias 
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030 lote deverá consumir R$ 374 mi correspondente à edificação do 2° prédio onde ficarão as secretarias 

• 
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Transporte público será licitado 
Medida anunciada pela Setop será utilizada no sisterna,público da RMBH 

ALINE LUZ 

Pela primeira vez nos últi-
mos 20 anos, a Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte (RMBH) vai ter o sis-
tema de transporte público 
por ônibus reestruturado, o 
que deve beneficiar cerca de 
4,9 milhões de pessoas. A 
partir de agora, a concessão 
da exploração, atualmente 
feita por mais de 50 empre-
sas, que tiveram permissão 
para prestar o serviço, 
deverá ser feito por meio de 
licitação. Em 15 dias, será 
divulgado o edital de licita-
ção para administração do 
sistema de transporte 
público da RMBH. 

De acordo com a Secreta-
ria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas (Setop), as 
empresas ou consórcio de 
empresas que serão selecio-
nadas por meio de licitaçãó, 
devem ter que investir cerca 
de R$ 700 milhões na presta-
ção dos serviços. Elas devem 
demonstrar capacidade par-
ticularmente em relação à 
idade dos ônibus ofertados. 

A RMBH é composta por 34 
municípios com cerca de 4,9 
milhões de pessoas, dos quais 
2,4 bilhões somente em Belo 
Horizonte. Atualmente, mais 
de 2,4 mil ônibus atendem à 
região fazendo cerca de 320  

ao 
edes 

(RITs), de acordo min a loca- 
aportes 

lização geográllica, acesso 
aos corredor de transporte 
e outras c •acterísticas que 
permit 	a melhoria da 
ofertp do serviço. Essas 
redes serão formadas por 
lighas expressas, estrutu-
rais e alimentadoras que 
poderão ser integradas ou 
não por meio de terminais e 
estações de transferência e 
tarifariamente através de 
bilhetagem eletrônica, deli-
mitada Nu- uma mesma área 
da região metropolitana. 

Qualidade — De acordo com 
o secretário de Estado de 
Transportes e Obras Públi-
cas, Fuad Noman, disse que 
o novo sistema tem o objetivo 
melhorar a qualidade dos 
serviços e reduzir viagens e 

mil viagens por mês, em um 
percurso de 16 milhões de qui-
lômetros e atendendo aproxi-
madamente 18,5 milhões de 
pessoas a cada 30 dias. Do 
total de municípios da RMBH, 
seis (Belo Horizonte, Conta-
gem, Betim, Santa 
Sabará e Venda Novaf repre-
sentam 89% do total de via-
gens feitas pelas 875 linhas. 

1\lo novo modelo de trans- / 
porte proposto para a RM 
as linhas de ônibus s 
agrupadas em sete 
Integradas de 'I'ra 

custos desnecessário(" 
uma forma de simpjifícàr 
reduzir o custo do t nsport 
para os usuári , além d 
diminuir a antidade de 
ônibus em elo Horizonte. 
Além dis , heverá aumento 
na oferta de destinos, encur-
tametíto de percursos, maior 
frja4üência de atendimento 

/os passageiros, racionaliza-
ção da frota, que deve ser de 
2,1 mil veículos", avaliou. 

O novo sistema será 
implantado em duas etapas. 
Inicialmente,- as linhas atu-
ais serão agrupadas pelas 
regiões previstas pelas RITs 
e depois, no prazo de um ano, 
com o funcionamento da 
bilhetagem eletrônica e de 
vários dos terminais previs-
tos, que terão a implantação 
concluída em dois anos. 

Devem ser construídos 22 
terminais, sendo quatro em 
Contagem, três em Vespazi-
ano, três em Ribeirão das 
Neves, três em Sarzedo, dois 
em Santa Luzia, dois em 
Betim, dois em Nova Lima, 
um São José da Lapa, um em 
Ibirité e outro em Sabará. 

O processo licitatório vai 
reestruturar a parte operaci-
onal quanto ao quadro de 
horários, a padronização de 
frota, os itinerários e inte-
grações físicas e tarifárias 
com terminais de ônibus e do 

É metrô. Com  isso, espera-se 
e que haja um incremento da 
e interligação entre os munici- 
e pios, o encurtamento dos 

atuais percursos, o aumento 
da oferta de destinos aos 
usuários, a redução do 
tempo de deslocamento (ori-
gem/ destino) e redução dos 
custos operacionais. 

O critério de seleção sei. 
feito pelo julgamento das 
propostas técnicas e de preço 
ofertado. Poderão participar 
empresas ou consórcio com a 
necessária qualificação de 
eficiência e experiência na 

- atividade de transporte. O 
prazo previsto para a explo-
ração dos serviços, conside-
rando os investimentos 
necessários para a sua exe-
cução, foi calculado em 30 
anos, através de estudos de 
viabilidade técnico-econô-
mica. 

O desempenho das empre-
sas ou consórcio será avali-
ado todo ano. No final de 15 
anos de contrato, as empred. 
sas ou consórcio terão as w 
avaliações anuais pontua-
das. Se não forem atendidos 
os índices mínimos, o con-
trato poderá ser extinto e 
realizada nova licitação. Em 
qualquer caso, no 16° ano, as 
empresas ou consórcio deve-
rão adequar as frotas às con-
dições iniciais do contrato. 
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• Seis consórcios 
na concorrência 
Dezesseis empresas, agrupadas em seis consórcios, 
participam do processo de licitação do Centro Ad-
ministrativo de Minas Gerais, a ser construido em 
área de 804 mil metros quadrados, no antigo Hi-
pódromo Serra Verde, na Região Norte de Belo Ho-
rizonte Os envelopes com as propostas para a rea-
lização do projeto (foto) do arquiteto Oscar Nie-
meyer Saram entregues ontem à Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas (Code-
mig,), responsável pela obra. Não foram elaboradas 
ainda estimativas de preços, que só serão feitas de-
pois que forem avaliados os documentos jurídicos, 
fiscais-financeiros e as propostas técnicas. Partici-
pam da licitação as empresas Via Engenharia S/A, 
construtoras Andrade Gutierrez S/A, Barbosa 
Mello S/A, Norberto Odebrecht, OAS, Queiroz Gai-
vão, Ferreira Guedes, Convap, Construcap, Cons-
tran,Santa,Bárbara Engenharia. Mendes Júnior, Ca-
margo Couta, Schahin Engenharia, Estacam Enge-
nharia e Biokos Engenharia 

INCLUSÃO 

Titulo para eleitor com 

do no icone da campanha Facilite seu voto, ou ligar 
para o Disque-Eleitor; (31)3291-0004. 

do governo mineiro. Depois de ocupar por quatro 
anos o cargo de secretário-adjunto de Defesa 
Social eatérecentemente a assessoria Para 
Assuntos de Segurança, o sociólogo enviou 
quarta-feira uma carta ao governador Aécio 
Neves (PSDB) pedindo exoneração do cargo. Em 
nota à imprensa, Sapori alegou que vai se dedicar 
à atividade académica no curso de ciências sociais 
da Pontificia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG). 

ki) MAIS SUPLEMENTAÇÕES 

G ACORDO PERMITE APROVAÇÃO 

Está pronto para ser votado em primeiro turno 
pelo plenário da Assembléia Legislativa o 
polémico projeto de lei complementar que 
efetiva cerca de 100 mil servidores designados 
que não prestaram concurso público. O parecer 
do relator, deputado Sebastião Helvécio (PDT), 
acatando as modificações feitas pelas comissões 
de Constituição e histiça e de Administração 
Pública, foi aprovado por unanimidade, ontem, 
na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Já há acordo coro a oposição para 
aprovação do projeto. A líder do PT na 
Assembléia, Elisa Costa, disse que a bancada 
votará a favor do texto, apesar de considera-10 
inconstitucional, por atender a cerca de 100 mil 
designados da Educação e a funcionários em 
função pública, 25 mil destes já em fase de 
aposentadoria 

s; 	

SAPORI SAI DO GOVERNO 

t==i O professor LU12 Flávio Sapori não faz mais parte 

problemas de locomoção N 
O Tribunal Regional Eleitoral (111E-MG) lança hoje a 
campanha "Facilite seu voto', a partir das 10h. no au-
ditõrio do Colégio lmaco, no Parque Municipal, em 
Belo Horizonte Um posto de alistarnentovoitado pa-
ra os eleitores com mobilidade reduzida será monta-
do para incentivar o alistamento ou a transferéncia 
de titulo para qualquer urna das 203 seções especiais 
de fácil acesso da capital. Nesses lugares, não há esca-
das ou obstáculos até a cabine de votação. A campa-
nha vai até dezembro. Para obter informações sobre 
as seções de fácil acesso, basta consultar a página ini-
cial do tribunal na interne: (inew.tre_srov.br), clican- 

• 
Dois decretos do governador Aécio Neves 
(PSDB) - publicados na edição de ontem 
do Minas Gerais - permitirão a abertura de 
crédito suplementar de RS 97,4 milhões a quatro 
secretarias de Estado (Agricultura, Cultura, 
Educação e Saúde), dois fundos (Saúde e 
Habitação) e nove órgãos públicos Os recursos 
previstos nos decretos virão da anulação de 
algumas dotações orçamentárias, mas a principal 
fonte é o "excesso de arrecadação de recursos 
ordinários'', correspondente a RS 70 milhões_ 

e Colobarcaorti Isobello Souto e Patricia Aninho 

1 

tiVia 
Usi 
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Funcionários da superintendência mineira aderem a protesto 
e dizem que falta de estrutura contribui para irregularidades 

Servidores' p • rume • 
acusam ..politizoçdo 

BOM* MAAXAJtotiN 

De braços cruzados, os servidiaieS do Dé-
pa rta mento Nacional de infra-Estrutura de 
Transportes (DM) de Minas Gerals,adéri-
ram ontem ao movirnentonacional em • 
protestointra o que consideram excessi-
va politiiação do-órgão e a falta de um pla-
no de esteüturação da caneiro Ern Minas, a • 
sede em Belo Horizonte e as 19 unidades do 
interior, que reúnem 250 servidores, en-
oro ssaram a paralisação de um dia. que rei-
vindicava a retomada das negociações com- . 
o Minister' irs da Planejarriento, interrompi-
-das há três meses. Osuperliliendente 
nal em Mina4,Fernando.GArtiarães Rodri::  
gues, também aderiu Ogieve,Ele foi indica-
do ao cargo PeltiER. 

O porta-voida categoria. Carlos Rogério 
Caldeira, engenheiro de carreira do órgão, , 
considerou ontem a manifestação bem - 
sucedida, g que o Ministério dó Elaneja-.  • 
mento agendou entrevista com 'os repre; 
se man tes do movIrnenM para que seja de- - 
batida a proposta de reestruturação da car-
reira encaminhada pela súperintendEncla  

nacional do Drift. Os servidores pleiteiam 
equiparação salarial com os funcionários, 
das agénclas reguladoras ligadas ao Minisi 
tériodos Transportes —a Agencia Nacional - 
de Transportes Terrestres e a.Agénela Na-
dona] do Transpoite Aquaviárfp..Atuak • 
mente, os servidores ativos db Dnit são en-
quadrados em tjabelas:salariaáque dile-
'reneiam aquelesque foram recentemente: 
amansados daqueles que foram transfe-
ridos 20 novo Órgão. Os salários variam 
tre R$ 1,8 mile.R$ 3,4 mil e.são aproxima; 

41arnente 307.k infetioresãqqeies praticados 
'nas généias reE0ladáras: "; • j. 
• Esse moirlmento, iniciado 'há três áSos, 

:E anteriorao relatório do "fp bunal de Con-
' :tg:dkUP40,-(T.0-4,*411800  anteontem, /  
em stiefoM â'Po-ritádoá ltidltlislstOrrIl-
gularidades em 77 obras federais, cinco de-
las em Minas,derais. Entretanto, Carita Ro-
gerio'Caldeire criticou 4:falia de estrutura 
do órgão, o que, segundo ele, acarreta Fp: 
Mamas na aplicação dosiecursos. "A falta 
de estrutura leia a excessiva polítização do 
Dnit, o que resulta emIrregularidadestja 
execução das obras"-, afirmou ele. 	'  

Entre as obras apontadas como irregu-
lares pelo TC1.3 está a de transposição do Rio 

. São Francisco.A recomendação cio tribunal. 
: 	que dePende deava) do Congresso.é de que 
• nenhuma dela receba recursos do Orça- 

• Mento cia União de-2308Àté qi.ie os, proble-
mas apontadoSSejarnsanadciS. Cr Dnit, 
bordinado ao Ministério dos Transportes, 
foi o lideino raYiling das idegularldades, 
respondendo por quase metade dos pro-
blemas apontados como graves, que pode 

' 	levar ao bloèiiielo doa Mvestimentosfede- 
rais. As irregularidades-mais freqüentes In-
dicadas foram superfaMramentode obras, 
serviços e eqiiiparnentos, alérn,da restrição 

'à concorréncla noS processos Ilcitaíõrios. 
2. 	As Cinca obras Itaüzadas ein Minas que 

• 'apresentam indícios-de Irregularidades são, 
segundo o TCU:a Barragem Berizal (Tequiti-
nhonha/Mucuri), a Baríagem Congonhas 
(Norte); a reStailiação de 'trechos deBR-494, 
entre Divinápolige Oliveira, as oh:Sinos tre-
chos da BR-381'entre Veladores e Belo Hori-
zonte e a construção de trechos rodoviários 
na BR-265, q ue corta Minas, partindo do Int& 
riorde São Paulo para o Rio de_ Janeira • 
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ANASTASIA E O DESENVOL-
VIMENTO - O vice-governador 
Antonio Augusto Anastasia fez 
palestra sobre o tema "Minas Ge-
rais: Panorama 2008" em reu-
nião da Câmara de Comércio 
França-Brasil, ontem, no Hotel 
Mercure, em Belo Horizonte 
(foto). Ele disse que o Governo  

teni apresentado oportunidades 
de investimentos. "Estamos aten-
tos ao desenvolvimento econômi-
co, e isso permitirá ao Estado condi-
ções também para investir em infra-
estrutura", disse. Ele abordou, 
ainda, o equilíbrio fiscal e a retoma-
da da capacidade de investir, alcan-
çados no primeiro mandato do go-
vernador Aécio Neves. Participaram 

da reunião os secretários de Desen-
volvimento Econômico, Márcio La-
cerda, e de Planejamento e Gestão, 
Renata Vilhena; o presidente da Val-
lourec & Mannesman do Brasil, Flá-
vio Azevedo; o presidente da Leme 
Engenharia/Grupo Suez e associado 
institucional da CCFB-RJ, Flávio 
Campos; e a vice-presidente da 
CCFB-MG, Isabelle Gamim. 
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Licitação do Centro Administrativo 

Dezesseis empresas, agrupadas em seis con-
sórcios, estão participando do processo de licita-
ção para a constnção do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais em uma área de 804 
mil metros quadrados, no antigo Hipódromo Ser-
ra Verde, na Região Norte de Belo Horizonte. Os 
nomes foram revelados ontem, quando foram en-
tregues os envelopes com as propostas. Na pri-
meira etapa, a Comissão de Licitação da Compa-
nhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codeinig), responsável pela obra, vai 
avaliar os documentos de natureza jurídica, fiscal, 
financeira e técnica. As propostas de preços serão 
conhecidas na fase seguinte, após a definição das 
empresas habilitadas. 

"Procuramos fazer o máximo para garantir 
ampla participação das empresas. O prazo dado 
foi suficiente para que elas fizessem os levanta-
mentos de custos com a maior precisão possível. 
Acreditamos que o processo vai correr com tran-
qüilidade", afirmou o presidente da Codemig, 
Oswaldo Borges da Costa Filho. 

atrai seis consórcios com 16 empresas 

para o atendimento dos 16 mil funcionários e 

edificação que vai abrigar agências bancárias, 
lanchonetes, restaurantes e serviços voltados 

do e outros órgàos do governo. No último lote 
estão incluídos Q outro prédio de secretarias e a 

em que vão funcionar as 17 secretarias de Esta- 
O segundo lote engloba um dos prédios 

virá de local de lazer para a população", afirma 
o presidente da Codemig. O prazo de execução 
das obras é de 27 meses. 

mo de água e energia elétrica. Além disso, a 
área será cercada por grande área verde que ser-

da região. "Os edificios serão ecologicamente 
corretos, com recursos para diminuir o consu- 

10 mil pessoas que circularão pelo Centro Ad- 	O Centro Administrativo passa a Fazer par- 
ministrativo diariamente. 	 te da lista dc obras de Oscar Niemeyer na capi- 

Do ponto de vista técnico, o projeto tem tal mineira, juntando-se ao Colégio Milton 
alto grau de detalhamento, o que ajuda a deter-  Campos, ao conjunto arquitetônico da Pampulli 
minar com maior nível de certeza, os custos e lha e aos edificios Niemeyer c da Biblioteca Es-
prazo da obra. Outro ponto que foi alvo de aten-  tadual "Professor Luiz de Bessa", ambos na 
ção dos projetistas foi a preservação ambiental Praça da Liberdade. 

Empresas participantes da licitação 
Lotes Consórcios 

1, 2 e 3 Via Engenharia S/A 
Construtora Andrade Gutierrez S/A 
Construtora Barbosa Mello S/A 

1, 2 e 3 Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Construtora OAS LTDA 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 

1, 2 e 3 Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A 
Construtora Ferreira Guedes S/A 
Convap Engenharia e Construções LTDA 

1, 2 e 3 Constran Construções e Comércio S/A 
Schahin Engenharia S/A 

1, 2 e 3 Santa Bárbara Engenharia S/A 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A 
Construções e Comércio Camargo Correa S/A 

e 3 Estacom Engenharia S/A 
Blokos Encenharia LTDA 

Divisão 

O projeto foi divido em três lotes. O pri-
meiro inclui o Palácio do Governo, a praça 
cívica c um auditório com capacidade para 
540 lugares, além das obras de infra-estrutu-
ra (terraplenagem, drenagem superficial, ir-
rigação, pavimentação etc). 



Minério de ferro 

Níquel,' 

AIumIno  

7,68 

PESOS PESADOS 

RECURSOS PREVISTOS NA PRODUÇÃO DOS 
PRINCIPAIS MINERAIS ATÉ 2011 (EM US$ BILHÕES) 

4,11 

1,12 

Ouro ,̀E,  0,98 

a i$ftâj 0,87 

0,59 

inco I 0,28 

Fonte: lbram 
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• 

• 

cebeu investimentos de R$ 25 
milhões até o ano passado. As 
operações devem ser iniciadas 
em outubro de 2008, abrindo 
150 empregos. 

Conforme levantamento 
feito pelo Instituto Brasileiro 
de Mineração (lbram), dos US$ 
28 bilhões de investimentos 
anunciados na mineração até 
2011, US$ 989 milhões serão 
aplicados na exploração de ou-
ro, que terão impacto num 
crescimento de 86% da produ-
ção brasileira nesse período. 
Segundo Paulo Camilo Penna, 
presidente do instituto, as em-
presas do setor temem que os 
seus projetos sejam prejudica-
dos pela carência de infra-es-
trutura de logística de trans-
porte e energia, principalmen-
te. "Se elas já enfrentam esse 
problema na transformação 
dos principais minerais, o 
maior temor é de que mais 
adiante os próprios projetos 
de expansão da produção se 
tornem inviáveis", afirma. (;) 
forte ciclo de investimentos 
reflete o crescimento do con-
sumo de minerais no mundo. 

Carro-chefe da expansão, o 
segmento do minério de ferro 
receberá US$ 9,6 bilhões nos 
próximos cinco anos, seguido 
pelos projetos de aumento da  

produção do níquel, com US$ 
7,68 bilhões, que vão permitir 
acréscimo de 248,7% ao atual 
volume produzido. As dificul-
dades que a indústria darnine-
ração enfrenta para investir se-
rão discutidas por representan-
tes de grandes empresas no 12° 

Congresso Brasileiro de Mine-
ração, semana que vem, em Be-
lo Horizonte. O evento será rea-
lizado no Expominas, onde 
também estarão 70 fornecedo-
res da indústria mineral na Ex-
posição Internacional de Mine-
ração (Exposibram). 
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Centro Administrativo 
tem licitação aberta 

DA REDAÇÃO 

O governo de Minas Gerais 
começou ontem o processo de 
licitação para a construção do 
Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais,,que se-
rá construido no antièo hipó-
dromo Serra Verde, Norte de 
Belo Horizonte. Dezesseis em-
presas, agrupadas em seis 
consórcios, entregaram os en-
velopes com as propostas. Na 
primeira etapa, a Comissão de 
Licitação da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), 
responsável pela obra, vai a-
valiar os documentos de natu-
reza jurídica, fiscal, financei-
ra e técnica. 

O projeto foi divido em três 
lotes. O primeiro inclui o Pa-
lácio do Governo, a praça cívi-
ca e um auditório com capaci-
dade para 540 lugares, além 
das obras de infra-estrutura 
(terraplenagem, drenagem su-
perficial, irrigação, pavimen-
tação etc). 

O segundo lote engloba um  

dos prédios em que vão fun-
cionar as 17 secretarias de 
Estado e outros órgãos do go-
verno. No último lote estão in-
cluídos o outro prédio de se-
cretarias e a edificação que 
vai abrigar agências bancá-
rias, lanchonetes, restauran-
tes e serviços voltados para o 
atendimento dos 16 mil fun-
cionários e 10 mil pessoas 
que circularão pelo Centro 
Administrativo diariamente. 

As empresas participan-
tes são Via Engenharia, 
Construtora Andrade Gutier-
rez, Construtora Barbosa 
Mello; Construtora Norberto 
Odebrecht, Construtora OAS, 
Construtora Queiroz Gaivão; 
Construção CGPS Engenha-
ria e Comércio, Construtora 
Ferreira Guedes, Convap En-
genharia e Construções; 
Constran Construções e Co-
mércio, Schahin Engenhari; 
Santa Bárbara Engenharia, 
Mendes Júnior Trading e En-
genharia, Comércio Camargo 
Correa S/A: Estacom Enge-
nharia e Blokos Engenharia. 



Andrade Gutierrez e Bar-
bosa Melo; Odebrecht. OkS e 
Queiroz Gaivão; Santa Bár-
bara, Mendes Júnior e 
Camargo Corra; Canstru-
cap, Ferreira Guedes e Con-
vap; Constran e Schain. Já o 
grupo formado pelas empre- 

sas Estacom e 

MÁRIO CORRÊA 

Algumas das maiores 
construtoras do pais estão 
participando da licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais. 
Seis consórcios apresenta-
ram propos- 

Outros R$ 350,98 

milhões estão estimados 
para 

 
serem gastos no 

segundo lote, que cor-
responde às ohms de 
um dos dois prédios 

onde passarão afundo-
nar as secretarias 

governo Aécio. As obras 
estão divididas em três lotes. 
A contratação dos empreen-
dedores será feita em regime 
de empreitada por preço glo-
bal (chamado de turn key) 
onde o vencedor do processo 
já possui gasto e prazo fixos 

da Comissão de Licitação, as 
empresas terão cinco dias 
úteis para recorrer e só 
depois serão abertas as pro-
postas financeiras. 

Cinco consórcios irão par-
ticipar de todos os três lotes 
do projeto: Via Engenharia, 

Blokos irá 
concorrer ape-
nas nos lotes 2 
e 3 da obra. 

O projeto 
que atiçou os 
maiores gru-
pos de cons-
trução do país 
foi orçado em 
R$ 8 9 0 
milhões e é a 
maior obra do 

tas, totali-
zando 16 
empresas no 
certame. 
Ontem, foi 
realizada a 
abertura dos 
envelopes e 
teve inicio a 
análise da 
habilitação de 
cada grupo. 
Após a decisão 

Diário do Comércio - zelo Horizonte 	; 
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e d 
EstdE será 

disputa por 
6 consórcios 
Ao todo, são 16 construtoras 
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para a conclusão do lote 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

O primeiro lote deman-
dará aportes da ordem de 
R$ 172,56 milhões e com-
preende as intervenções de 
infra-estrutura — como ter-
raplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redeS 
externas, paisagismos, 
pavimentação e praça 
cívica —, além,  da constru-
ção do Palácio do Governo e 
de um auditório com capaci-
dade para 540 pessoas. O 
prazo determinado para a 
conclusão dessa parte do 
empreendimento é de 27 
meses. 

Segundo lote - Outros R$ 
350,98 milhões estão esti-
mados para serem gastos 
no segundo lote, que cor-
responde às obras de um 
dos dois prédios onde pas-
sarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. 
A empresa ou consórcio que 
ficar responsável por essa 
parcela terá 26 meses para  

a conclusão. 
Já o terceiro lote deverá 

consumir mais R$ 374,76 
milhões, correspondente à 
edificação do segundo prédio 
onde firtrão as secretarias e 
o cent o de convivência, 
construção localizada entre 
os dois prédios que abrigará 
agências bancárias, restau-
rantes, lanchonetes e outros 
serviços para atender os fun-
cionários do Estado. A con-
clusão deverá ser feita em 25 
meses. O empreendedor que 
não cumprir o prazo estipu- 
lado sofrerá multa e ficará 
impedido de participar de 
outras licitações por dois 
anos. 

A previsão é de que 17 
secretaria sejam transferi-
das para o centro, o _que 
poderá gerar uma economia 
de R$ 25 milhões anuais 
para o governo apenas com 
os aluguéis que deixarão de 
ser pagos. A obra será levan-
tada no terreno do antigo 
Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da Linha 
Verde. 
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Licitação do Centro Administrativo 
atrai seis consórcios com 16 empresas 

Dezesseis empresas, agrupadas em seis con-
sórcios, estão participando do processo de licita-
ção para a construção do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais em uma área de 804 
mil metros quadrados, no antigo Hipódromo Ser- 

Verde, na Região Norte de Belo Horizonte. Os 
nomes foram revelados ontem, quando foram en-
tregues os envelopes com as propostas. Na pri-
meira etapa, a Comissão de Licitação da Compa-
nhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 

O is (Codemig), responsável pela obra, vai 
r ar os documentos de natureza jurídica, fiscal, 
m  

ceira e técnica. As propostas de preços serão 
conhecidas na fase seguinte, após a definição das 
empresas habilitadas. 

"Procuramos fazer o máximo para garantir 
ampla participação das empresas. O prazo dado 
foi suficiente para que elas fizessem os levanta-
mentos de custos com a maior precisão possível. 
Acreditamos que o processo vai correr com tran-
qüilidade", afirmou o presidente da Codernig, 
Oswaldo Borges da Costa Filho. 

Divisão 

O projeto foi divido em três lotes. O pri-
meiro inclui o Palácio do Governo, a praça 
cívica e um auditório com capacidade para 
540 lugares, além das obras de infra-estrutu-
ra (terraplenagem, drenagem superficial, ir-
rigação, pavimentação etc). 

O 

O segundo lote engloba um dos prédios da região. "Os edificios serão ecologicamente 
em que vão funcionar as 17 secretarias de Esta-  corretos, com recursos para diminuir o consu-
do e outros órgãos do governo. No último lote mo de água e energia elétrica. Além disso, a 
estão incluídos o outro prédio de secretarias e a área será cercada por grande área verde que ser-
edificação que vai abrigar agências bancárias, virá de local de lazer para a população", afirma 
lanchonetes, restaurantes e serviços voltados o presidente da Codemig. O prazo de execução 
para o atendimento dos 16 mil funcionários e das obras é de 27 meses. 
10 mil pessoas que circularão pelo Centro Ad- 	O Centro Administrativo passa a fazer par- 
ministrativo diariamente. 	 te da lista de obras de Oscar Niemeyer na capi- 

Do ponto de vista técnico, o projeto tem tal mineira, juntando-se ao Colégio Milton 
alto grau de dctalhamento, o que ajuda a deter-  Campos, ao conjunto arquitetônico da Pampu-
minar com maior nível de certeza, os custos e lha e aos eclificios Niemcycr e da Biblioteca Es-
prazo da obra. Outro ponto que foi alvo de aten-  tadual "Professor Luiz de Bessa", ambos na 
ção dos projetistas foi a preservação ambiental Praça da Liberdade. 

Empresas participantes da licitação 
Loteis Consórcios 

1, 2 e 3 Via  Engenharia S/A 
Construtora Andrade Gutierrez S/A 
Construtora Barbosa Mello S/A 

1, 2 e 3 Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Construtora OAS LTDA 
Construtora Queiroz Galvão S/A 

1, 2 e 3 Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A 
Construtora Ferreira Guedes S/A 
Convap Engenharia e Construções LTDA 

1, 2 e 3 Constran Construções e Comércio S/A 
Schahin Engenharia S/A 

1, 2 e 3 Santa Bárbara Engenharia S/A 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A 
Construções e Comércio Camargo Correa S/A 

2 e 3 Estacom Engenharia S/A 
131okos Enaenharia LTDA 
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Centro Administrativo 
tem licitação aberta 

• 

• 

DA REDAÇÃO 

O governo de Minas Gerais 
começou ontem o processo de 
licitação para a construção do 
Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais, ,que se-
rá construído no antigo hipó-
dromo Serra Verde. Norte de 
Belo Horizonte. Dezesseis em-
presas, agrupadas em seis 
consórcios, entregaram os en-
velopes com as propostas. Na 
primeira etapa, a Comissão de 
Licitação da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), 
responsável pela obra, vai a-
valiar os documentos de natu-
reza jurídica, fiscal, financei-
ra o técnica. 

O projeto foi divido em três 
lotes. O primeiro inclui o Pa-
lácio do Governo, a praça cívi-
ca e um auditório com capaci-
dade para 540 lugares, além 
das obras de infra-estrutura 
(terraplenagem, drenagem su-
perficial, irrigação, pavimen-
tação etc). 

O segundo lote engloba um  

dos prédios em que vão fun-
cionar as 17 secretarias de 
Estado e outros órgãos do go-
verno. No último lote estão in-
cluídos o outro prédio de se-
cretarias e a edificação que 
vai abrigar agências banca, 
rias, lanchonetes, restauran-
tes e serviços voltados para o 
atendimento dos 16 mil fun-
cionários e 10 mil pessoas 
que circularão pelo Centro 
Administrativo diariamente. 

As empresas participan-
tes são Via Engenharia, 
Construtora Andrade Gutier-
rez, Construtora Barbosa 
Mello: Construtora Norberto 
Odebrecht, Construtora OAS, 
Construtora Queiroz Gaivão; 
Construção CCPS Engenha-
ria e Comércio, Construtora 
Ferreira Guedes, Convap En-
genharia e Construções; 
Constran Construções e Co-
mércio, Schahin Engenhari; 
Santa Bárbara Engenharia, 
Mendes Júnior Trading e En-
genharia, Comércio Camargo 
Correa S/A; Estacom Enge-
nharia e Blokos Engenharia. 



• 
Outros R$ 350,98 

milhões estão estimados 
para serem gastos no 
segundo lote, que cor- 
res-1~ às obras de 
um dos dois prédios 

onde passarão afundo- 
mr as secretarias 

Blokos irá 
concorrer ape-
nas nos lotes 2 
e 3 da obra. 

O projeto 
que atiçou os 
maiores gru-
pos de cons-
trução do país 
foi orçado em 
R$ 8 9 0 
milhões e é a 
maior obra do 

tas, totali-
zando 16 
empresas no 
certame. 
Ontem, foi 
realizada a 
abertura dos 
envelopes e 
teve início a 
análise da 
habilitação de 
cada grupo. 
Após a decisão 

• 
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e d 
Estado será 

disputada por 
6 consórcios 
Ao todo, são 16 construtoras 

MÁRIO CORRÊA 

Algumas das maiores 
construtoras do país estão 
participando da licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais. 
Seis consórcios apresenta-
ram propos- 

Andrade Gutierrez e Bar-
bosa Melo; Odebrecht, OAS e 
Queiroz Gaivão; Santa Bár-
bara, Mendes Júnior e 
Camargo Corri; Canstru-
cap, Ferreira Guedes e Con-
vap; Constran e Schain. Já o 
grupo formado pelas empre- 

sas Estacom e 

dá Comissão de Licitação, as 
empresas terão cinco dias 
úteis para recorrer e só 
depois serão abertas as pro-
postas financeiras. 

Cinco consórcios irão par-
ticipar de todos os três lotes 
do projeto: Via Engenharia,  

governo Aécio. As obras 
estão divididas em três lotes. 
A contratação dos empreen-
dedores será feita em regime 
de empreitada por preço glo-
bal (chamado de turn key) 
onde o vencedor do processo 
já possui gasto e prazo fixos 
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para a conclusão do lote 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

O primeiro lote deman-
dará aportes da ordem de 
R$ 172,56 milhões e com-
preende as intervenções de 
infra-estrutura — como ter-
raplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redeS 
externas, paisagismos, 
pavimentação e praça 
cívica —, além da constru-
ção do Palácio do Governo e 
de um auditório com capaci-
dade para 540 pessoas. O 
prazo determinado para a 
conclusão dessa parte do 
empreendimento é de 27 
meses. 

Segundo lote — Outros R$ 
350,98 milhões estão esti-
mados para serem gastos 
no segundo lote, que cor-
responde às obras de um 
dos dois prédios onde pas-
sarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. 
A empresa ou consórcio que 
ficar responsável por essa 
parcela terá 26 meses para 

a conclusão. 
Já o terceiro lote deverá 

consumir mais R$ 374,76 
milhões, correspondente à 
edificação do segundo prédio 
onde ficarão as secretarias e 
o centro de convivência, 
construção localizada entre 
os dois prédios que abrigará 
agências bancárias, restau-
rantes, lanchonetes e outros 
serviços para atender os fim-
cionários do Estado. A con-
clusão deverá ser feita em 25 
meses. O empreendedor que 
não cumprir o prazo estipu- 
lado sofrerá multa e ficará 
impedido de participar de 
outras licitações por dois 
anos. 

A previsão é de que 17 
secretaria sejam transferi-
das para o centro, o ,que 
poderá gerar uma economia 
de R$ 25 milhões anuais 
para o governo apenas com 
os aluguéis que deixarão de 
ser pagos. A obra será levan-
tada no terreno do antigo 
Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da Linha 
Verde. 

• 



Edital do Ipseing foi discutido com a presença do presidente do Instituto, Antônio Curam 

Consulta pública debate edital 
do diagnóstico para a saúde 

Representantes de 15 empre-
sas de consultoria participaram, 
na última terça-feira, da consulta 
pública realizada pelo Governo 
de Minas para debater o edital 
que visa à contratação de serviços 
de diagnóstico do plano de saúde 
do Estado, administrado pelo Ins-
tituto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Gerais 
(lpsemg) e posterior formulação 
de novo sistema. 

Durante o encontro, dirigido 
pelo presidente do Instituto, An- 

tônio A. Curam, foram apresenta-
das, verbalmente, sugestões de 
mudança no edital. As empresas 
terão até a próxima terça-feira 
(24) para enviar suas propostas 
de alteração pelo e-mail contra-
tos@planejamento.mg.gov.br. 

As sugestões de alteração 
apresentadas durante a reunião, 
que contemplavam desde remane-
jamento no cronograma de execu-
ção dos trabalhos até reconsidera-
ções no orçamento do edital, fo-
ram consideradas pertinentes 

pelo presidente do Ipsemg. Serão, 
agora, avaliadas pela Comissão 
de Licitação, que decidirá por sua 
aceitação ou não. 

Depois de avaliadas as pro-
postas de mudança, poderá ser 
publicado novo edital. A expecta-
tiva é de que, dentro de 12 meses, 
os servidores mineiros possam 
contar com novo plano de saúde, 
de adesão voluntária, que poderá, 
inclusive, ser estendido a funcio-
nários municipais. 

Ipsemg amplia assistência 
em Montes Claros e região 

Novos espaços e ampliação dos 
existentes, com oferecimento de maior 
conforto e melhor atendimento aos 
usuários de uma vasta região do Norte 
de Minas, são melhoramentos que virão 
com a reforma do Centro Regional do 
Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) 
em Montes Claros. 

O centro atende a servidores ativos 
e inativos, pensionistas e dependentes 
de 84 municípios. A reforma, em fase 
final de licitação, foi anunciada pelo di-
retor de Saúde do Ipsemg, o médico 
Roberto Porto Fonseca,_ que visitou o 
Centro Regional para conhecer seu fun-
cionamento. 

Humanização 

Porto Fonseca destacou que a preo-
cupação do Governo de Minas com a 
humanização do atendimento aos be- 

neficiários do Ipsemg poderá ser 
sentida, após a reforma, pelos mais 
de 20 mil usuários que: procuram 
mensalmente o centro regional do lp-
seing em Montes Claros. 

O diretor citou, como exemplo, a 
recente inovação adotada em relação ao 
atendimento aos beneficiários: a partir 
deste mês de julho, foi iniciada a procu-
ra direta aos consultórios dos médicos 
credenciados, sem a necessidade de o 
segurado solicitar autorização prévia. O 
sistema está sendo implantado em todas 
as clínicas. Além disso, o hospital Arol-
do Tourinho, que só atendia urgências, 
teve seu contrato com o Ipseme, altera-
doe ampliou o atendimento para os ca-
sos de consulta ambulatorial eletiva: 
são 4.500 novas consultas por mês. 

O diretor ressaltou a evolução dos 
investimentos com credenciamentos. 
"Foram R$ 5.2 milhões em 2004 e R$ 

11,8 milhões no ano passado, o que re-
vela a preocupação do Governo de Mi-
nas de ampliar, cada vez mais, a assis-
tência aos beneficiários do Ipsemg na 
região. As despesas mensais subiram de 
R$ 438,8 mil, em 2004, para R$ 986,2 
mil, em 2006", informou. 

Em relação aos atendimentos 
também houve elevação dos núme-
ros. Em janeiro de 2006 foram aten-
didos 20.552, enquanto no mesmo 
período deste ano o número subiu 
para 25.599. Em maio de 2006, fo-
ram atendidas 21.954 pessoas e cru 
maio deste ano, o número foi de 
23.113 usuários atendidos. 

Atualmente, os usuários do Institu-
to no Norte de Minas contam, além do 
centro regional, com quatro hospitais 
credenciados, 15 clínicas e 15 laborató-
rios com oito médicos do quadro, 61 
credenciados e 32 dentistas. 

Geral Á 	MINAS GERAIS QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2007 - 6 

Liberado edital do Centro Administmtivo 
Obra beneficiará a região Norte da capital e tem prazo previsto de 27 meses 

O Governo de Minas liberou ontem, por meio da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), o 
edital de licitação para a execução das obras e serviços de engenha-
ria para a construção do Centro Administrativo do Estado de Mi-
nas Gerais. O edital completo está disponível na sede da Codemig 
(Rua Aimorés, 1697, bairro de Lourdes), em Belo Horizonte. 

O projeto foi divido em três lotes e o prazo para a execução 
dos serviços é de 25 a 27 meses, a partir da assinatura do contrato, 
dependendo do lote. As propostas serão recebidas pela empresa até 
às 10 horas do dia 3 de setembro e os envelopes abertos no dia se-
guinte, também às 10 horas. As empresas poderão concorrer isola-
damente ou em consórcio de, no máximo, três participantes. 

Passo importante 

Segundo o presidente da Codemig, Oswaldo Borges da 
Costa Filho, a publicação do edital é mais um passo importan-
te na concretização do projeto do Governo de Minas para o 
desenvolvimento do vetor norte da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, ao lado de outras intervenções de grande por-
te, como a implantação da Linha Verde e a consolidação do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN). 

"Trata-se de projeto que irá gerar grandes resultados para 
o governo, em termos de agilidade e dinamismo na prestação 
de serviços ao cidadão, com impacto na melhoria da eficiên-
cia e da qualidade dos serviços, contribuindo, ainda, para ga-
nhos para a população em geral, que contará com a melhor in-
fra-estrutura e mais oportunidades de trabalho e lazer em toda 
aquela região de Belo Horizonte", afirmou o presidente. 

Secretarias 

O segundo lote compreende as obras de um dos prédios 
em que passarão a funcionar as 17 secretarias de estado e os 
órgãos de governo. No terceiro lote, estão incluídas as obras 
do segundo prédio de secretarias e o centro de convivência, 
edificação que será construída entre os prédios e abrigará 
agências bancárias, restaurantes, lanchonetes e outros servi-
ços para atender aos 16 mil funcionários que trabalharão no 
complexo e às dez mil pessoas que circularão diariamente 
pelo Centro Administrativo. 

Os vencedores de cada lote terão prazos diferentes para en-
tregar a obra. O primeiro a ser entregue será o lote três, cujo pra-
zo de execução é de 25 meses, seguido pelo lote dois (26 meses) 
e pelo lote um (27 meses), a partir da assinatura do contrato. A 
empresa ou consórcio que não cumprir o prazo sofrerá multa e 
ficará impedida de participar de outras licitações por dois anos. 

Preço 

Todos os lotes especificam o tamanho da área construída 
e o cálculo da quantidade de material a ser usado no projeto. 
O edital define também o preço máximo a ser cobrado pelas 
empresas. O valor não pode ultrapassar 10% do definido em 
orçamento feito em maio deste ano. Os valores para cada um 
dos três lotes, segundo o levantamento feito no último mês, 
são R$ 172,56 milhões para o lote um, R$ 350,98 milhões 
para o lote dois e R$ 374,76 milhões para o último, totalizan-
do R$ 898 milhões. 

Obra moderna 

Assinado por Oscar Niemeyer, o projeto do Centro Admi-
nistrativo do Estado de Minas Gerais é moderno e arrojado. O 
Centro será construído em terreno de 804 mil m2, onde antes 
funcionava o antigo hipódromo Serra Verde, na região Norte da 
capital. A área fica na divisa dos municípios de Belo Horizon-
te, Santa Luzia e Vespasiano, às margens da MG-010 (Rodovia 
Prefeito Américo Giannetti), que integra a Linha Verde. 

A transferência da sede administrativa do Estado, das 
17 secretarias e demais órgãos públicos estaduais para 
um único local visa concentrar e melhorar os serviços e 
reduzir os custos da máquina pública, eliminando, por 
exemplo, despesas com aluguéis de imóveis em diversos 
pontos de Belo Horizonte. 
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RAQUEL FARIA 
E-mait raquetfaria@otempo.com.br  

Caixa-forte 
Beneficiada pelos altos preços internacionais do 

nióbio, explorado em Araxá e sua principal fonte de 
receita, a Codemig virou um dos mais preciosos corri-
nhos do governo de Minas. A estatal está bancando al-
gumas das principais obras na gestão Aécio, como a 
conclusão da etapa da MG-10 até Conceição do Mato 
Dentro e a construção do Centro Administrativo, esti-
mada em R$ spo milhões. 

• 
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Metrô de BH pode ser inci "dono PPA 
Plano Plurianual é alternativa buscada por parlamentares para conclusão das obras 

DENISE MOTTA 

Deputados mineiros prome-
tem se esforçar para que a no-
vela de construção do metrô em 
Belo Horizonte tenha capítulos 
mais animadores com o envol-
vimento do Congresso Nacional. 
Um evento amanhã para dis-
cussão do Plano Plurianual 
(PPA) com as presenças de de-
putados federais e senadores 
da Comissão Mista de Orça-
mento, na Assembléia Legisla-
tiva, terá como foco mais recur- 

sos para a finalização das li-
nhas 2 (Barreiro/Hospitais) e 3 
(Pampulha/Savassi) do metrô. 

O PPA prevê investimentos 
a' serem aplicados entre 2008 e 
2011. A expectativa dos parla-
mentares mineiros no Congres-
so é que as emendas do Orça-
mento Geral da União cheguem 
a R$ 8 milhões em 2008, o que 
representa R$ 400 milhões pa-
ra Minas. Ainda há uma espe-
rança de que as emendas indivi-
duais alcancem R$ 10 milhões, 
correspondente a R$ 560 mi- 

lhões para o Estado. O assunto 
foi discutido, anteontem, entre o 
governador Aécio Neves e o vi-
ce-presidente da Câmara dos 
Deputados, Nárcio Rodrigues 
(PSDB). 

Sobre o orçamento de 2007, 
Nárcio afirmou que há expecta-
tiva de que R$ 300 Milhões— a 
serem aplicados em projetas — 
sejam empenhados ainda neste 
ano. São prioridades, também 
para este exercício, as libera-
ções de R$ 192 milhões para a-
tendimentos médicOs.de baixa e  

média complexidade, R$ 47 mi-
lhões para outros projetos de 
saúde, além de outros recursos 
para estradas. 

%agem aos EUA 
O governador Meio NeveieL  

desembarcaria hoje, pela quaLW 
ta vez nestes quase cinco anos 
de mandato, nos Estados Uni-
dos. A intenção é viabilizar um 
contrato de empréstimo de US$ 
400 milhões entre a Cemig e o 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID). 

• 
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Jornalista: JAQUELINE OLIVEIRA 

Alunos passam a 
valorizar mais o que têm 

A
responsabilidade social das escolas 
extrapola qualquer setor, pois nela 
está o futuro da nossa sociedade. 
Formar cidadãos responsáveis. so-

lidários e que possam contribuir cont 
uma realidade melhor é uma tarefa que 
exige ações contínuas e eficientes. Essa 
é a opinião da psicóloga educacional :e 
coordenadora do projeto Ação Social A-
gostiniana (ASA). Karina de Melo alab. 
Em entrevista a O TEMPO, ela fala sobre 
0$ resultados positivos de ações sociais e 
da grande contribuição para a formação 
da consciência cidadã desde a Infância. 
quando São realizadas no ambiente edu-
cacional. (JO) 

O TEM — Q-..21. a importinria de as escolas ama-
rem a respoosabildade saciar!, 

Karina de Meie Caiab — É importante que as 
escolas, como formadoras de opinião, aju-
dem. por meio da responsabilidade social, 
na formação humana possibilitando aos a-
lunos refletirem e construírem os seus va-
lores. A conscientização diante dos pro-
blemas sociais que nos cercam faz parte 
da educação do sujeito como um todo. Co-
mo coordenadora do projeto ASA no Colé-
gio Magnum. vejo que projetos sociais ofe-
recem aos alunos a oportunidade de esta-
belecer contato com uma realidade dife-
rente, além de terem o espirito de solida-
riedade estimulados, por exemplo, por 
campanhas para o recolhimento de rou-
pas, brinquedos e alimentos, que aconte-
cem durante todo o ano. 

O que a escola pode fazer para formar a consciência 
'Maria nos alunos? 

R importante que as escolas possibili-
tem aos alunos oportunidades para que 
eles doem um pouco do tempo e do talen-
to em prol do próximo. A partir dessas a-
ções, as mudanças nesses alunos são 
perceptíveis. Quando deixamos de olhar 
para nós mesmos, aprendemos a perce-
ber e a respeitar a diversidade. Nossos  

valores são reavaliados e pesados. É 
quando nos perguntamos: será que ter is-
so ou aquilo é mesmo essencial? Gestos 
como esses despertam nossa consciência 
solidária e nos fazem valorizar o que 
realmente importa, deixando nossa pe-
quenez e nosso egoismo de lado. • 

Que tipo de proletes podem ser desenvolvidos? 
Podem ser realizadas visitas a creches 

e lares de idosos para colocar os alunos 
em contato direto com a realidade CXCill-
dene. Uma outra iniciativa que pode ser 
feita pelas escolas são as campanhas de 
doações. que possibilitam o desenvolvi-
mento de nossos alunos como cidadãos 
conscientes, capazes de atuarem corno 
membros ativos na sociedade. 

Qual a importiocia em abordar a rapeosabidade 
seda desde aimunda e adolescimda? 

Desde a infância e a adolescência as 
pessoas já estão aptas para filosofar, ou 
seja, para pensar sobre algo fazendo com 
que se tornem pessoas capazes de se tor-
narem adultos solidários e preocupados 
com o futuro social do nosso Brasil. Por 
isso é tão importante o desenvolvimento 
de projetos que procuram alertar os jo-
vens para o empreendedorismo voluntário 
e a responsabilidade social. 

Que mudanças comportamentais foram observadas 
nos abem a partir da participação em projetes sociais? 

Depois de se engajarem em projetos 
sociais, os alunos passam a valorizar mais 
o que têm, desde o espaço físico disponível 
no colégio até a oportunidade que eles têm 
de poder comer um sanduíche, por exem-
plo. isso ocorre porque nas creches que vi-
sitamos, principalmente na Vila Ideal, em 
!Write (Grande Belo Horizonte), as crian-
ças são carentes até mesmo de espaço. 
Nossos alunos, muitas vezes, se emocio-
nam ao verem uma realidade que nunca 
pensaram ser tão dura. As crianças das 
creches são tratadas cora carinho e res-
peito por eles. Percebemos o quanto nos-
sos alunos se sensibilizam, sobretudo, na 
hora da despedida, que sempre vem acom-
panhada de frases como cu vou voltar". 
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Debate sobre reserva no Serra Verde 

O Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) realiza no próximo dia 8u-
ma audiência pública para apre-
sentar à população a proposta de 
criação do Parque Estadual Serra 
Verde, na região metropolitana de 
Belo Horizonte. A reunião está 
manada para as 19h, na Igreja 
Santa Edwiges (rua Rodrigues Fer-
nandes dos Santos, 171, bairro 
Serra Verde). Representantes das 
comunidades, instituições públi-
cas e privadas poderão conhecer 
os projetos para a área que cor-
responde ao antigo hipódromo 
Serra Verde, onde será construido 
o Centro Administrativo do Gover-
no do Estado de Minas Gerais. Lo-
calizada em uma região de transi-
ção entre os biomas Cerrado e Ma-
ta Atlântica, a área abrange cerca 
de 105 hectares. A implantação 
da unidade de conservação permi-
tirá a ampliação da área protegi-
da, que se encontra sob forte 
pressão de ocupação. 
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Previdência barra contratação por telefone 
Com base em roteiro 

técnico desenvolvido pelos 
ministérios da Previdência, 
da Justiça e da Fazenda, a 
Previdência Social publicou 

a série de normas para a 
Concessão do empréstimo 
tonsignado, dando mais 
transparência e aprimoran-
'do à segurança do processo. 
As orientações constam da 
Instrução Normativa do 
IN 	no 121, de l" de julho 

5, e alterada pela IN no 
6. Dentre as normas, 

está a obrigatoriedade de as 
instituições financeiras in-
formarem previamente ao 
titular do benefício o valor 
total financiado, as taxas 
mensal e anual de juros, 
acréscimos remuneratórios, 
moratórios e tributários, o 
valor, número e periodicida-
de das prestações e a soma  

total a pagar por emprésti-
mo, financiamento ou ope-
ração de arrendamento mer-
cantil. É vedada a contrata-
ção de empréstimos por te-
lefone. Desde 15 de maio de 
2006, está proibida a cobran-
ça da Taxa de Abertura de 
Crédito (TAC). 

O valor das prestações 
não pode ultrapassar 30% do 
valor da aposentadoria ou 
pensão recebida pelo benefi-
ciário, incluído o limite do 
cartão de crédito fornecido 
por algumas instituições fi-
nanceiras. O prazo máximo 
para quitação do emprésti-
mo é de 36 meses. O benefi-
ciário não está obrigado a ob-
ter empréstimo no banco em 
que recebe o pagamento, po-
dendo optar pela instituição 
financeira que oferecer a me-
nor taxa de juros. 

Centra1135 
A IN 121 estabelece que 

as instituições financeiras 
conveniadas com o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), para operar o em-
préstimo consignado a apo-
sentados e pensionistas, têm 
prazo de dois dias úteis para 
devolver, ao titular do benefí-
cio, os valores descontados 
indevidamente e em casos de 
fraude. O titular do benefício 
deve procurar a instituição fi-
nanceira para fazer uma re-
clamação formal caso perce-
ba descontos em seu benefí-
cio sem que tenha autoriza-
do. Se o problema não for re-
solvido, o beneficiário deve 
fazer uma reclamação ao 
INSS por meio eletrônico (ou-
vidoria@previdencia.gov.br) 
ou pela Central 135. 

São admitidos apenas  

contratos feitos pessoalmen-
te junto à instituição financei-
ra ou por meio do cartão 
magnético e uso da senha 
eletrônica As instituições fi-
nanceiras são obrigadas a 
manter a documentação 
comprobatória do emprésti-
mo por cinco anos. Para evi-
tar fraudes, a Previdência 
alerta que o aposentado deve 
se precaver, jamais oferecen-
do seu cartão ou a senha do 
banco a terceiros e fazer em-
préstimos sem pesquisar as 
taxas. 

O INSS também orienta 
aos aposentados e pensionis-
tas que não passem dados 
pessoais caso alguém apareça 
em sua casa prometendo ace-
lerar a liberação do emprésti-
mo e pedindo, para isso, o 
cartão, a senha do banco ou 
outros documentos. 

• 
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Vetor Norte registra elzp E-Nsão 
s investimentos do 
Governo na Linha 
Verde e a transferên-

cia do Centro Administrativo 
do Estado para a Serra Verde 
gerou um fenômeno de ex-
plosão imobiliária no cha-
mado Vetor Norte, especial-
mente na cidade de Lagoa 
Santa e região, com o cons-
trução de diversos condomí-
nios e residenciais de alto 
padrão. Todos esses fatores, 
aliados à facilidade de aces-
so, os investimentos de em-
presas e ao clima quente e 
agradável, fizeram dessa re-
gião um grande atrativo para 
os empreendedores e públi-
co das classes A e B, que an- 
tes eram voltados preferen- 
cialmente para a Zona Sul, 
em Nova Lima e região. 

Para o proprietário da 
Casa Amarela Imóveis, Mar-
cos Ribeiro, que há mais de 
cino anos investe na região, 
a valorização dos imóveis 
está em torno de 300% e 
acredita em um crescimen-
to ainda maior nos próxi-
mos dez anos. "É a zona de 
crescimento da Região Me-
tropolitana e, com as obras 
concluídas, inclusive a do 
Rodoanel, que já está pre-
visto, a procura vai aumen-
tar ainda mais por imóveis e 
loteamentos nesse local", 
aponta Ribeiro. O condomí-
nio Residencial Estâncias  

das Aroeiras, lançado em ja-
neiro deste áno, já tem 
100% dos seus lotes vendi-
dos. 

Com todas essas facili-
dades e a tendência de bus- 
car por mais qualidade de 
vida, os condomínios fecha-
dos, que antes eram utiliza- 
dos como casas de campo e 
de final de semana, hoje es-
tão recebendo muitos mo- 
radores que ali instalaram 
suas residências fixas. O ge-
rente da Casa Amarela Imó- 
veis, Max Lopes, é um 
exemplo de pessoa que tro-
cou o agito da capital pela 
tranqüilidade de um condo- 
mínio em Lagoa Santa. Para 
ele, a mudança trouxe mais 
segurança, conforto, bem 
estar, além de fugir do stress 
diário do trânsito de Belo 
Horizonte em horários de 
pico. Ele, que morava no 
Bairro Buritis e trabalha na 
Afonso Pena, no Centro da 
cidade, gastava cerca de 35 
minutos de manhã par che-
gar ao seu local de trabalho, 
enfrentando um trânsito 
caótico e estafante. Hoje, 
gasta praticamente o mes-
mo tempo, porém, com 
mais tranqüilidade. 

Novos 
empreendimentos 
Entre os novos em- 

preendimentos na região, 
com lançamento previsto  

.para os próximos meses, 
destaque para o Portal do 
Sol e o Portal do Horizonte, 
dois condomínios de alto 
padrão com características 
diferenciadas, voltados para 
públicos especfficos. O Por- 
tal do Sol visa atender a 
uma demanda futura de 
funcionários públicos e 
pessoas que pretendem se 
transferir para a região com 
a mudança do Centro Ad-
ministrativo do Governo 
para Serra Verde. São lotes 
de 400 metros quadrados 
em média, que serão lança-
dos com o valor médio de 
R$ 40 mil. 

Já o Portal do Horizonte 
é o primeiro condomínio 
rural de alto padrão da re-
gião de Lagoa Santa, na ci-
dade de Mucambeiro, a 30 
minutos de Belo Horizonte 
pela Linha Verde. São 95 

; unidades de fazendinhas de 
20 mil metros quadrados, 
que são oferecidas com 
uma infra-estrutura com-
pleta e diferenciada, com 
terrenos planos, rede elétri-
ca e de água e segurança, 
~ui ue uma vista privile-
giada. Possui ainda um cen-
tro de convivência para la-
zer e comodidade de uso 
comum dos condôminos, 
bar, campos esportivos, 
sauna, mini haras, dentre 
outros. 
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Sede: mais 
uma fase será 

concluída 
BRUNO MARQUES 

Em 15 dias deverá ser 
concluída a fase de habilita' 
ção do processo licitatóriO 
que vai definir qual empresa 
construirá o Centro Admi-
nistrativo do Estado dê 
Minas Gerais, orçado em R$ 
890 milhões e que será instai,  
lado na Capital no bairro 
Serra Verde, na região de 
Venda Nova. 

Depois de a Comissão de 
Licitação conferir a vali-
dade da documentação das 
empresas, que são 16 ao 
todo, será dado um prazo 
de cinco dias para os recur-
sos. Só depois deste període 
é que serão abertos o'S 
envelopes com as propostas 
financeiras. A expectativa 
é de que, após o início daâ 
obras, o centro administra--: 
tivo seja construído em 27 
meses. 

As empresas participan-
tes estão agrupadas em seià 
consórcios. Cinco deles 2-
Via Engenharia, Andrade 
Gutierrez e Barbosa Melo; 
Odebrecht, OAS e Queiroz 
Galvão; Santa Bárbara; 

Mendes Júnior e Camargo 
Corrêa; Construcap, Fer- 
reira Guedes e ConvaiV, 
Constran e Schain 	parti,  
ciparão dos três lotes oferta" 
dos no edital. 

O consórcio Estacom .e 
Blokos só disputará os lotes 
dois e três da obra. O edital 
determina que O centri3 
administrativo seja licitado 
no regime de turn key, defi,  
nindo previmente gastos :e 
prazos de entrega. 

A projeção é de as obras dó 
primeiro lote sejam concluí-
das em 27 meses e que.exi7 
ara irivestimen'tos de R-$ 

172,56 milhões. Este mon-
tante será einpreendido na 
construção do palácio gover-
namental e de um auditório 
e também em projetos de 
infra-estrutura. 

Os lotes dois e três, orça-
dos em R$ 350,98 milhões 
R$ 374,76 milhões, respecti-
vamente, serão destinados ã 
construção dos dois prédios, 
onde serão instaladas as 17 
secretarias de Estado, 
órgãos governamentais e as 
estruturas de serviços. A 
previsão é de que o segun4 
lote seja concluído também 
em 27 meses. Já o terceiro, 
deverá ser construído em 25 
meses. 

Inicialmente, o centro 
administrativo seria insta:  
lado na área do Aeroporto 

Carlos Prates (região Noro-
este de Belo Horizonte). NO 
entanto, como a Empresá 
Brasileira de Infra-estrii:. 
tura Aeroportuária 
(Infraero) demorou a dispo'-
nibilizar a área federal para 
o Estado, o empreendimentti 
foi levado para o terreno dó 
antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, que foi desa= 
propriado. 

A mudança não foi de todo 
ruim para o governo 
mineiro. Além de centro 
administrativo, uma série de 
grandes empreendimentOS 
que serão construídos ná 
região de Venda Nova vão 
colaborar para o desenvolvi:: 
mento do Vetor Norte dá 
Capital. 

Linha Verde - Um exemplo 
desses empreendimentos é 
a Linha Verde, que servirá 
como corredor para ligar o3 
Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves (AITN) 
localizado em Confins; 
município da Região Metrô::  
politana de Belo Horizonte 
(RMBH) — ao hipercentro 
da Capital, passando pelo 
novo Palácio e secretarias.. 

Haverá também uma 
nova alça na região, pre-
vista para meados de 2010 
e denominada Anel Viário 
do Contorno Norte da 
RMBH. 



ALISSON J. SILVA 

Baldonedo: sementes para o "Minas sem Fome" 

Diário do Comércio — Belo Llorlzonte — MG 
Publicado: 09/10/2007 

Epamig em 
projeto social 

do governo 
MAÁRA VASCONCELOS 

Pela primeira vez, as 
sementes de milho, sorgo, 
arroz e feijão a serem distri-
buídas pelo programa 
.'Minas sem Fome" são da 
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Estado de Minas 
Gerais (Epamig). Desde o 
início do mês, as 1,1 mil tone-
ladas de sementes estão 
sendo levadas aos 683 muni-
cípios envolvidos no pro-
grama. A ação alcança 63 mil 
produtores rurais. A distri-
buição das sementes começa 
dia 16 deste mês. 

O governo estadual repas-
sou R$ 3,4 milhões à Epamig 
para investimento, na produ-
ção e distribuição das 
sementes, segundo o presi-
dente do órgão de pesquisa, 
Baldonedo Arthur Napoleão. 
As sementes irão puporcio-
nar plantio em uma área de 
50 mil hectares. Na logística 
de repasse das sementes 
estão sendo utilizados 28 
carretas e 80 caminhões. 

Parte das sementes de 
milho e sorgo utilizadas pelo 
Minas Sem Fome foi adqui-
rida no pregão eletrônico, 
mas as de feijão e arroz 
foram 100% produzidas pela 
Epamig, afirmou Napoleão, 
comentando que a decisão de  

incluir a Epamig no Minas 
sem Fome foi do secretário 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Gilman Viana. 

Segundo Napoleão, as 
sementes estão sendo entre-
gues na hora adequada, pois 
neste mês inicia o plantio de 
grãos no Estado. A Empresa 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG) 
é a responsável pelo cadas-
tramento dos agricultores 
familiares que recebem as 
sementes, disse Napoleão. 
No processo de plantio, 
colheita e beneficimento está 
sendo necessária a mobiliza-
ção de cerca de 400 funcioná- 

rios do corpo técnico da Epa-
mig. 

Apesar de Minas ser o 
segundo maior produtor de 
feijão do Brasil, cerca de 
90% da área plantada uti-
liza grão ao invés de 
semente, que gera produti-
vidade inferior, de acordo 
com o representante da 
Epamig. Isso mostra que o 
pequeno produtor rural 
não tem acesso à tecnolo-
gia, pois o investimento na 
compra da semente é supe-
rior, frisou Napoleão. 
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LICITAÇÃO I 

Já estão escolhidos os 
consórcios que seguirão na 
disputa por três lotes da 
obras do Centro Administra-
tivo do Governo de Minas. 
Foram habilitados os consór-
cios Andrade Gutierrez/Via 
Engenharia e Construtora 
Barbosa Meio; Camargo Cor-
rêa/Mendes Júnior Tra-
ding/Santa Bárbara Enge-
nharia e Consórcio Norberto 
Odebrecht/OAS/Queiroz 
Galváo. O edital com as habi-
litadas já foi publicado e ago-
ra começa a correr os prazos 
de recursos administrativos. 
É a fase em que todo mundo 
recorre contra todo mundo, 
tomando moroso o processo 
licitatório. 

LICITAÇÃO II  

A propósito ganha força 
o movimento para mudanças  
na Lei 8666, a lei das licita-
ções. A idéia é que o processo 
de abertura seja invertido, 
iniciando com a proposta fi-
nanceira. Hoje, a fase inicial é 
de abertura cios envelopes 
com a documentação. Só Os 
considerados aptos têm seus 
envelopes com propostas fi-
nanceiras abertos. Este siste-
ma toma moroso o processo 
que, dependendo do número 
de participantes, pode che-
gai-  a um ano em função de 
recursos. O ganhador teria 
sua documentação analisa-
da. Em caso de problemas, 
seria analisada a do colocado 
seguinte e assim sucessiva-
mente. Isto acaba com a prá-
tica de todos recorrerem con-
tra todos. 
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FEIRA DE ARTESANATO ESTIPULA 
META DE RESíDUO ZERO 
A Feira Nacional de Artesanato, que desde sua primeira edição, em 2006, 
vem mostrando sua preocupação com o meio ambiente, neste ano irá reci-
clar todo o resíduo produzido nos seis dias do evento, que acontece de 20 a 25 
de novembro, no E.rpominas. Uma parceria com a Associação dos Catadores 
de Papelão e Matéria Reaproveitável de Belo Horizonte possibilitará a reuti-
lização de todo o resíduo produzido. As latas de bebidas, os papéis e as em-
balagens plásticas serão doadas para os catadores, que serão os responsáveis 
pela seleção e separação do material durante a feira. Também todos os pufes, 
mesas de centro, cadeiras e capachos confeccionados com carpetes e que vão 
compor os ambientes da feira depois serão doados para creches e asilos. No 
ano passado, as centenas de banners usados na divulgação da feira no ano 
passado foram transformados em 8 mil bolsas, confeccionadas por um gru-
po de jovens artesãos do Aglomerado Santa Lúcia. 

 

• 

 

PAULO 
CESAR HE 
OLIVEIRA 

• 
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LICITAÇÃO 1 

Já estão escolhidos os 
consórcios que seguirão na 
disputa por três lotes da 
obras do Centro Administra-
tivo do Governo de Minas. 
Foram habilitados os consór-
cios Andrade Gutierrez/Via 
Engenharia e Construtora 
Barbosa Melo; Camargo Cor-
rêa/Mendes Júnior Tra-
ding/Santa Bárbara Enge-
nharia c Consórcio Norberto 
Odebrecht/OAS/Queiroz 
Gaivão. O edital com as habi-
litadas já foi publicado e ago-
ra começa a correr os prazos 
de recursos administrativos. 
É a fase em que todo mundo 
recorre contra todo mundo, 
tornando moroso o processo 
licitatório. 

LicrrAçÃo II  

A propósito ganha força 
o movimento para mudanças 
na Lei 8666, a lei das licita-
ções. A idéia é que o processo 
de abertura seja invertido, 
iniciando com a proposta fi-
nanceira. Hoje, a fase inicial é 
de abertura dos envelopes 
com a documentação. Só os 
considerados aptos têm seus 
envelopes com propostas fi-
nanceiras abertos. Este siste-
ma torna moroso o processo 
que, dependendo do número 
de participantes, pode che-
gar a um ano em função de 
recursos. O ganhador teria 
sua documentação analisa-
da. Em caso de problemas, 
seria analisada a do colocado 
seguinte e assim sucessiva-
mente. Isto acaba com a prá-
tica de todos recorrerem con-
tra todos. 

• 
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SENHA VERDE Terreno de 105,24 hectares será transformado em 
área estadual de preservação ambiental na Região de Venda Nova 

Parque vai cercar nova sede do Governo 
AUGUSTO FRANCO 
REPÓRTER 

Hipódromo, kartódromo, Parque Municipal, 
nova sede do Governo do Estado e, agora, 
Parque Estadual. Se contada em flashes, es-
sa é a história do terreno no Bairro Serra Ver-
de, na Região de Venda Nova, onde até 2010 

deve ser erguido o Centro Administrativo, projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer. Para cercar o novo prédio, que 

I
i tomar o lugar do palácio do Itamaraty, em Brasília, co-

MOIO o maior vão livre da América Latina, o Instituto Esta-
dual de Florestas (IEF) começou, em agosto, os primeiros 
estudos para transformar a área desapropriada, de 105,24 
hectares, em Parque Estadual. 

Apesar da vontade do Governo, a especulação imobi-
liária no entorno do novo parque, que terá como uma das 
linhas de limite a Linha Verde, é uma ameaça grave. Essa 
é uma das conclusões do relatório inicial, assinado por 
cinco especialistas que estiveram no local, entre eles o di- 

retor de Biodiversidade do IEF, Cebo Valle. "É uma 'área 
importantíssima, que fica dentro da província cárstica ilç 
Lagoa Santa, e deve ser preservada. Não há mais tempo à 
perder", alerta. 

Parte do terreno, no entanto, já é protegido. O Parque 
Municipal Serra Verde foi criado pelo decreto 7.514/2002 
para preservar seis pequenas nascentes e deverá ser in-
corporado à nova área de proteção. 'Além da preserva-
ção, a intenção é fazer no local um centro de educação 
ambiental, espaço para descanso e trilha ecológica. Só de • 

estarem cercados pela natureza, a noção de meio am-
biente dos funcionários do Estado vai mudar", acredita 
diretora de Parques do IEE Aline Tristão, uma das respon-
sáveis pela criação da nova área. 

Antes, no entanto, há um longo caminho a ser per-
corrido. O relatório inicial aponta problemas graves no 
entorno e dentro do Serra Verde. Um deles seria a presen-
ça de animais domésticos, como cães, vacas e cavalos, 
soltos no local pelos moradores da vizinhança. Outro, a 
especulação imobiliária, que já atinge alguns dos bairros 
da região, como o São Benedito, no município de Santa 
Luzia. 

Outra dificuldade é o atual estado da vegetação. O re-
latório aponta "manchas e fragmentos isolados de vege-
tação nativa; áreas de pastagem, com árvores esparsas e 
ocupação de gramíneas invasoras; indícios de uso de fo-
go; presença de trilhas utilizadas pelos moradores do en-
torno para deslocamento; e área confrontante com zona 
urbana e industrial". 

Por outro lado, trata-se de unia importante área de 
transição entre Cerrado e Mata Atlântica na Região Norte 
de Belo Horizonte, confrontando com bairros e indús-
trias. "Embora o terreno proposto para criação do parque 
estadual atualmente não apresente ecossistemas natu-
rais de grande relevância ecológica e beleza cênica, é pos-
sível recuperar as áreas antropizadas e ampliar a protegi-
da por lei municipal", conclui o relatório. "Será um gran-
de desafio, mas a área é extremamente importante e será 
maravilhosa para o desenvolvimento humano da região", 
destaca Célio Valle. 
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empresas 
PATRUS TRANSPOMIS URGENTES, PERSIANA & CIA, M&GUIA, 

EMFI ELETRÔNICA E IIIIMULICA LIDA E CONSTRUTORA PAV1SAN 
FORAM AS INSTITUIÇÕES RECENTEMENTE FOCALIZADAS PEIA SÉRIE 
"EMPRESAS QUE FAZEM O DESENVOLVIMENTO DE MINAS", CUJOS RE-
PRESENTANTES PARTICIPARAM DE ALMOÇO NO JORNAL HOJE EM 
DIA, O MENU FOI ASSINADO PEIA CIIEF PROPRIETÁRIA DO RESTAU-
RANTE TRASTEVERE, MARISETE MENEZES DE OLIVEIRA, E INCLUIU AR-
ROSTO DE FILÉ COM COGUNIELOS, BADEJO COM SALMORIGLIO E BA-
TATA SOUTÉ E RAVIOL1 DE PRESUNTO E MOZ2ARELA DE BÚFALA. AN-
FrrnioNADos PELO PRESIDENTE DO 11D, CARLOS MACEDO DE OLIVEI-
RA, E l'ELO EDITOR DO CADERNO DOMINGO, PAULO CÉSAR DE OLIVEI-
RA, OS EMPRESÁRIOS RECEBERAM, APÓS O ALMOÇO, UM DIPLOMA DE 
PARTICIPAÇÃO. FOTOS TIAD MOURAO. 

O vice-governador Antônio Augusto Anastasia 
com Aldinha Rache, Gustavo Portela (Persiana & Cia) e o 
presidente do HOJE EM DIA, Carlos Macedo de Oliveira 

Hiram Corrêa, 
Antônio 
Augusto 
Anastesia, 
Carlos 
Macedo de 
Oliveira e o 
diretor do indi, 
Eduardo 
Bernis 
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Três consórcios devem 
construir novo centro 

LUCIANE LISBOA 

Apenas três consórcios, 
dos seis que participavam do 
processo de licitação para a 
construção do Centro Admi-
nistrativo do Estado — a nova 
sede administrativa do go-
verno, que será construída 
no antigo Hipódromo Serra 
Verde, às margens da MG-
10, região Norte de Belo Ho-
rizonte — foram habilitados 
pela Comissão de Licitação 
da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
(Codemig),. responsável pelo 
processo. O resultado foi pu-
blicado no "Minas Gerais", 
no último dia 11. 

Os consórcios que conti-
nuam na disputa pelos três lo-
tes de obras englobam nove 
empresas. O primeiro é com-
posto pela Via Engenharia, 
Construtora Andrade Gutier-
rez e Construtora Barbosa Me-
llo. O segundo, pela Construto-
ra Norberto Odebrecht, Cons-
trutora OAS e Construtora 
Queiroz Gaivão. Já, do tercei-
ro consórcio habilitado .fazem  

parte as empresas Santa Bár-
bara, Mendes Júnior Trading e 
Engenharia e Construções e 
Comércio Camargo Correa. 

Recursos 
Os três consórcios res-

tantes foram rejeitados pela 
Codemig sob a alegação de • 
não terem cumprido itens o-
brigatórios do edital de lici-
tação. No entanto, as três 
desclassificadas entraram 
com recurso contra a decisão 
e aguardam julgamento. "Es-
tamos recorrendo porque não 
concordamos com as justifi-
cativas da comissão de licita-
ção, já que cumprimos rigo-
rosamente todos os -itens do 
edital", -afirmou o proprietá-
rio de uma das empresas que 
foram preteridas, que prefe-
riu não se identificar. 

A COMISSU tem cinco dias 
úteis, a partir do dia 30 de ou-
tubro, para se pronunciar a 
respeito dos recursos. As o-
bras, orçadas em R$ 900 mi-
lhões, estão previstas para te-
rem inicio no mês que vem e 
devem durar 27 meses. 
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Lucro supera em 17,3% 
30 trimestre de 2006 

O resultado da CoMpanhia 
Vale do Rio Doce (CVRD), de 
julho a setembro deste ano, 
foi cerca de 20% inferior ao 
do segundo trimestre', que ha-
via batido R$ 5,8 bilhões. 
Mesmo assim, ainda foi 
17,3% maior do que o lucro 
líquido do terceiro trimestre 
de 2006, de R$ 4 bilhões. 

A mineradora atribuiu o 
desempenho à desvalorização 
do dólar norte-americano 
frente ao real e ao dólar ca-
nadense, o que afetou negati-
vamente seus custos. Tam-
bém chamou a atenção sobre 
os "preços mais moderados" 
do níquel, que, segundo a em-
presa, contribuíram de ma-
neira desfavorável para a e-
volução da receita. Nos nove 
primeiros meses do ano, a 
companhia acumula lucro lí-
quido de R$ 15,6 bilhões: 
55% superior ao percentual 
verificado no mesmo período 
do ano passado. (FD) 

• 

• 
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APARTE 	 
Última hora. 

A Comissão Especial de Licitação da 
Companhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Codemig) suspen-
deu a abertura das propostas para a 
construção do Centro Administrativo do 
governo estadual, que seria realizada na 
quarta-feira. Um dos consórcios partici-
pantes, que foi reprovado na primeira 
fase da licitação, obteve liminar na Jus-
tiça liminar para continuar na disputa. 
Por isso, a Codemig suspendeu a abertu-
ra, alegando que a determinação judicial 
tem que ser levada a apreciação da Ad-
vocacia Geral do Estado. Ainda não foi 
definida nova data para a continuidade 
dos trabalhos. 

• 
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CANO DO GÁS FURADO PARA 
AS FÁBRICAS DE CERÂMICAS 

O episódio do "apagão", por 24 horas (de terça pa-
ra quarta-feira), aplicado pela Petrobras no abasteci-
mento de gás natural no Rio de Janeiro, acendeu a luz 
amarela para vários segmentos de uso intensivo da-
quele insumo como gerador de calor O anúncio da es-
tatal, de reduçe do fornecimento de gás, que ainda 
não foi revogado, levou estado de apreensão ao setor 
ceramista. Neste segmento, a preocupação é maior na 
região de Rio Claro (SP), cujo pólo concentra 65% da 
produção nacional. 

Na semana passada, o problema já tinha sido le- 

vantado, pelo presidente da Associação Paulista de Re-
vestimentos Cerâmicos (Aspacer), João Oscar Bergtson 
Neto, durante o II Congresso da Indústria Cerâmica de 
Revestimento, dos dias 22 a 26, em Campinas (SP). 

Até vésperas da atitude da Petrobras, a expectati-
va do setor era que o Brasil, neste ano, produziria 
653,6 milhões de m2 de produtos cerâmicos, com um 
crescimento de 10% sobre 2006. Daquela produção. 
O mercado doméstico ficaria com 527,1 milhões de 
m2 - aumento de 13,2% sobre as vendas locais do 
ano passado. 

RISCO 

Ontem, a Aspacer já 
apontava que, das 48 com-
panhias vinculadas à entida-
de, três já têm fornecimento 
de gás natural "comprometi-
do". Em São Paulo, o setor ce-
ramista figura entre os dez 
principais consumidores 
abastecidos pela Comgás. 

PARQUE  

As indústrias de revesti- 

Varginha * A Associação 
Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de 
Serviços de Varginha 
realizará, dos dias 6 
a 10, o Circuito Empresarial 
de Varginha. 

mentos cerâmicos do país, 
ao redor de 100, estão distri-
buídas por 18 estados, mas 
concentradas em São Paulo 
e Santa Catarina. O parque 
emprega 30 mil pessoas - 
outras 300 mil de forma in-
direta. Os itens mais vendi-
dos são piso, parede, porce-
lanato e fachada. 

POSIÇÃO MUNDIAL 

A indústria nacional de 
cerâmica garante ao país a  

terceira posição no ranking 
mundial, atrás da China e 
Espanha - e à frente da Itá-
lia e índia. Para o mercado 
externo, a meta seria desti-
nar no atual exercício 116,6 
milhões-m2 (1,9% a mais), 
despachados principal-
mente aos países do Nafta 
(Estados Unidos, Canadá e 
México). 

PARA MBR 

A Cia. de Gás de Minas 

gerais (Gasmig) contratou a 
Construtora Elevação Ltda 
para elaborar o projeto, 
executar, montare fazer en-
saios e condicionamento 
pré-operacional da rede 
Brumadinho-Nova Lima, 
região metropolitana de 
Belo Horizonte, do gasodu-
to que atenderá à usina de 
pelotização de minério de 
ferro da Minerações Brasi-
leiras Reunidas (MBR), con-
trolada pela Cia. Vale do Rio 
Doce (CVRD). 

nm cria sua Patrulha Rural * A Polícia Militar de Minas Gerais abriu licitação (Pregão Eletrônico 
1-  04/2207) para a contratação de empresa destinada a ministrar o "Curso de Capacitação para Policia-
mento Ostensivo na Zona Rural - Patrulha Rural': As propostas serão abertas dia 12, a partir das 9h05 
(os lances começarão às 9h10). A criação da unidade da PM surge após quatro anos de ocorrências fre 
quentes de roubos de bens (caminhões, máquinas e equipamentos de laboratórios) e produtos (grãos e 
gado) e assaltos nas propriedades rurais, principalmente no Triângulo Mineiro e Alto Paranarba. 

Visite esta coluna na Internet: http://www.hojeemdia.com.br  - e-mail: ColunaNA@hojeemdia.com.br  



De frente para o mar 

A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Rena-
ta Vilhena, e mais dois servidores da pasta estão no Caribe 
participando de um congresso como representantes do go-
verno de Minas Gerais. Que dureza! 

Na flor da Juventude 

A Juventude Socialista 
do PDT mineiro realiza, 

de hoje até domingo, 
em Belo Horizonte, 
seu quinto con-
gresso estadual. 
Além de várias 
discussões polí-
ticas que conta-
rão com as pre-
senças de inte- 
grantes impor-

tantes da legen- 
da, o encontro tam- 

bém serve para a es-
colha da nova diretoria 

executiva e do novo diretó-
rio estadual da Juventude Socialista de Mi-
nas Gerais. 
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APARTE 
EQUIPE DE POLÍTICA 

Plástico 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH) realiza, segunda-feira, uma au-
diência pública para discutir o uso e a 
destinação de sacolas plásticas, embala-
gens biodegradáveis e descartáveis na 
capital. Estima-se que um terço do lixo 
doméstico no pais seja formado por 
embalagens e que são distribuídas 
cerca de 1 bilhão de sacolas plásti-
cas nos supermercados do Brasil 

• todo mês. Preocupadas com ima-
gem institucional, algumas em-
presas já disponibilizam aos 
clientes as velhas e boas sacolas 
de papel, o que mostra como o te-
ma é propício, 

iSó pra contrariar 

O motivo pelo qual Milton Zuanazzi 
deixou a presidência da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) todo mundo 
sabe. A pressão de todos os lados devi-
do aos graves acidentes aéreos do Bra-
sil e o caos nos aeroportos. Porém, ele 
está pressionado há muito tempo e por-
que só teria renunciado agora? Dizem 
as más línguas que foi para obrigar a 

e 	nova presidente do órgão, Solange Viei- 
ra. a voltar de viagem. Ele acabou de 
sair em lua de mel. 

Tudo em casa 

O prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pi-
mente] (PT), recebeu, ontem, em seu gabinete, os 
deputados federais Maurício Rands (PT—PE) e 
Miguel Corrêa Júnior (PT—MG). Rands é provável 
candidato do PT à Prefeitura de Recife e deve ser 
o próximo líder do partido na Câmara. Já o jovem 
Corrêa Júnior é o "xodozinho" do PT de Minas. E-
le se elegeu vereador de Belo Horizonte por um 
partido nanico. em 2004, e depois foi para o PT 
onde recebeu todo o apoio para SP eleger deputa-
do federal, em 2006. 

Última hora 

A Comissão Especial de Licitação da 
Companhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Codemig) suspen-
deu a abertura das propostas para a 
construção do Centro Administrativo do 
governo estadual, que seria realizada na 
quarta-feira. Um dos consórcios partici-
pantes, que foi reprovado na primeira 
fase da licitação, obteve liminar na Jus-
tiça liminar para continuar na disputa. 
Por isso, a Codemig suspendeu a abertu-
ra, alegando que a determinação judicial 
tem que ser levada a apreciação da Ad-
vocacia Geral do Estado. Ainda não foi 
definida nova data para a continuidade 
dos trabalhos. 

politica®otempo.com.br  Fax: (31) 2101-3950 
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Tratorada 
O orçamento do Estado para 2008, que 

será aprovado até dezembro pela Assem-
bléia Legislativa, prevê investimentos na 
casa de R$ 9 bilhões, um volume inédito pa-
ra um ano, na história de Minas. Se toda 
essa dinheirama vai se materializar, é ou-
tra coisa. Mas, pela ambição -da proposta, 
ainda que parte dos projetos não vingue, o 
governo Aécio vem no próximo ano com u-
ma caminhão de obras jamais visto pelos 
mineiros. 	• 

Laço da seda 
Durante o anúncio da Copa no 

Brasil, na Suíça, o presidente apro-
veitou a presença dos governadores 
Aécio Neves e José Serra para emba-
lar com seda o acordo com o PSDB 
em torno da CPMF. As atenções pre-
sidenciais aos dois tucanos foram 
tantas que incomodaram Outros go-
vernadores. da base aliada: Jacques 
Wagner (PT) chegou a reclamar e 
Sérgio Cabral (PMDB) mal disfarçou 
os ciúmes. 

• 

• 



ANA PAULA PEDROSA 

Belo Horizonte vai ganhar um shopping na re-
gião Norte até o início de 2009. O empreendimen-
to, orçado em cerca de R$ 60 milhões, deve ser o 
primeiro fruto na capital da parceria entre a minei-
ra Tenco Realty e a norte-americana CBL. Nos pró-
ximos quatro anos a multinacional deve investir 
US$ 300 milhões no Brasil na construção e aquisi-
ção de shoppings. O primeiro investimento será em 
Macaé (RJ), onde a empresa adquiriu 60% de par-
ticipação no Plaza Macaé por US$ 15,6 milhões. 

O novo shopping de Belo Horizonte ficará no ve-
tei` Norte, região que vem apresentando grande va-
lorização imobiliária e deve atrair muito público 
nos próximos anos. O crescimento da região se de-
ve à proximidade com o novo Centro Administrati-
vo do governo do Estado, que será construído no 
bairro Serra Verde, e à Linha Verde, que facilitará 
o acesso ao local. Também o aeroporto de Confins 
atrai grandes investimentos para a região. O cen-
tro de compras terá cerca de 150 operações entre 
lojas, praça de alimentação e lazer. 

Os outros investimentos no país não foram de-
. talhados. O vice-presidente de Aquisições da CBL, 
Jay Wiseman, diz que o foco do negócio deve ser 
nas cidades de porte médio, com mais de 200 mil 
habitantes. "Se olharmos São Paulo, Rio de Janei-
ro e r•tek Horizonte, s5o mercados que já têm vá - 
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Vetor Norte terá mais um shopping 
Empreendimento da Tenco e da norte-americana CBL está orçado em R$ 60 milhões 

rios shoppings. Se andar pelo país, percebemos 
que existem várias cidades com potencial", disse. A 
parceria entre as duas empresas foi divulgada si-
multaneamente em entrevista coletiva no Brasil e 
nos Estados Unidos, mas os números de investi-
mento só foram divulgados para a imprensa brasi-
leira por uma falha de comunicação. 

A CBL é a terceira maior investidora em shop-
pings no Estados Unidos e somente este ano apli-
cou US$ 1 bilhão na aquisição de shoppings. Em 
dez anos a empresa investiu US$ 6,5 bilhões na 
compra de 59 shoppings. A empresa tem também 
participação majoritária em Outros 70 shoppings. 
Além do país de origem, a empresa atua também 
na China, onde está desde 2006 e aplicou US$ 15 
milhões em um shopping. 

Já a Tenco Realty é especializada em desen-
volvimento, planejamento, gerenciamento e ges-
tão de shoppings centers. A empresa tem partici-
pação acionária em diversos shoppings da grande 
Belo Horizonte, corno Pátio Savassi, Ponteio, Pla-
za Anchieta e Villaggio Pampulha. Em todos eles 
as participações são miaoritárias, variando de 
5% a 25%. O diretor-presidente da empresa, E-
duardo Gribel, diz que a parceria vai alavancar os 
negócios da empresa; que fatura cerca de R$ 5 
milhões por ano e realiza investimentos anuais 
entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões. 

e 



Jay Wiseman, vice-presidente da CC ., e Eduardo Gribel, diretor presidente da Tenco, anunciaram ontem o investimento 
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PEDRO VILELA 

Setor passa por forte expansão em Minas 
Os shoppings de Minas es-

tão investindo em expansões 
de olho no crescimento do 
mercado. Juntos. BH Shop-
ping, Center Shopping. em U-
berlândia (Triângulo Mineiro) 
e fletir)] Shopping (Grande Be-
lo Horizonte) vão investir cer-
ca de KS: 125 milhões. O Betim 
Shopping inaugura este mês a 
expansão de 3.200 mel Ii 

quadratly-. realizada para a 
bri!-eira [acuidade Ined e em 
2008 miciará a expansão fron-
tal. que agregará mais 4.000 
metros quadrados de ares bru-
ta mea):ci aos 11 Mil metrix;  

quadrados já disponíveis. 
O Bll Shopping vai ganhar 

um quarto piso em 2009, COM 
investimentos da ordem de R$ 
716 milhões. Inicialmente o 
investimento estava preViSIO 
para ser concluído em 2010. 
mas. segundo o superintenden-
te do BH Shopping. Dorleno Re-
zende. a explosão da demanda 
na região 	::, rupo antecipar 
OS plano)-: 	'A I! 2,iã() Sul está 
em acelerado desenvolvimento 
com a COIISLI'Mli de diversos 
condomínios de luzo o que. cer-
tamente. contribuirá para in-
crequentar o tráfego do shop- 

ping", afirma Rezende. Essa se-
rá a quinta expansão do shop-
ping desde sua inauguração em 
1979. Já o Center Shopping vai 
aplicar R$ 45 milhões na am-
pliação do man, que ganhará 
mais cem lojas: A previsão de i-
nauguração é julho de 2009. 

Segundo a Associação Bra-
sileira de Shopping Centers jA-
brasee). os centros de compras 
devera faturar R$ 50 bilhões 
este ano. 10% a mais que no a-
no passado. Nos próximos dois 
anos pelo menos 16 shoppings 
serão inaugurados no Brasil. 
(APP com Queila Ariadne) 



-47,,a,r2~LSC-A4:74"wWiile,43",,,k,  

Diário do Comércio - Belo Horizonte - MG 
Publicado: 10 a 12/11/2007 

OMAR FREIREAMPRENSA MG 

Empreendimento seria instalado na área do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste da Capital 
OMAR FREIRE/IMPRENSA MG 

O programa ultrapassou a compra de 1.300 equipamentos com investimentos de superiores a R$ 212 mi 
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MARX FERNANDES 

A etapa de abertura dos 
envelopes com as propostas 
financeiras das empresas 
participantes do processo 
licitatório para a constru-
ção do Centro Administra-
tivo do Estado de Minas 
Gerais foi cancelada na 
semana passada. Um dos 
consórcios inabilitados 
entrou com um mandado de 
segurança e obteve o 
direito de participar do 
processo, que foi suspenso 
pela Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig). 
As informações são do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG). 

A Codemig, estatal res- 

ponsável pelo in—vestimento 
de R$ 890 
milhões no 
empreendi-
mento — con-
siderado a 
maior obra do 
governo Aécio 
—, foi procu-
rada pela 
reportagem 
do DIÁRIO 
DO COMÉR-
CIO. Con-
tudo, a asses-
soria de 
imprensa não disponibilizou 
informações sobre o anda-
mento do processo. 

Segundo o TJMG, o con-
sórcio Construcap, Fer- 
reira Guedes e Convap, 
inabilitado do processo, 

entrou com um mandado, de 
segurança na última terça-
feira e obteve o direito de 
participar do restante da 
licitação. A Comissão 
Especial de Licitação da 
Codemig suspendeu, 
então, a abertura das pro-
postas financeiras para 
análise, recorrendo da 
decisão judicial. A nova 
data para abertura dos 
envelopes não foi infor-
mada. 

As empresas participan-
tes estavam agrupadas em 
seis consórcios. Cinco deles 
— Via Engenharia, Andrade 
Gutierrez e Barbosa Melo. 
Odebrecht, OAS e Queiroz 
Galvão; Santa Bárbará, 
Mendes Júnior e Camargo 
Corrêa; Construcap, Fer-
reira Guedes e Convap-; 
Constran e Schain —, com 
intenção de participar dos 
três lotes ofertados no edital: 

O consórcio Estacom e 
Blokos só disputaria os 
lotes dois e três das obras. 
O edital determina que o 
centro administrativo seja 
licitado no regime de turn 
key, definindo previamente 
gastos e prazos de entrega. 

Tempo das obras — A proje-
ção é de que as obras do pri-
meiro lote sejam concluídas 
em 27 meses e que exijam 
'nvestimentos de R$ 172,56 

milhões. O montante se: 
empreendidu 
na construção 
do palácio 
governamen-
tal e de um 
auditório., 
além de proje-
tos de infra-
estrutura. 

Os lote,s 
dois e três, 
orçados em R$ 
3 5 	0 	, 9 8 
milhõe R$ 
3 7 4 6 

'milhões, respectivamente, 
serão destinados à constru-
ção dos dois prédios que com-
portarão as 17 secretarias de 
Estado, órgãos governamen-
tais e as estruturas de servi-
ços. A previsão é de que o 
segundo lote também fique 
pronto em 27 meses. Já o ter-
ceiro deverá ser concluído 
em 25-meses. 

Inicialmente, o empreen-
dimento seria instalado na 
área do Aeroporto Carlos 
Prates (região Noroeste de 
Belo Horizonte). No entanto, 
wmo a Empresa Brasileira 
de Infra-estrutura Aeropor- 
tuária
disponibilizar a área SPearal 

(Infraero) den- 	a 

para o Estado, o centro 
administrativo foi levado 
para o terreno do antigo Joc-
key Clube de Minas Gerais, 
que foi desapropriado. 

Propostas 
da sede do 

Estado ainda 
desconhecidas 
Abertura dos envelopes suspensa 
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Nova sede 
do governo 
irá custar 

RS 948,6 mi. 
Aumento de quase R$ 60 mliiiões 
MÁRIO CORRÊA 	 O primeiro lote deve ficar 

• 

O Centro Administrativo 
de Minas Gerais, que será 
construído no distrito de 
Venda Nova, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH), deverá custar R$ 
948,684 milhões aos cofres 
públicos, quase R$ 60 milhões 
a mais que o previsto no pro-
jeto inicial do governo mineiro, 
que orçou o empreendimento 
em aproxima-
damente R$ 
890 milhões. 
As propostas 
de preço para 
os três lotes da 
obra foram 
abertas ontem. 

A comissão 
de licitação da 
Companhia de 
Desenvolvi-
mento Econô-
mico de Minas 
Gerais (Code- 
mig) ainda julgará as ofertas. 
Na prática, isso significa que, 
mesmo já tendo o conheci-
mento das menores propostas 
para cada etapa do projeto, a 
comissão ainda pode desabili-
tar alguma empresa durante a 
avaliação dos preços, o que 
encareceria ainda mais a cons-
trução da nova sede do Execu-
' mineiro. 

com o consórcio Santa Bár-
bara/Mendes Júnior/Camargo 
Corrêa. Previsto inicialmente 
para consumir aportes da 
ordem de RS 172,56 milhões, o 
menor preço apresentado foi de 
R$ 187,574 milhões. Essa 
etapa compreende as interven-
ções de infra-estrutura -- como 
terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes 
externas, paisagismo, pavi-

mentação e 
praça cívica —, 
além da cons-
trução do Palá-
cio do Governo 
e de um auditó-
rio com capaci-
dade para 540 
pessoas. O 
prazo determi-
nado para a 
conclusão é de 
27 meses. 

O segundo 
lote, previsto 

para custar R$ 350,98 milhões, 
deverá sair por R$ 367,655 
milhões. A oferta foi feita pelo 
grupo Odebrecht/OAS/Queiroz 
Galvão. A parcela corresponde 
à construção de um dos dois 
prédios onde passarão a funcio-
nar as 17 secretarias e órgãos 
afins. O consórcio responsável 
pela segunda fase terá 26 
meses para a conclusão. 

O processo de 
abertura de envelopes 

chegou a ser cancelado 
em audiência na 

semana retrasada, 
devido a mandado de 

segurança concedido a 
uni consórcio 
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Já o terceiro lote, cuja 
menor proposta veio do con-
sórcio Via Engenha-
ria/Andrade Gutierrez/Bar-
bosa Mello, deve demandar 
investimentos de R$ 393,454 
milhões. O primeiro orça-
mento do governo previa R$ 
374,76 milhões. As obras cor-
respondem à edificação do 
segundo prédio onde ficarão as 
secretarias e o centro de convi-
vência, construção localizada 
entre as duas edificações e 
abrigará agências bancárias, 
restaurantes, lanchonetes e 

,erviços para atender 
.anários do Estado. A 

... _ao deverá ser feita em 
meses. 
Segundo o superintendente 

regional da Camargo Ccnre‘a. 

em Minas Gerais, Eduardo 
Camargo, ainda não há previ-
são oficial de quando a Code-
mig irá publicar o julgamento 
final no "Diário Oficial" do 
Estado. No entanto, a expecta-
tiva é de que os contratos 
sejam-assinados ainda neste 
ano. "Assim que o acordo esti-
ver fechado, começaremos os 
preparativos, como a instala-
ção do canteiro de obras", afir-
mou. 

Prazos — Conforme o supe-
rintendente comercial da Via 
Engenharia, Carlos Braga, o 
consórcio do qual a empresa 
participa deverá ficar apenas 
com o terceiro lote, que será o 
último g ter a execução autori-
zada, liina vez que possui 

menor prazo para ser conclu-
ído. Entretanto, a expectativa 
é de que o contrato seja 
fechado em dezembro deste 
ano. "Assim que tivermos o 
contrato na mão, começare-
mos as obras", observou. 

O empreendedor que não 
cumprir o prazo estipulado 
sofrerá multa e ficará impe-
dido de participar de outras 
licitações por dois anos. A con-
tratação- dos empreendedores 
será feita em regime de 
empreitada por preço global 
(turii key), onde o vencedor do 
processo já possui gasto e 
prazo fixos para a conclusão do 
lote desde o momento em que 
o acordo é fechado. 

O processo de abertura de 
envelopes chegou a ser cance- 

lado durante audiência 
pública na semana retrasada, 
devido a mandado de segu-
rança emitido pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) concedendo o direito 
ao consórcio Construcap/Fer-
reira Guedes/Convap a parti-
cipar do processo. O grupo de 
empresas havia sido desabili-
tado pela comissão de licitação 
após análise de documentos. 

No entanto, a Codemig 
entrou com pedido de agravo e 
conseguiu a suspensão. da 
liminar que impedia a conti-
nuidade do processo. Outros 
dois consórcios foram elimina-
dos da lititação, mas não che-
garam a entrar com mandado 
na Justiça: Constran/Schain e • 
Estacom/Blokos. 

• 
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Nova sede 
do governo 
irá custar 

R$ 948,6 mi 
Aumento de quase R$ 60 milhões 
MÁRIO CORRÊA 

O Centro Administrativo 
de Minas Gerais, que será 
construído no distrito de 
Venda Nova, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH), deverá custar R$ 
948,684 milhões aos cofres 
públicos, quase R$ 60 milhões 
a mais que o previsto no pro-
jeto inicial do governo mineiro, 
que orçou o empreendimento 
em aproxima- 
damente R$ 
890 milhões. 
As propostas 
de preço para 
os três lotes da 
obra foram 
abertas ontem. 

A comissão 
de licitação da 
Companhia de 
Desenvolvi-
mento Econô-
mico de Minas 
Gerais (Code- 
mig) ainda julgará as ofertas. 
Na prática, isso significa que, 
mesmo já tendo o conheci-
mento das menores propostas 
para cada etapa do projeto, a 
comissão ainda pode desabili-
tar alguma empresa durante a 
avaliação dos preços, o que 
encareceria ainda mais a cons-
trução da nova sede do Execu-
tivo mineiro. 

O primeiro lote deve ficar 
com o consórcio Santa Bár-
bara/Mendes Júnior/Camargo 
Corrêa. Previsto inicialmente 
para consumir aportes da 
ordem de R$ 172,56 milhões, o 
menor preço apresentado foi de 
R$ 187,574 milhões. Essa 
etapa compreende as interven-
ções de infra-estrutura — como 
terraplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes 
externas, paisagismo, pavi- 
	 mentação e 

praça cívica —, 
além da cons-
trução do Palá-
cio do Governo 
e de um auditó-
rio com capaci-
dade para 540 
pessoas. O 
prazo determi-
nado para a 
conclusão é de 
27 meses. 

O segundo 
lote, previsto 

para custar RS 350,98 milhões, 
deverá sair por R$ 367,655 
milhões. A oferta foi feita pelo 
grupo Odebrecht/OAS/Queiroz 
Gaivão. A parcela corresponde 
à construção de um dos dois 
prédios onde passarão a funcio-
nar as 17 secretarias e órgãos 
afins. O consórcio responsável 
pela segunda fase terá 26 
meses para a conclusão. 

O processo de 
abertura de envelopes 

chegou a ser cancelado 
em audiência na 

semana retrasada, 
devido a mandado de 

segurança concedido a 
um consórcio 



Diário do Comércio — Belo Horizonte — MG 
	o3 

Publicado: 13/11/2007 

Já o terceiro lote, cuja 
menor proposta veio do con- 
sórcio Via Engenha-
ria/Andrade Gutierrez/Bar-
bosa Mello, deve demandar 
investimentos de R$ 393,45,4 
milhões. O primeiro orça-
mento do governo previa R$ 
374,76 milhões. As obras cor-
respondem à edificação do 
segundo prédio onde ficarão as 
secretarias e o centro de convi-
vência, construção localizada 
entre as duas edificações e 
abrigará agências bancárias, 
restaurantes, lanchonetes e 
outros serviços para atender 
aos funcionários do Estado. A 
conclusão deverá ser feita em 
25 meses. 

Segundo o superintendente 
regional da Camargo Corrêa'  

em Minas Gerais, Eduardo 
Camargo, ainda não há previ-
são oficial de quando a Code-
mig irá publicar o julgamento 
final no "Diário Oficial" do 
Estado. No entanto, a expecta-
tiva é de que os contratos 
sejam assinados ainda neste 
ano. "Assim que o acordo esti-
ver fechado, começaremos os 
preparativos, como a instala-
ção do canteiro de obras", afir-
mou. 

Prazos — Conforme o supe-
rintendente comercial da Via 
Engenharia, Carlos Braga, o 
consórcio do qual a empresa 
participa deverá ficar apenas 
com o terceiro lote, que será o 
último g ter a execução autori-
zada,'•gma vez oe possui 

menor prazo para ser conclu-
ído. Rntretanto, a expectativa 
é de que o contrato seja 
fechado em dezembro deste 
ano. "Assim que tivermos o 
contrato na mão, começare-
mos as obras", observou. 

O empreendedor que não 
cumprir o prazo estipulado 
sofrerá multa e ficará impe-
dido de participar de outras 
licitações por dois anos. A con-
tratação- dos empreendedores 
será feita em regime de 
empreitada por preço global 
(turft-key), onde o vencedor do 
processo já possui gasto e 
prazo fixos para a conclusão do 
lote desde o momento em que 
o acordo é fechado. 

0 processo de abertura de 
envelopes chegoui a ser cance- 

lado durante audiência 
pública na semana retrasada, 
devido a mandado de segu-
rança emitido pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) concedendo o direito 
ao consórcio Construcap/Fer-
reira Guedes/Convap a parti-
cipar do piticesso. O grupo de 
empresas havia sido desabili-
tado pela comissão de licitação 
após análise de documentos. 

No entanto, a Codemig 
entrou com pedido de agravo e 
conseguiu a suspensão da 
liminar que impedia a conti-
nuidade do processo. Outros 
dois consórcios foram elimina-
dos da liêitação, mas não che-
garam a entrar com mandado 
na Justiça: Constran/Schain 
Estaconi/l3lokos. 	, 



camg (1366x1235x24b jpeg) 

Beto siorironte, reaspefeirá, 13 de 210, embr. de 2007 

Os envelopes com as propostas de preço foram abertos ontem pela comissão de licitação da Codemig 

Já o terceiro lote, cuja 
menor proposta veio do coa-
sereia Via Engenhe-
aiaáintiráde Gutierrez/Bar-
oesa Mello, deve demandar 
investimentos de R$ 393,454 
milhões. O primeiro orça-
mento ta governo previa In 
374,76 milhões. As abras cor-
respondem A edificação de 
segundo oídio onde ficaria as 
secretarias co centro de mnsi-
vinda, construção localizada 
entre as duas edificataes 
abrigará agencias bancárias, 
restaurantes, lanchonetes e 
outros sersiças para atender 
aos funcionárias do Estado. A 
°pausá° deveni ser feita em 
26 meses. 

~doo superintendente 
regional de Camargo Corda  

em Mines Gerais, Eduardo 
Canoro, ainda elo há previ. 
000 oficial de toando a Code. 
Ling irá publicar o julgo mento 
final nu "Dai riu Oficial" do 
Estado. No entanto, a expecta-
tive é de que os canta.00 
sejam assinadas ainda neste 
ano. "Assim que o aturdo vali-
ver (eclode, começaremos os 
preparativos, como a instala-
ção do canteiro de obras', afie. 
sou. 

Prazos — Conforme o supe-
rintendente mourejai da Via 
Engenharia. Carita Braga, 
comercia do quis] a empresa 
participa deverá ficar apenas 
com o lerteim lote que fierá 
Ulti-110 a tora excensao autori 
nado, urna vez que possui 

menor prazo para ser conclu-
ído. Entreveria o expectativa 
é de que o contrato seja 
fechado em dezembro deste 
ano. -Assim que tivermos o 
contrato na mão, começara-
mas as obras", abaetam 

O empreendedor que nau 
cumprir o prazo estipulado 
sofrerá multa e ficara impe-
dido de participar de entras 
licitações por dai-sen....A mio 
laut~ dm empreendedores 
será feita em regime de 
empreitada por preço global 
(tina tira), onde o saneador de 
processo Já possui gasto e 
prazo fina para a oancluslie de 
lote descia o momento em que 
e acordo é fechado 

O prosamo de abertura de 
envelopem chegou a ser cama- 

lato durante audiência 
pliblim na sioner.s rekamda. 
devido a mandado de segu-
rança emitidapela Ihibunalde 
Justiça de Minas Gerais 
rfillskál emendando n direito 
ao consorcia ConstnicupiFer 
rena Guedesitenvap a parti-
citar do processo. O grupo do 
empresas havia sido desahili. 
tilda poe'o frtIlli.i0(10 licitação 
apeia aliam à documentana. 

Nu entanto, a Codernig 
entrono. pedido de agravo e 
conseguiu a suspensão da 
liminar que impedia a conti-
nuidade do processo. Outros 
dilLS OlisSórtiOS focam elimina-
d. da Miopia, mas não Me 
oram a entrar eten mandado 
mi Justas: ConstraráSchain e 
EstacomfB/nkos. 

DIÁRIO DO COMERCIO 

Nova sede 
do governo 
irá custar 

RS 948,6 mi 
Aumento de quase R$ 60 milhões 
NOM° CORItti 	 O primeiro lote deve ficar 

com o consórcio Santa Bar- 
O Centro Adminietrativo baratMendes Mijara:limara° 

de Minas Gerais, que será Corrêa. Prevista inicialmente 
construido no distrito de para COnsUrflir aportes da 
Venda Nova, ria Região Metro- urdem de Re$ 17256 milham o 
politana de Belo Horizonte inellOr presro apresentado foi de 
(RMBH). deverá cuatar Re. RS 167,674 milhões. Essa 
948,664 milhões aos cofres etapa appremdc as Lacram-
Obtusas, quase 2660 mikáke fficss de infra-minium — remiu 
a mais que o previsto no pio- terraplensgern, drenagem 
jeto inicial do ovemo mineira, superficial. irrigação, redes 
que orçou o empreendimento externas, 'paisagismo, peei- 
em aproxima 	  mentaçaa 
demente R$ 	 aram civica 
890 milhões. 	O pfsemsso ele 	nein do COUR- 
As Prolámtas abertura dor eareirepes traça,: do Pels.  
tie preço paru , cio do Governo 

tree  lote, de  einOlt a ser CaMeeitil00 	ere e,„ddes 

obra foram 	Em audiência em 	rio Com capam- 
abertas ontens 	 dada para 540 

A comissão semana retrasada p 5 5 5 0, 5 o 

de licitação da &Ema a meuás/eido& prazo detem-S. 
Companhia de nado para a 
Desenvolvi.  SWayJa4a concedida a tenelusks é de 
menta Emule 	um crenssarries 	27 meies. 
mica de Minas 	 0 segundo 
Gerais jCod     lote, previsto 
nig) ainda Migara tu oferou para castarlt$ 650,98 
Nd af~n, Sono significa que. deverá sair por R$ 367,1555 
mesmo ti tenda o conheci- instales. A afete foi kita pelo 
meato doa 10.1.0.5 prometas grupo OdebrachtrOAS'Quoinu 
para cada etapa do projeto, n Culvão. A parcela corresponde 
nornissito ainda pode desabai- si mnstrução de cor doe dois 
tar alguma empnmadurante a ?Mim Ulule pensarão a inato 
asuliaçáo dos preços, n que nar as 17 secretárias e ergam 
encareceria ainda mais netos- afins. Cl concirno responsável 
trusio danava sede do Esem. pela segunda fase terá 26 
rivo mineiro 	 numes para n mulusão. 



O 3' lote devera consumir R$ 374 mi correspondente à edificação do 2° prédio onde ficarão as secretarias 

Belo Horizonte..exta-leira, 21 th ,,etembro de 2007 

Sede do 
Estado será 

disputada por 
6 consórcios 
Ao todo, são 16 construtoras 

MÁRIO CORRÊA 

Algumas das maiores 
construtoras do país estão 
participando da licitação do 
Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais. 
Seis consórcios apresenta-
ram propos- 
tas, totali-
zando 16 
empresas no 
certame. 
Ontem, foi 
realizada a 
abertura dos 
envelopes e 
teve início a 
análise da 
habilitação de 
cada grupo. 
Após a decisão 
da Comissão de Licitação, as 
empresas terão cinco dias 
úteis para recorrer e só 
depois serão abertas as pro-
postas financeiras. 

Cinco consórcios irão par-
ticipar de todos os três lotes 
do projeto: Via Engenharia, 

Andrade Gutierrez e Bar-
bosa Melo; Odebrecht, OAS e 
Queiroz Gaivão; Santa Bár-
bara, Mendes Júnior e 
Camargo Corrêa; Constru-
cap, Ferreira Guedes e Con-
vap; Constran e Schain. Já o 
grupo formado pelas empre-

sas Estacom e 
Blokos irá 
concorrer ape-
nas nos lotes 2 
e 3 da obra. 

O projeto 
que atiçou os 
maiores gru-
pos de cons-
trução do país 
foi orçado em 
R$ 8 9 0 
milhões e é a 
maior obra do 

governo Aécio. As obras 
estão divididas em três lotes. 
A contratação dos empreen-
dedores será feita em regime 
de empreitada por preço glo-
bal (chamado de turn key) 
onde o vencedor do processo 
já possui gasto e prazo fixos 

para a conclusão do lote 
desde o momento em que o 
acordo é fechado. 

O primeiro lote deman-
dará aportes da ordem de 
R$ 172,56 milhões e com-
preende as intervenções de 
infra-estrutura — como ter-
raplenagem, drenagem 
superficial, irrigação, redes 
externas, paisagismos, 
pavimentação e praça 
cívica —, além da constru-
ção do Palácio do Governo e 
de um auditório com capaci-
dade para 540 pessoas. O  

prazo determinado para a 
conclusão dessa parte do 
empreendimento é de 27 
meses. 

Segundo lote — Outros R$ 
350,98 milhões estão esti-
mados para serem gastos 
no segundo lote, que cor-
responde às obras de um 
dos dois prédios onde pas-
sarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. 
A empresa ou consórcio que 
ficar responsável por essa 
parcela terá 26 meses para 

a conclusão. 
Já o terceiro lote deverá 

consumir mais R$ 374,76 
milhões, correspondente à 
edificação do segundo prédio 
onde ficarão as secretarias e 
o centro de convivência, 
construção localizada entre 
os dois prédios que abrigará 
agências bancárias, restau-
rantes, lanchonetes e outros 
serviços para atender os fun-
cionários do Estado. A con-
clusão deverá ser feita em 25 
meses. O empreendedor que 
não cumprir o prazo estipu- 

lado sofrerá multa e ficará 
impedido de participar de 
outras licitações por dois 
anos. 

A previsão é de que 17 
secretaria sejam transferi-
das para o centro, o que 
poderá gerar uma economia 
de R$ 25 milhões anuais 
para o governo apenas com 
os aluguéis que deixarão de 
ser pagos. A obra será levan-
tada no terreno do antigo 
Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da Linha 
Verde. 

Outros R$ 350,98' 
milhões estão estimados 
para serem gastos no 
segundo lote, que cor- 
responde às obras de 
um dos dois prédios 

onde passarão afundo- 
nar as secretarias 

 

22 de setembro. Dia do Contador. 

 

Uma homenagem a estes 
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CURTAS 18~~1~~00111111~~1  

SEDE DO GOVERNO 
A Câmara de Atividades de Infra-
Estrutura (CIF) do Conselho 
Estadual de Política Ambiental 
(Copam) aprovou ontem a 
licença de instalação do Centro 
Administrativo de Minas Gerais. 
Dos seis conselheiros, um se 
absteve de votar, alegando 
dúvidas em relação às 
informações prestadas no 
parecer técnico. Com  a 
aprovação, as obras já podem 
ser iniciadas no Bairro Serra 
Verde, em Venda Nova. Também 
ontem foi aprovado um decreto 
temporário, que suspende • 
qualquer licença de 
parcelamento do solo até que o 
Governo conclua processo de 
ordenamento do uso do solo na 
Região Cárstica de Lagoa Santa, 
cujo prazo é de quatro meses. 
Esse decreto era uma 
condicionante para a licença 
prévia. 
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Emprego formal tem retração 
Varejo influenciou de forma positiva o emprego com carteira assinada em Minas 

MARX FERNANDES 	 Foram 7,340 mil novas vagas e civil, que passa por problemas de 
5,502 mil admissões, respectiva- escassez de mão-de-obra devido ao 

O aquecimento sazonal dos seto- 	  forte aquecimento do setor nos últi- 
res do comércio e de serviços infiu- 	 mos meses, também apresentaram 
enciou de forma expressiva o 	A criação de vagas 	resultados expressivos. Apesar da 
emprego com carteira assinada em formais ao  Estado teve 	queda de cerca de 48% na compara- 
Minas Gerais em outubro. Con- 	 ção com setembro deste ano, em 
forme dados do Cadastro Geral de 	alta de 506% no mês 	relação a outubro de 2006, o setor 
Empregados e Desempregados passado, na comparação, apresentou crescimento expressivo. 
(Caged), do Ministério do Trabalho e 	 As vagas criadas no décimo mês do 
Emprego (MTE), foram criadas 	com setembro, quando 	ano passado foram 115, enquanto 
13,703 mil vagas no mês passado, 	o número de novos 	que em outubro deste ano foram 

likntra um saldo negativo de 10,558 2,943 mil. 
mil em outubro de 2006. 	 postos foi de .4258 mil 	Na Região Metropolitana de Belo 

Contudo, no acumulado do ano 	  Horizonte (RMBH) o nível também 
o número de empregos formais 	 subiu, com 9,767 mil empregos cria- 
gerados até o décimo mês foi de mente. Entretanto, no caso do dos em outubro, sobre 9,467 mil no 
186,881 mil, 6,3% abaixo do varejo, as novas contratações apre- mesmo mês de 2006. O aumento foi 
mesmo período de 2006, quando o sentaram redução de 13,8% se com- de cerca de 3,1%. 
volume chegou a 199,579 mil. Nos paradas com o mesmo mês de 2006. 	No acumulado do ano, a RMBH 
últimos 12 meses o nível foi ainda 	 apresentou um saldo 11,7% inferior 
menor, 139,596 mil vagas criadas, Expansão — Apesar disso, d cresci- ao mesmo período do ano passado, 
cerca de 15% abaixo dos resulta-.  mento tem sido constante no resultado de 73,431 mil novas vagas 
dos referentes ao ano anterior, número de empregos formais no em 2007 contra 83,183 mil no exer-
q u a n d o o número chegou a setor a partir do segundo semestre, cicio 2006. O resultado foi puxado 
164,561 mil novos postos. 	uma vez que passou de 2,204 mil pelo setor de serviços e comércio em 

A criação de vagas formais no postos gerados em agosto, para 2006, enquanto que neste ano a 
Estado apresentou incremento de 5,266 mil no mês seguinte, e, final- construção civil ficou no lugar do 
506% no mês passado, na compara- mente, 5,502 mil em outubro. 	varejo. 
ção com setembro, quando o número 	"O aumento era esperado e consi- 	Em Belo Horizonte, o nível de 
, e novos postos foi de 2,258 mil. Em derado muito importante neste perí- emprego caiu 12,2% nos dez primei-

tubro Minas registrou 152,556 odo. Este resultado deverá ser ainda ros meses do ano, ante igual período 
mil contratações e 138,853 mil des- maior nas apurações de novembro e de 2006. Segundo o estudo, até outu- 
ligamentos. 	 dezembro", afirmou o delegado bro deste exercício o número de 

A proximidade com o final do ano Regional do Trabalho em Minas novas vagas geradas foi de 50,333 
alavancou as contrafações nos seto- Gerais (DRT-MG), Osmam Miranda mil, enquanto que no ano passado 
res de serviços e comércio para de Sales. 	 este resultado foi de 57,359 mil 
suprir a demanda do período. 	As contratações na construção novos postos. 



1_ 
pronlo arquitetõnico do CelliTO Administrativo de Minas, de Oscar Niernever, irá ocupar urna área de 200 mil metros quadrados • 
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Obras do nova sede são liberadas 
Projeto para construção do Centro Administrativo de Minas obtém licença ambiental 

MÁRIO CORRÊA 	 apenas com os aluguéis que antigo Jockey Clube de 
deixarão de ser pagos. Caso a Minas Gerais, na região 

. O projeto do Centro Admi- estimativa se concretize, o Norte da cidade. A inten-
nistrativo de Minas Gerais governo levará pouco mais de ção do governo estadual é 
obteve ontem a licença ambi- três anos para recuperar total- incentivar o desenvolvi-
ental que autoriza o início das mente o investimento reali- mento do Vetor Norte de 
obras de construção do empre- zado. 	 Belo Horizonte e da Região 
endimento. A liçença de insta- 	 Metropolitana, uma vez 
lação (LI) foi concedida pelo Vetor Norte - No início de que no mesmo eixo está 
Conselho Estadual de Política julho o Centro já havia rece- sendo construída a Linha 
Ambiental (Copam) após pare- bido a licença ambiental pré- -Verde e está instalado o 
cer técnico favorável da Fim- via (LP), estágio anterior à Aeroporto Internacional 
dação Estadual de Meio Ambi- LI concedida ontem. Agora, o Tancredo Neves (AITN). 

• ente (Feam). 	 Copam ainda precisa conce- 	O empreendimento terá 
A expectativa da Compa- 	 seis edificações divididas em 

nhia de Desenvolvimento 	 duas torres de 15 andares 
Econômico de Minas Gerais 	Com aportes 	cada, que abrigarão todas as 
(Codemig), estatal responsá- 	 secretarias de Estado, o 
vel pelo projeto, é de que as 	de pelo menos 	Palácio do Governo (com 20 
primeiras intervenções fisi- R$94684 milhões, o 	mil metros quadrados e sete 
cas tenham início ainda 	 pavimentos), um prédio de empreetulintento neste ano. "Com a licitação já 	 serviços, um centro de convi- 
em fase final e a LI conce- pretende reunir em  zim vência com lojas e restauran- 
dida, acredito que até 	 tes, além de um auditório só local todos os ótgãos dezembro estaremos com as 	 com capacidade para 540 
obras já em andamento", da administração direta Pessoas. Os empreendimen- 
afirmou o diretor da Code- 	 tos complementares, como os vero t mig e gerente do projeto, 	do gonesadual prestadores de serviço no 

	

Marcelo Nassií   entorno, serão firmados 
Maior obra do governo 	 através de parcerias publico- 

Aécio Neves, com aportes der a licença de operação privadas. 

• 
previstos de pelo menos R$ (LO) para que a nova sede do 	A previsão é de que 16 mil 
948,684 milhões, o empreen- Executivo estadual possa servidores públicos sejam 
dimento pretende reunir em efetivamente começar a transferidos para o empre-
um só local todos os órgãos receber os órgãos públicos endimento e que sejam aten-
da administração direta do transferidos. No entanto, didas no local 10 mil pessoas 
governo estadual, incluindo como a construção está pre- por dia. O projeto arquitetô- 
o Palácio do Governo, 	vista para durar até 27 nico foi concebido por Oscar 

Aprevisão é de que todas as meses, as chances de que a Niemeyer e irá ocupar uma 
17 secretarias sejam transferi- autorização ambiental área de 200 mil metros que-
das para o local, o que poderá atrase a finalização do pro- drados dos 800 mil metros 
gerar uma economia de RS 25 jeto são praticamente nulas. quadrados de área total do 
milhões anuais para o governo 	O Centro Administra- local. 

tivo será construído no 
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Linha Verde: 
trecho entregue 

MARX FERNANDES 

Após sucessivos atrasos no 
cronograma desde julho — 
quando foram inauguradas as 
últimas intervenções neste 
ano —, as obras da Linha 
Verde finalizaram uma nome 
etapa. O tráfego no viaduto da 
Via 710, na avenida Cristiano 
Machado na altura do bairo 
Palmares (Região Nordeste) 
será liberado nesta segunda- 
feira, de acordo com informe,-
ções da Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Púbi-
cas (Setop). 

O viaduto servirá cle 
retorno, no sentido Centra, 
para quem sair do Minas 
Shopping. A obra-de-arte .é 
parte do maior projeto viári,o 
do governo Aécio, que prt-
tende ligar o centro da Capital 
ao Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Conliiis 
(RMBH). 

O empreendimento possibi-
litará, além da maior fluidez 
do tráfego na região, o acesso 
para quem vem de Confins,e.  
quer retornar para a Cristiaao 
Machado no sentido bairro. A 
contrução da obra-de-arte fiti 
iniciada em dezembro de 2006, 
e formam duas pistas de rola-
mento de 97,4 metros de 

extensão e 25 metros de lao-
gura. Os investimentos forato 
da ordem de R$ 10 milhõea, 
em recursos do governo esta 
dual. 

A Linha Verde também 
contará com mais uma obra. 
De acordo com informações da 
Setop, um processo de licitEk 
ção será lançado no início ã 
2008 para a expansão do Bou-
levard Arrudas, no trecho 
entre a alameda Ezequiel DiL 
e a rua Levi Coelho, próxing) 
ao Centro de Especialidadeg 
Médicas Dano Faria Tavar4. 
Q' prolongamento consumir 
recursos da ordem de R$ 50',.5 
milhões dos cofres estaduais:g 

O projeto prevê a contruçkb 
de um viaduto que vai ligar:¡-.4 
avenida Bernardo Monteiro 
com a Andradas, no senticte 
Centro. Para a realização dá'i 
obras viárias, será assinado 
um COIIVê.Tli0 entre o goveriló 
do Estado e a Prefeitura h 
Belo Horizonte.  

A Linha Verde es0 
entrando em seu terceiro aàó 
de execução, e ampliou dri 
aproximadamente 60% a.§ 
recursos previstos desde o téfe,  
mino do processo licitatórrí 
em outubro de 2005. O orá:-
mento total inicial era de R$ 
228,29 milhões. Em março'á 
previsão passou para o valor 
de R$ 360 milhões e hoje -(3.  
investimentos chegaram a g$ 
375 milhões. 
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Obras da nova 
sede estadual 
são liberadas 
O projeto para construção 

do Centro Administrativo de 
Minas Gerais, orçado em RS 
948,684 milhões, foi licenci-
ado pelo Conselho EstadUal 
de Política Ambiental 
(Copam), após parecer favo-
rável da Fundação Estadual 
de Meio Ambiente (Feam). A 
ordem de serviço deve ser 
dada ainda neste ano. Pág. 8 

• 



MÁRIO CORRÊA 

• 0 projeto do Centro Admi-
nistrativo de Minas Gerais 
obteve ontem a licença ambi-
ental que autoriza o início das 
obras de construção do empre-
endimento. A liçença de insta-
lação (LI) foi concedida pelo 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam) após pare-
cer técnico favorável da Fun-
dação Estadual de Meio Ambi-
ente (Feam). 

A expectativa da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), estatal responsá-
vel pelo projeto, é de que as 
primeiras intervenções físi-
cas tenham início ainda 
neste ano. "Com a licitação já 
em fase final e a LI conce-
dida, acredito que até 
dezembro estaremos com as 
obras já em andamento", 
afirmou o diretor da Code-
mig e gerente do projeto, 
Marcelo Nassif. 

Maior obra do governo 
Aécio Neves, com aportes 
previstos de pelo menos R$ 
948,684 milhões, o empreen-
dimento pretende reunir em 
um só local todos os órgãos 
da administração direta do 
governo estadual, incluindo 
o Palácio do Governo. 

A previsão é de que todas as 
17 secretarias sejam transferi-
das para o local, o que poderá 
gerar uma economia de R$ 25 
milhões anuais para o governo 

apenas com os aluguéis que 
deixarão de ser pagos. Caso a 
estimativa se concretize, o 
governo levará pouco mais de 
três anos para recuperar total-
mente o investimento reali-
zado. 

Vetor Norte - No início de 
julho o Centro já havia rece-
bido a licença ambiental pré-
via (LP), estágio anterior à 
LI concedida ontem. Agora, o 
Copam ainda precisa conce- 

Com aportes 
de pelo menos 

R$94684 nzilhões, o 
enzpreendimento 

pretende reunir em tim 
só local todos os (5;gilos 
da administração direta 

do governo estadual 

der a licença de operação 
(LO) para que a nova sede do 
Executivo estadual possa 
efetivamente começar a 
receber os órgãos públicos 
transferidos. No entanto, 
como a construção está pre-
vista para durar até 27 
meses, as chances de que a 
autorização ambiental 
atrase a finalização do pro-
jeto são praticamente nulas. 

O Centro Administra-
tivo será construído no 
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Obras do nova sede são liberadas 
Projeto para construção do Centro Administrativo de Minas obtém licença ambiental 

antigo Jockey Clube de 
Minas Gerais, na região 
Norte da cidade. A inten-
ção do governo estadual é 
incentivar o desenvolvi-
mento do Vetor Norte de 
Belo Horizonte e da Região 
Metropolitana, uma vez 
que no mesmo eixo está 
sendo construída a Linha 
'Verde e está instalado o 
Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves (AITN). 

O empreendimento terá 
seis edificações divididas em 
duas torres de 15 andares 
cada, que abrigarão todas as 
secretarias de Estado, o 
Palácio do Governo (com 20 
mil metros quadrados e sete 
pavimentos), um prédio de 
serviços, um centro de convi-
vência com lojas e restauran-
tes, além de um auditório 
com capacidade para 540 
pessoas. Os empreendimen-
tos complementares, como os 
prestadores de serviço no 
entorno, serão firmados 
através de parcerias publico-
privadas. 

A previsão é de que 16 mil 
servidores públicos sejam 
transferidos para o empre- 
endimento e que sejam aten-
didas no local 10 mil pessoas 
por dia. O projeto arquitetô- 
nico foi concebido por Oscar 
Niemeyer e irá ocupar uma 
área de 200 mil metros qua- 
drados dos 800 mil metros 
quadrados de área total do 
local. 



"•;,4',";;;;,:irra  
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Mem ai 	telon leo do Centro Administrativo de Minas, de Oscar Nierneyer, irá ocupar urna rea de 200 mil metros quadrados 
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Linha Verde: 
trecho entregue 

MARX FERNANDES 

Após sucessivos atrasos no 
cronograma desde julho — 
quando foram inauguradas as 
últimas intervenções neste 
ano 	as obras da Linha 
Verde finalizaram uma nova 
etapa. O tráfego no viaduto da 
Via 710, na avenida Cristiano 
Machado na altura do bairfp 
Palmares (Região Nordest) 
será liberado nesta segunda-
feira, de acordo com informa,-
ções da Secretaria de Estada 
de Transportes e Obras PúbAr 
cas (Setop). 	 ts 

O viaduto servirá clf 
retorno, no sentido Centra, 
para quem sair do MinaiS 
Shopping. A obra-de-arte 
parte do maior projeto viári9 
do governo Aécio, que prak 
tende ligar o centro da Capital 
ao Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confuta 
(RMBH). 

O empreendimento possibir 
litará, além da maior fluidez 
do tráfego na região, o acesso 
para quem vem de Confins.e, 
quer retornar para a Cristiana 
Machado no sentido bairro. 
contração da obra-de-arte foi 
iniciada em dezembro de 2006, 
e formam duas pistas de rola,-
mento de 97,4 metros de  

extensão e 25 metros de lan-
gura. Os investimentos foraia 
da ordem de R$ 10 milhõe?, 
em recursos do governo esta 
dual. 

A Linha Verde também 
contará com mais uma obra. 
De acordo com informações da 
Setop, um processo de licita  
ção será lançado no inicio dê 
2008 para a expansão do Bou-
levard Arrudas, no trecho 
entre a alameda Ezequiel Diàs' 
e a rua Levi Coelho, próxinifj 
ao Centro de Especialidade 
Médicas Dano Faria Tavare. 
Q;  prolongamento consumii.  
recursos da ordem de RS 50; 
milhões dos cofres estaduais:'; 

O projeto prevê a contruçj 
de um viaduto que vai ligar: 
avenida Bernardo Monteiro 
com a Andradas, no sentide 
Centro. Para a realização dâ.  
obras viárias, será assinad9 
um convênio entre o goverdó 
do Estado e a Prefeitura h 
Belo Horizonte. 	; 

A Linha Verde es0 
entrando em seu terceiro an.'ó 
de execução, e ampliou ein 
aproximadamente 60% 8.§ 
recursos previstos desde o téf-
mino do processo licitatórii 
em outubro de 2005. O orái, 
mento total inicial era de R. 
228,29 milhões. Em março'á 
previsão passou para o valor 
de R$ 360 milhões e hoje -15: 
investimentos chegaram a R$ 
375 milhões. 	 o 
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Do produto ao processo de negócio 
LUIZ CLÁUDIO MENEZES* 

A idéia de se deslocar a 
preocupação gerencial, antes 
focada na "função produto", 
para a "função processo", 
surgiu em ambiente indus-
trial, quatro décadas atrás, 
quando a gestão da quali-
dade fixou-se definitiva-
mente em processos certifica- 

urgiram aí conceitos 
cor o TQC (Total Quality 
Control), e várias normas de 
processo até hoje vigentes 
como é o caso da ISO. 

A generalização deste 
modelo consistiria em cami-
nhar do processo industrial 
para o chamado "processo de 
negócio" (ou BP - "Business 
Process"). Processo este que, 
só ao final do Século XX, 
encontraria suas formula- 

ções mais maduras, por 
conta do surgimento do BI 
(Business Intelligence) e de 
outras formas de integração 
do negócio. 

Hoje, o dado curioso é 
que, após absorver tanta 
tecnologia e integração, 
poucas são as companhias 
que estão de fato prepara-
das para o Gerenciamento 
de Processos de Negócios 
(BPM). O mais comum é 
encontrar corporações 
organizadas em função de 
aspectos apenas parciais 
do business, como variáveis 
de finanças, vendas, cen-
tros de custos, etc. 

São poucas as grandes e 
médias empresas que já fize-
ram, por exemplo, o dever de 
casa básico para a adoção do 
BP, que é a documentação  

completa dos processos e a 
descrição detalhada de suas 
funções de negócio. 

Mas como mapear estes 
processos de maneira uni-
forme, visando sua introdu-
ção num cockpit único? 
Como automatizar um con-
junto cada vez mais com-
plexo e heterogêneo de variá-
veis de gestão? 

Até mesmo em grandes 
bancos, onde a alta tecnolo-
gia é commodity, ainda é 
comum que um cliente seja 
tratado de uma forma especi-
fica pelo processo "cartão de 
crédito" e receba outra abor-
dagem pelos processos 
"seguro", "contra corrente", 
"poupança" e assim por 
diante. 

Mais que uma resposta 
eficiente contra esta frag-
mentação, o conceito de web-
services (todos os serviços 
gerencias confluindo na 
interface web), tem a virtude 
de encapsular todas as ações 
de tecnologia e de negócio 
numa esteira de produção 
unificada, o que é uma pré-
condição para o monitora-
mento e a descrição dos pro-
cessos. 

Por sua vez, ao desenvol-
ver a entrega de todas as fun-
ções de negócios em uma 
estrutura unificada de servi-
ços, a arquitetura SOA dá o 
passo definitivo para a abor-
dagem "holística" deste cli-
ente bancário, utilizado no 
exemplo acima, abrindo 
importante precedente para 
a eliminação do re-trabalho e 
para o ganho geral de perfor-
mance. 

Através da implementa-
ção de BAM — Business 
Activity Monitoring — as 
novas ferramentas, desti-
nadas à governança avan-
çada de TI podem acompa-
nhar, de forma on-line, as 
diversas transações exis-
tentes ao longo das cadeias 
de web-services; e desenvol-
ver as estatísticas necessá-
rias para a correta descri-
ção dos processos e sua 
implicação na performance 
final. 

Uma vez isolados, descri-
tos e conhecidos em seu 
impacto, os processos pas-
sam a ser entendidos e mode-
lados segundo estratégias 
previamente testadas, atra-
vés de simulação. E sua 
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Sede: Codemig anuncia vencedores 
Resultado da licitação depende de possíveis recursos administrativos 
BRUNO MARQUES 

A Companhia de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (Codemig) 
publicou o nome das empresas que 
venceram a licitação do Centro Admi-
nistrativo do Estado de Minas 
Gerais, avaliado em R$ 948,684 
milhões. Os consórcios que não con-
cordam com a decisão têm até sexta-
feira para entrar com recursos admi-
nistrativos. 

A licitação do maior empreendi-
mento do governo Aécio Neves foi 
dividada em três lotes e a execução 
dessas etapas das obras ocorrerão 
simultaneamente. Conforme o crono-
grama do projeto, o Centro Adminis-
trativo, que será instalado na região 
Norte da Capital (no terreno do  

antigo Jockey Clube de Belo Hori-
zonte) será concluído em 27 meses. 

O consórcio formado pelas cons-
trutoras Camargo Corrêa, Mendes 
Junior e Santa Bárbara, que venceu 
o primeiro lote com oferta de R$ 
187,574 milhões, e que disputou os 
outros dois, informou que não pre-
tende entrar com recursos. 

O primeiro lote prevê a construção 
do palácio do governo e a reali7ação 
dos serviços de terraplenagem, dre-
nagem e paisagismo. Essa parte da 
obra deverá ficar pronta em 27 
meses. 

O consórcio composto pelas 
empresas Andrade Gutierrez, Via 
Engenharia e Barbosa Mello, que 
apresentou a melhor oferta pelo ter-
ceiro lote (R$ 393,454 milhões) e par- 

ticipou da disputa pelos demais, tam-
bém informou que não pretende fazer 
uso de recursos administrativos. 

De acordo com o projeto, as obras 
do terceiro lote demandarão 25 
meses e compreenderão a construção 
de um dos dois prédios de 15 andares 
onde serão instaladas as 17 secreta-
rias e a área de convivência, como 
bancos e lanchonetes. 

O pool de construtoras Norbertoak 
Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão,W 
que ofereceram R$ 367,655 milhões e 
arremataram o segundo lote e tam-
bém participaram da licitação nas 
outras duas etapas, não foram encon-
tradas ou não quiseram antecipar se 
entrarão com recursos administrati-
vos. O consórcio foi o segundo colo-
cado nos lotes um e três. 

• 
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rrn Minas, uma sede 
346 milhões 

urram. também, os preços das 
obras. Em Minas Gerais, por exem-
plo, o custo cio novo palácio da 
Justiça estadual (R$ 346 milhões) 
tornou-se uma controvérsia judi-
cial. Os juizes se defenderam, em 
notas públicas, argumentando que 
o custo de construção será baixo 
— "se comparado a outras obras 
cio país, incluindo a do Tribunal 
Superior Eleitoral." 

C110)araram: "Considerando a 
área otal a ser construída de 
138.164,61 in2, ternos um valor de R$ 
2,6 mil por In'. O custo do prédio cio 
TSE é de R$ 2.8 mil por in'." 

O edifício vai transformar o 
Centro de Belo Horizonte: será um 
cJajunto em "L" com torres de 11 
andares e seis subsolos, 1.597 va-
gas de estacionamento, 16 plená-
rios, lojas, salão para eventos e 
ainda mais quatro auditórios, 
além de um exclusivo para os 25 
desembargadores. 

Numa das etapas cia pendência 
judicial sobre. os custos desse mo-
numento em concreto, a cúpula 
da Justiça mineira apresentou 
urna outra pes(luisa: comparou 
sua planilha com os preços pagos 
por metro quadrado de obras pú-

-- 

P• A construção do Fórum do Tribu- 

blicas em andamento. 
Os resultados sugerem absoluto 

descontrole nos gastos federais e 
estaduais: "Os valores das obras pú-
blicas em andamento variam de R$ 
2,33 mil (edifício sede da Polícia Ro-
doviária do Distrito Federal)" — ale-
ga o tribunal mineiro — "passando 
por R$ 3 mil (secretaria de Saúde de 
São Paulo) até R$ 6,6 mil (Cociemig - 
Cia. de desenvolvimento Econõmi-
co de Minas Gerais)". 

Menos controversa, até por ser 
pouco conhecida, é a rotina de des-
pesas dentro dos palácios da Justi-
ça em funcionamento. 

Quando observadas em detalhe. 
• as listas de despesas cio Judiciário 
! expõem a disseminação de mordo- 
• mias entre juízes e assessores. 

No Rio, o Tribunal Regional do 
Trabalho (1' Região) gastou R$ 
118,9 mil na compra de 200 gela-
deiras tipo frigobar — "capacida-
de mínima de 120 litros", exigia o 
edital. O destino: gabinetes de juí-
zes, de dirigentes administrativos 
e alguns assessores no palácio. 

Na corte superior. em Brasília, per-
cebe-se uma predileção pelo forno mi-
croondas.,  O TST comprou 34 entre 
maio e setembro, por R$ 10,2 mil. No 
Supremo Tribunal Federal, a cesta de 
fruta foi orçada em R$ 33 mil por ano 
e inclui 30 variedades: 1.320 abacaxis 

•, pérola, 612 quilos de caqui, 684 quilos 
de mamão e 960 quilos de melancia, 

Luiz Estevão (PMDB-DF), perdeu a li-
citação da obra para a Incal Alumí-
nio — que repassou os direitos ao 
empresário Fábio Monteiro de Bar-
ros Filho, que criou as empresas In-
cal Incorporações e Ikal Constru-
ções especificamente para construir 
o fórum. A CPI do Judiciário, insta-
lada em 1999, passou a investigar a 
obra e quebrou o sigilo de Nicolau e 
de Barros Filho. A CPI descobriu que 

entre outros itens, com detalhes. 
No Tribunal Superior Eleitoral. 

onde ocorrem em média duas ses-
sões por semana, o cardápio prevê 
o consumo mensal de oito tipos de 
torta diferente, de camarão a baca-
!hm Tudo preparado sobre massa 
folheada, impõe o edital publicado 
no início do ano. O banquete inclui 
biscoitos de chocolate e castanha, 
bolos de banana, milho, cenoura, 
chocolate e mandioca, além de 
mousse de maracujá. 

No TST, despesas 
detalhadas em site 
• Ao lado, no Superior Tribunal Mili-
tar, os ministros demonstram rigor tí-
pico da caserna. A compra anual de 
guloseimas cie confeitaria (mini-tor-
teletes de morango, trufas de briga-
deiro e strudels de nozes) tem uma 
condição essencial, ressaltada no 
edital: "De primeira qualidade". Com 
hábitos de transparência mais apura-
clã que a maioria dos órgãos públi-
cos federais, o Tribunal Superior do 
Trabalho passou a listar em sua pá-
gina na internet (ivtütatstgoabr) os 
dispêndios relevantes de cada mês. 
Os pregões de alimentos do TST têm 
atas explícitas sobre o objetivo: "Pro-
dução de lanche para atendimento 
aos senhores ministros".• 

o juiz Lalau comprou uma cobertura 
em Miami, após deixar a presidência 
cio tribunal, em 2004. Ele tinha con-
tas em paraísos fiscais, automóveis 
e casas de luxo em São Paulo e via-
java cinco vezes por ano ao exterior. 
Em junho de 2000, Luiz Estevão foi 
cassado e, em maio de 2006, conde-
nado a 31 anos de cadeia. Lalau 
cumpre prisão domiciliar. Estevão 
recorreu e está em liberdade. 

nal Regional do Trabalho de São 
Fauk-, (TRT-SP) marcou um dos 
..........s escãndalos de desvio de 

• verbas no país. Nicolau dos Santos 
Neto, ex-presidente do TRT-SP, foi 
condenado a 26 anos de prisão pelo 
desvio de R$ 169 milhões, em valo-
res da época, da obra. Ele ficou co-
nhecido como o juiz Lalau. Em 1992, 
o Grupo OK. do senador cassado 

Uma obra que virou sinônimo de corrupção 
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Sede: Codemig anuncia vencedores 
Resultado da licitação depende de possíveis recursos administrativos 
BRUNO MARQUES 	

antigo Jockey Clube de Belo Hori- ticipou da disputa pelos demais, tam- 
zonte) será concluído em 27 meses. 	bém informou que não pretende fazer A Companhia de Desenvolvi- 	O consórcio formado pelas cons- uso de recursos administrativos. 

mento de Minas Gerais (Codemig) trutoras Camargo Corrêa, Mendes 	De acordo com o projeto, as obtas 
publicou o nome das empresas que Junior e Santa Bárbara, que venceu do terceiro lote demandarão 25 
venceram a licitação do Centro Admi- o primeiro lote com oferta de R$ meses e compreenderão a construção 
nistrativo do Estado de Minas 187,574 milhões, e que disputou os de um dos dois prédios de 15 andares Gerais, avaliado em R$ 948,684 • outros dois, informou que não pre- onde serão instaladas as 17 secreta- milhões. Os consórcios que não con- tende entrar com recursos, 	rias e a área de convivência, como cordam com a decisão têm até sexta- 	O primeiro lote prevê a construção bancos e lanchonetes. 110 	feira para entrar com recursos admi- do palácio do governo e a realização 	O pool de construtoras Norberto nistrativos. 	

dos serviços de terraplenagem, dre- Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão, 
A licitação do maior empreendi- nagem e paisagismo. Essa parte da que ofereceram R$ 367,655 milhões e 

mento do governo Aécio Neves foi obra deverá ficar pronta em 27 arremataram o segundo lote e tam- 
dividada em três lotes e a execução meses. 	

bém participaram da licitação nas dessas etapas das obras ocorrerão 	
O consórcio composto pelas outras duas etapas, não foram encon- 

simultaneamente. Conforme o crono- empresas Andrade Gutierrez, Via trarias ou não quiseram antecipar se 
grama do projeto, o Centro Adminis- Engenharia e Barbosa Mello, que entrarão com recursos administrati-
trativo, que será instalado na região apresentou a melhor oferta pelo ter- vos. O consórcio foi o segundo colo-
Norte da Capital (no terreno do ceiro lote (R$ 393,454 milhões) e par- cado nos lotes um e três. 

• 
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Novas sedes do Judiciário devem consumir até R$ 1,2 bi nos próximos cinco anos 

Tribunais ágeis para gastar 
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• 

José Casado e 
Bernardo Mello Franco 

RIO e BRASILIA . 

O Judiciário se transformou 
num dinâmico segmento 
do mercado imobiliário. No 
ano passado, a Justiça fe-

deral pagou R$ 239,8 milhões por 
obras, instalações e projetos. Há 
mais R$ 1,2 bilhão previsto para gas-
tos nos próximos cinco anos, so-
mente com a construç.ão de novas e 
monumentais sedes de tribunais su-
periores em Brasília. 

A paisagem da capital da Repúbli-
ca mudou nos últimos 21 meses, 
desde a inauguração dos palácios 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(ao custo de R$ 202,9 milhões) e da 
Procuradoria Geral da República 
(R$ 75 milhões). 

Novas intervenções arquitetõni-
cas serão impostas pelas futuras se-
des do Conselho da Justiça Federal 

_ (estimado em R$ 350 inilhões) do 

-t-ribunal Superior Eleitora( (R$ 
336,7 milhões) e do Tribunal Regio-
nal Federal (R$ 489,8 milhões). 

Os juizes dos tribunais superio-
res parecem empenhados, desde os 
anos 90, numa espécie de competi-
ção imobiliária, pois a cada novo 
prédio erguido são construídos ga-
binetes de trabalho mais amplos 
que os vizinhos. Quando foi inaugu-
rado, em meados dos anos 90, o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) dis•-
punha de gabinetes de 145 metros 
quadrados. Em pouco tempo, cons-
truiu um anexo, e a área de cada ga-
binete passou a 280 m2. Próximo da-
li, na corte trabalhista, aberta no 
ano passado, a área disponível para 
cada juiz é de 240 m2. 

Entre os novos edifícios projetados 
há o do Tribunal Regional Federal (1' 
Região), onde as salas dos magistra-
dos serão de 350 m2. No Conselho cia,  
Justiça Federal, a área prevista para a 
presidência é de 650 

E-- 
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Em Minas, uma sede 
de R$ 346 milhões 
• Variam, também, os preços das 
obras. Em Minas Gerais, por exem-
plo, o custo do novo palácio da 
Justiça estadual (R$ 346 milhões) 
tornou-se uma controvérsia judi-
cial. Os juizes se defenderam, em 
notas públicas, argumentando que 
o custo de construção será baixo 
— "se comparado a outras obras 
do país, incluindo a do Tribunal 
Superior Eleitoral." 

Compararam: "Considerando a 
área total a ser construída de 
138.164,61 m2, temos um valor de R$ 
2,6 mil por in2. O custo do prédio cio 
TSE é de R$ 2.8 mil por um." 

O edifício vai transformar o 
Centro de Belo Horizonte: será um 
conjunto em "L" com torres de 11 
andares e seis subsolos, 1.597 va-
gas de estacionamento, 16 plená-
rios, lojas, salão para eventos e 
ainda mais quatro auditórios, 
além de um exclusivo para os 25 
desembargadores. 

Numa das etapas da pendência 
judicial sobre os custos desse mo-
ntunento em concreto, a cúpula 
da Justiça mineira apresentou 
urna outra pesquisa: comparou 
sua planilha com os preços pagos 
por metro quadrado de obras pú- 

_.  

blicas em andamento. 
Os resultados sugerem absoluto 

descontrole nos gastos federais e 
estaduais: "Os valores das obras pú-
blicas em andamento variam de R$ 
2,33 mil (edifício sede da Polícia Ro-
doviária do Distrito Federal)" — ale-
ga o tribunal mineiro — "passando 
por, R$ 3 mil (secretaria de Saúde de 
São Paulo) até R$ 6,6 mil (Codemig—
Cia. de desenvolvimento Econômi-
co de Minas Gerais)", 

Menos controversa, até por ser 
pouco conhecida, é a rotina de des-
pesas dentro dos palácios da Justi-
ça em funcionamento. 

Quando observadas em detalhe. 
as listas de despesas cio Judiciário 

• expõem a disseminação de mordo-
mias entre juízes e assessores. 

No Rio, o Tribunal Regional do 
Trabalho (I Região) gastou R$ 
118,9 mil na compra de 200 gela-
deiras tipo frigobar — "capacida-
de mínima de 120 litros", exigia o 

, edital. O destino: gabinetes de jui-
zes, de dirigentes administrativos 
e alguns assessores no palácio. 

Na corte superior, em Brasília, per-
cebe-se uma predileção pelo forno mi-
croondas.. O TST comprou 34 entre 
maio e setembro, por R$ 10,2 mil. No 
Supremo Tribunal Federal, a cesta de 
fruta foi orçada em R$ 33 mil por ano 
e inclui 30 variedades: 1.320 abacaxis 
pérola, 612 quilos de caqui, 684 quilos 

!! de mamão e 960 quilos de melancia, 

entre outros itens, com detalhes. 
No Tribunal Superior Eleitoral. 

onde ocorrem em média duas ses-
sões por semana, o cardápio prevê 
o consumo mensal de oito tipos de 
torta diferente, de camarão a baca-
lhau. Tudo preparado sobre massa 
folheada, impõe o edital publicado 
no início do ano. O banquete inclui 
biscoitos de chocolate e castanha, 
bolos de banana, milho, cenoura, 
chocolate e mandioca, além de 
mousse de maracujá. 

No TST, despesas 
detalhadas em site 
• Ao lado, no Superior Tribunal Mili-
tar, os ministros demonstram rigor tí-
pico da caserna. A compra anual de 
guloseimas de confeitaria (mini-tor-
teletes de morango, trufas de briga-
deiro e strudels de nozes) tem uma 
condição essencial, ressaltada no 
edital: "De primeira qualidade". Com 
hábitos de transparência mais apura-
dos que a maioria dos órgãos públi-
cos federais, o Tribunal Superior do 
Trabalho passou a listar em sua pá-
gina na internei (weautstgoubr) os 
dispêndios relevantes de cada mês. 
Os pregões de alimentos do TST têm 
atas explícitas sobre o objetivo: "Pro-
dução de lanche para atendimento 
aos senhores ministros". 

Uma obra que virou sinônimo de corrupção 
• A construção do Fórum do Tribu- 
nal Regional do Trabalho de São 

. Paulo ÇTRT-SP) marcou um dos 
maiores escãndalos de desvio de 
verbas no país. Nicolau dos Santos 
Neto, ex-presidente cio TRT-SP, foi 
condenado a 26 anos de prisão pelo 
desvio de R$ 169 milhões, em valo-
res da época, da obra. Ele ficou co-
nhecido como o juiz Lalau. Em 1992, 
o Grupo OK. do senador cassado 

Luiz Estevão (PMDB-DF), perdeu a li-
citação da obra para a Incal Alumí-
nio — que repassou os direitos ao 
empresário Fábio Monteiro de Bar-
ros Alho, que criou as empresas In-
cal Incorporações e Ikal Constru-
ções especificamente para construir 
o fórum. A CPI do Judiciário, insta-
lada em 1999, passou a investigar a 
obra e quebrou o sigilo de Nicolau e 
de Barros Alho. A CPI descobriu que 

o juiz Lalau comprou uma cobertura 
em Miam!, após deixar a presidência 
do tribunal, em 2004. Ele tinha con-
tas em paraísos fiscais, automóveis 
e casas de luxo em São Paulo e via-
java cinco vezes por ano ao exterior. 
Em junho de 2000, Luiz Estevão foi 
cassado e, em maio de 2006, conde-
nado a 31 anos de cadeia. Lalau 
cumpre prisão domiciliar. Estevão 
recorreu e está em liberdade. 
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INFRA-ESTRUTURA 1 

CBTU estuda a possibilidade de levar sistema de transpor atá o 
Bairro Serra Verde, onde será construído o Centro Aciráibl crho 

Linha 1 do metrô 
Oode ser ampliada 

A1ANA Rum 

A Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) estuda a 
possibilidade de ampliar a linha 
1(Eldorado/Vilarinho) do metrô 
de Belo Horizonte até a região do 
novo Centro Administrativo do 
governo de Minas, que fica no 
bairro Serra Verde, em Venda No-
va. Também estão nos planos da 

anhia a compra de novos 
entos para esta mesma 

ue será concluída em de-
zembro. A informação é do novo 
superintendente do Metrô-BH, 
Jackson Antunes, que tomou 
posse ontem na capital, substi-
tuindo João Emani Antunes Cos-
ta, servidor da BHTrans, que fi-
cou dois anos no cargo. Durante 
a solenidade, o presidente da CB-
TU, Elionaldo Magalhães, garan-
tiu que a linha 1 será concluída 
no próximo mês e a linha 2 (Bar-
reiro/Santa Tereza) receberá R$ 

156 milhões do Programa de Ace-
leração de Crescimento (PAC). 

"Com os recursos do PAC va-
mos concluir e garantir a eficiên-
cia da linha, com a compra de no-
vos carros e sistemas de tecnolo-
gia. Além disso, vamos tirar a li-
nha 2 do papel assim que tiver-
mos um resultado da disputa ju-
dicial", explica, referindo-se à li-
minar que a Mendes Júnior, em-
presa líder do consórcio BH, con-
seguiu na Justiça suspendendo 
os editais de licitações para a li-
nha 2. A empresa garante ter di-
reito a realizar obra com base em 
contrato firmado em 1985. A li-
nha 2 começou a ser desenhada 
em 1988 e deveria ser concluída 
em 2004. Para este ano, estava 
prevista a construção de trinchei-
ra no Bairro Vista Alegre, na Re-
gião Oeste de Belo Horizonte. 
Também serão feitas desapro-
priações de faixa de domínio do 
metrô, desenvolvimento do pro- 

jeto de engenharia e a construção 
de uma passagem inferior da 
Avenida Tupã. 

Se a ampliação da linha 1 até o 
Centro Administrativo sair do 
papel, deverá ser antes mesmo 
da construção da linha 2 e 3. "O 
projeto do governador vai levar 
mais de 25 mil pessoas para 
aquela região, por meio da linha 
verde, o que equivale a uma cida-
de. Não tem capacidade para ôni-
bus e, por isso, terá que ser im-
plantado o transporte pelo me-
trô", diz. "Como a previsão é que 
fique pronto daqui três anos, va-
mos acelerar esse projeto", finali-
za Jackson Antunes. 

De acordo com o coordenador 
de operações do Metrô-BH, Luiz 
Prosdodmi, a equipe técnica ana-
lisa a possibilidade de aumentar o 
número de carros ou de trens na 
capital. Atualmente são 25 trens, 
sendo que cada um tem quatro 
carros, que transportam, em mé- 

dia, mil pessoas. "Estamos tentan-
do encontrar uma composição 
adequada entre intervalo de tem-
po e o tamanho do trem. Hoje, o 
tempo varia entre quatro e cinco 
minutos", diz. Em São Paulo, esse 
intervalo é de 90 segundos. São 
transportados 15 mil passageiros 
por hora em cada sentido e a me-
ta é chegar a 30 mil passageiros 
por hora até 2010. Para isso, é ne-
cessário também a compra de na 
vos softwares de controle de tráfe-
go. O investimento seria de apro-
ximadamente R$ 80 milhões. 

Sem emendas ao Orçamen-
to da União de 2008 para o me-
trô, deputados prometem 
apresentar propostas ao Plano 
Purianual 2009/2010. "Enquan-
to a linha 2 não estiver concluí-
da e a linha 3 (Savassi/Pampu-
lha) não tiver projeto não pode-
mos colocar recursos nela", co-
menta o deputado federal Vir-
gílio Guimarães (PT-MG) 



iCCODEMIG 
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Urgência médica demanda reforço 
Diagnóstico da Secretaria de Estado da Saúde mostra necessidade de novas unidades; há 4 centros em construção 

BIANCA MELO/ERNESTO BRAGA 

Falta de médicos, equipamentos, filas e 
demora até no atendimento de urgência e e-
mergência. A lista de reclamações dos usuá-
rios do serviço público de saúde na Grande 
Belo Horizonte é extensa. No Pronto-Socorro 
Geraldo Pinto Vieira, conhecido como Pronto-
Socorro JK), em Contagem, Wilson Mariano, 
41, teve que carregar a mãe Conceição Maria 
da Silva, 77, até o carro porque, no momento 
que ela foi liberada, não havia cadeira de ro-
das disponíveis. No sábado anterior, ela preci-
sou passar a noite na unidade e só não dormiu 
em uma maca dura porque seus filhos busca-
ram um colchão para ela. 

O problema enfrentado pela família de 
Conceição mostra um dos problemas do servi- I 
ço de saúde em Minas: deficiências o atendi-
mento de urgência e emergência. Ontem, o se- I 
cretário de Estado da Saúde, Marcus Pestana, 
admitiu que o setor é um dos gargalos na 
Grande Belo Horizonte. A construção de novas 
unidades hospitalares na região e a formula- 
ção de um diagnóstico pára corrigir falhas sãO ' 
apontadas como soluções. 

"Estão sendo feitos investimentos estraté-
gicos em cidades fundamentais como o hospi-
tal de Ibirité, Pedro Leopoldo e a Unidade de 
Pronto-Atendimento de Ribeirão das Neves. 
Também vamos inaugurar o Centro de Espe-
cialidade de Betim", disse o secretário. 

De acordo com Pestana, a secretaria, em 
parceria com o Ministério da Saúde, faz desde 
o início do ano um diagnóstico do serviço de a-
tendimento de urgência e emergência em duas 
das 13 macrorregiões de Minas. Segundo Pes-
tana, o diagnóstico deverá apontar a necessi-
dade de construção de novas unidades de a-
tendimento. 

"O projeto piloto está sendo desenvolvido 
nas macrorregiões Norte e Central (que inclui 
Belo Horizonte e os 34 municípios da região 
metropolitana). É preciso que haja a separa-
ção do paciente que teve um grande trauma 
com aquele que teve uma cólica, corrigindo o 
problema das filas", disse. O objetivo, ressal-
tou o secretário, é criar o serviço em rede de  

classificação de risco em todas as unidades 
que prestam atendimento de urgência e emer-
gência em Minas. 

O assessor da Coordenação de Atendimen-
to de Urgência da secretaria, Fernando Fer-
reira Melo, informou que existem em Minas 
550 unidades de atendimento de urgência e e-
mergência pelo Sistema único de Saúde 
(SUS). "Estão sendo feitas oficinas para apon-
tar as demandas nas duas macrorregiões e as 
adequações vão ocorrer no decorrer de 2008. 
Antes de se pensar em construir novas unida-
des, será preciso dar um aporte de equipa-
mentos, treinamentos e na informatização das 
já existentes", ressaltou Melo. 

Um simpósito internacional:será realizado 
em Belo Horizonte, na próxima semana, para 
debater o assunto. De acordo com Pestana, 
participarão do evento representantes da Es-
panha, Itália e Portugal. 

Investimentos 
Entre 2003 e este ano, a Secretaria 

de Estado da Saúde investiu R$ 1,8 bi- 
lhão no Programa de Fortalecimento do 
Sistema de Saúde da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, de um total de 
R$ 2.4 bilhões previstos para até 2010. 

Dentre as ações já concluídas no 
programa de fortalecimento, Pestana 
citou a efetivação do Hospital de Pron-
to-Socorro de Venda Nova, do Centro 
Metropolitano de Especialidades Médi-
cas (antigo Cardiominas) e as obras de 
ampliação do Hospital de Pronto-Socor-
ro João XXIII (HPS) como exemplos de 
melhorias no atendimento à população. 

Para o presidente da Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (Granbel) e prefeito de 
ltaguara, Ubiraci Lima, os investimen-
tos do Estado promoveram melhorias. 
"Mas ainda é. preciso fortalecer os pe-
quenos e médios hospitais que existem 
no cinturão metropolitano. Se tivésse-
mos esse fortalecimento, diminuiria 
muito a carga que Belo Horizonte rece-
be", destacou.. 



Só GIGANTES 
NA EXECUÇÃO 
DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
A Comissão de Licitação da Codemig entre-
gou a dez grandes empreiteiras - agrupa-
das em três consórcios - a execução do pro-
jeto do futuro Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais, em Venda Nova. O 

projeto foi dividido em três lotes, tendo os seguintes vencedores: 
lote 1, Camargo C,orréa, Mendes Júnior Engenharia e Santa Bár-
bara; lote 2, Norberto Odebrecht, OAS e Queiroz Gaivão; e lote 3, 
Andrade Gutierrez, Via Engenharia e Barbosa Mello. A fase se-
guinte é a da contratação de empresa para a consultoria de enge-
nharia, fiscalização e apoio técnico de acompanhamento das 
obras e serviços no Centro Administrativo. 

Pólo microeletrienico de Vespasiano 
Depois do "Vale da Eletrônica': em Santa Rita do Sapuca4 no 

Sul de Minas - criado na primeira metade da década de 1980, pe-
lo então prefeito municipal Paulo Frederico Toledo -, Minas terá 
o "Pólo de Microeletrônica; em Vespasiano, na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. Este é um projeto do Governo do Estada 
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NAVAL 

No mundo, a indústria 
naval gira, com embarcações 
de grande porte, ao redor de 
US$ 105 bilhões, para 1.700 
navios. Três países da Ásia - 
Coréia do Sul, China e Japão - 
respondem por 90% da pro-
dução mundial naval (Fonte: 
itanspetro, subsidiária da Pe-
trobras). 

EM MINAS 

Há três anos, quando a 
Petrobras anunciou seu plano 
de compra de 23 navios-tan-
ques e reali7ou uma sessão 
para prováveis fornecedores 
no "Projeto Forte" da Fiemg, 
algumas indústrias de Minas 

TELEMAR JÁ PAGOU  

No dia 14, a TN1PCS Parti-
cipações (holding no Grupo 
Telemar), fez a liquidação dos 
R$ 132 milhões pagos no lei-
lão do controle daWay TV Be-
lo Horizonte, em 27 de julho 
de 2006, na Bovespa. O con-
trole era da Empresa de Info-
vias S/A, subsidiária integral 
da Cemig, compartilhado 
com outros sócios. A venda, 
porém, foi questionada den-
tro da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) e so-
mente no dia 12 teve a 
"anuência prévia" - publicada, 
no-  dia seguinte, no "Di. 
Oficial da União". 

RENDIMENTO 

O dinheiro do leilão da 
Way TV, durante todo esse pe-
ríodo, ficou custodiado no 
Banco do Brasil. À Infovias, 
pelos 69,25% que detinha no 
capital da empresa, coube R$ 
102,397 milhões, dos quais R$ 
11,984 milhões representam a 
remuneração da aplicação da 
sua quota no rateio acionário 
- R$ 91,412 milhões. 

AERONÁUTICA 

As indústrias de autope-
ças de capital estrangeiro, ins-
taladas em Minas, estão in-
cluindo no "objeto social" - 
parte do Estatuto Social que 
define as atividades da com-
panhia - o item peças para in-
dústria aeronáutica e ferroviá-
ria. Isso se justifica com• o 
avanço da tecnologia digital e 
de componentes similares da 
aviação nos dois segmentos, 
principalmente com os "ca-
bos" e "chicotes" elétricos.  

criaram estrutura para parti-
cipar das licitações. Mas ainda 
não viram a cor daqueles con-
tratos. 

9 Jornalismo Científico * De amanhã até sexta-feira, será realiza-
do o IX Congresso Brasileiro de Jornalismo Cientifico, no auditório 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp),. em São Paulo. Promovido pela Associação Brasileira de Jor-
nalismo Científico (ABJC), o tema central do congresso é "Jornal. 
Científico e Sociedade: os novos desafios". 

Faz sentido * "Nada sobre nada dá nadal...': A frase é de 
Joaquim Pereira Dias, diretor do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil de Minas Gerais, ao re-

jeitar no começo da semana, a proposta patronal de reajus-
te de 10%. 

Vtsçte esta coluna na Internet: http://www.hojeemdia.com.br  
e-mail: ColunaNAOhojeemclia.com.br  
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Desvio em estatais 
pode superar R$ 5 mi 
Além dos R$ 3,5 mi citados em denúncia, procurador-geral 
suspeita de repasse de R$ 1,67 mi da Cemig para Valério 

• Valor é exatamente o que 
consta da chamada 'lista do 
Mourão', em que tesoureiro 
da campanha relaciona os 
destinos do suposto caixa 2 

PAULO PEIXOTO 
THIAGO GUIMARÃES 
DA AGENCIA FOLHA, EM BELO 
HORIZONTE 

Recursos públicos do gover-
no mineiro supostamente usa- 
dos na campanha à reeleição, 
em 1998, do então governador e 
hoje senador Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG) podem ultrapas-
sar R$ 5 milhões. O cálculo fe-
cha se o Ministério Público do 
Estado confirmar as indicações 
da Polícia Federal que a Procu-
radoria Geral da República 
quer que sejam apuradas em 
âmbito estadual. 

Na denúncia contra 15 pes-
soas no caso do valerioduto tu-
cano, o procurador-geral da Re-
pública, Antonio Fernando 
Souza, sustenta que ao menos 
R$ 3,5 milhões de estatais (Co-
pasa, Comig e o extinto banco 
estatal Bemge) abasteceram o 
esquema irregular de financia-
mento de Azeredo. 

A Procuradoria também con-
siderou suspeito o repasse de 
R$ 1,67 milhão em verbas de 
publicidade da Cemig (estatal 
de energia) para a agência 
SMPB, do empresário Marcos 
Valério, na campanha eleitoral. 

O valor de R$ 1,67 milhão que 
teria saído da Cemig para o va-
lerioduto tucano é exatamente 
o que consta da chamada "lista 
do Mourão". O documento, as- 

sinado pelo tesoureiro da cam-
panha, Cláudio Mourão, rela-
ciona fontes e destinatários cio 
suposto caixa dois. 

No pedido de remessa da in-
vestigação do caso para o Mi-
nistério Público mineiro, Anto-
nio Fernando pede que seja 
"apurado o desvio de recursos 
públicos da Cemig sob os as-
pectos cível e penal", diante da 
"fartura de provas". 

"Foi desviado o montante de 
mais de R$ 1,5 milhão da Cemig 
em beneficio de Eduardo Aze-
redo e Clésio Andrade [vice na 
chapa de Azeredo em 1998 e ex-
sócio de Valério]. O esquema 
envolve a empresa Graffar, 
constituída inicialmente por 
'laranjas', que foi remunerada 
com recursos públicos para 
produzir material de campa-
nha eleitoral", diz a denúncia. 

De acordo com o relatório da 
PF que fundamentou a denún-
cia da Procuradoria, um valor 
que a Cemig disse ser recurso 
para pagar revistas, cartazes e 
cartilhas de campanha sobre 
redução de energia foi pago à 
Graffar, que estaria ligada ao 
tesoureiro da campanha e ex-
secretário de Administração do 
governo Azeredo, Cláudio 
Mourão. 

Antonio Fernando deixou a 
Cemig de fora da denúncia do 
valerioduto tucano por não ha-
ver indícios, "pelo menos por 
enquanto", de que Azeredo e o 
ex-ministro Walfrido dos Ma-
res Guia (um dos organizadores 
da campanha do tucano) te-
nham envolvimento, embora 
seja, para ele, "óbvio que eles se 
beneficiaram do crime". 

Publicidade 
foi aprovada, 
afirma Cemig 

DA AGÊNCIA FOLHA, EM BELO 
HORIZONTE 

A Cemig afirma que a 
campanha publicitária por 
meio da qual teria ocorri-
do desvio de recursos para 
a campanha eleitoral de 
Eduardo Azeredo (PSDB) 
foi auditada e aprovada 
pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado). 

A empresa diz que o pre-
ço cobrado pela gráfica 
Graffar era 30% inferior à 
média do mercado e que 
houve comprovação, pe-
rante o TCE, que o mate-
rial foi distribuído. 

Clésio Andrade, em no-
ta, negou participação no 
suposto esquema de fi-
nanciamento. Disse que 
seu papel como candidato 
a vice na chapa de Azeredo 
foi "viajar pelo interior em 
busca de votos". 

Azeredo nega responsa-
bilidade pela administra-
ção financeira de sua cam-
panha, que diz ser do en-
tão tesoureiro Cláudio 
Mourão. Também já afir-
mou ..iue as decisões da 
Cemig são autônomas. 
Mourão não foi localizado 
na sexta-feira. 

• 
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Ambientalistas e cientistas resistem à obra 
Região é patrimônio natural, cultural, histórico, arqueológico, es 

trução da Linha Verde, uma 
via expressa de 40 quilômetros 
ligando o centro da capital até 
o Aeroporto Internacional de 
Confins; ampliação do próprio 
aeroporto e um projeto de ro-
doanel metropolitano ribrte.• 
"As pressões sobre a área cárs-
tica são muito grandes", obser-
vou o paleontólogo e professor 
Cástor Cartelle, que preside a• 
CIF do Copam. 

A presidente da Associação 
Mineira de Defesa do Ambien-
te (Arnda), Maria Dalci Ricas, 
destaca que uma das exigên-
cias do termo de compromisso 
firmado pelo governo é a imple-
mentação de um sistema de 
áreas protegidas (SAP), como 
condicionante para a licença 
prévia do futuro rodoanel. 

A previsão é que o sistema 
seja implantado até o final de 
2010, composto por um mosai-
co de unidades de conserva-
ção. "Vemos essa ocupação co-
mo inevitável, por isso a nossa 
luta Pára que ela seja minima-
mente ordenada", diz ela. 

BELO HORIZONTE 

A maior resistência ao Centro 
Administrativo partiu de am-
bientalistas, cientistas e con-
servacionistas, preocupados 
com a ocupação humana desor-
denada na chamada área cárs-
tica de Lagoa Santa, um patri-
mônio natural, cultural, históri-
co, arqueológico, espeleológi-
co e paleontológico situado na 
região metropolitana da capi-
tal mineira. 

A licença de instalação foi 
concedida no último dia 14 pela 
Câmara de Atividades de Infra-
Estrutura (CIF) do Conselho 
Estadual de Política Ambien-
tal (Copam). Para a concessão 
da licença prévia, o governo es-
tadual se comprometeu a colo-
car em prática um plano de go-
vernança ambiental e urbanís-
tica do vetor norte da Grande 
Belo Horizonte. 

Além do centro, a região vi-
ve o impacto de novos em-
preendimentos, como a cons- 

PARQUE 
Recentemente, o governo pro-
moveu a desapropriação, tiran- 

peleológico e paieontológico 

do do papel o Parque do Sumi- 
douro, criado por decreto em j a- 
neiro de 1980, como compensa- 
çao à construção do•aeroporte 
internacional. O parque, no en• 
tanto, nunca foi implementa-
do e em mais de duas déca- 
das a área original delimita-
da para a unidade (de 1,3 mil 
hectares) acabou ocupada - 
por loteamentos irregulares 
e empresas de beneficiamen-
to de pêdras. 

O governo se comprome-
teu a criar também o Parque 
da Serra' Verde, área verde 
que servirá de moldura para 
o Centro Administrativo. 

A área cárstica de Lagoa 
Santa - que compreende pe- 
lo menos cinco municípios 
da região metropolitana - é 
formada por grutas e pare- 
dões de grande importância 
científica. Foi onde o natura-
lista dinamarquês Peter Wi- 
lhelm Lund (1801-1880) deu 
início a seus trabalhos, que 
serviriam de base para a for-
mulação de teses revolucio-
nárias, e onde foi encontrado 
o crânio de Luzia - considera-
da o primeiro fóssil humano 
das Américas. • E.K. 

Não é prioridade, protesta líder 
...Para o líder da minoria na As-
sembléia Legislativa, Paulo Gue-
des (PT), a construção do Centro 
Administrativo atropela necessida-
des mais urgentes de investimen-
tos. "É uma obra mais para apare-
cer, eu diria faraônica", afirmou 
ele, cobrando mais aportes para 
educação, saúde, infra-estrutura e 
combate à seca no norte mineiro 
e no Vale do Jequitinhonha. 

O coordenador do Sindicato 
dos Servidores Públicos de Mi-
nas Gerais (Sindpúblicos) e dire-
tor do Sindicato Único dos Traba-
lhadores da Saúde (Sind-Saúde), 
Renato Barros, reforça a crítica. 
"Não vemos isso como uma prio- 

ridade do governo, que deveria 
estar priorizando investimentos 
em saúde, educação, meio am-
biente", disse. Em tom irônico, 
diz que o "Planaltinho", alusão 
ao Palácio do Planalto, é um em-
preendimento que pode ter priori-
dade, "mas só para o governo". 

Já o coordenador político do 
Sindpúblicos, Geraldo Antônio 
Henrique da Conceição, cobra do 
Executivo um programa de valori-
zação salarial do funcionalismo, 
mas vê a obra como benéfica. 
"Concentrar a maioria do serviço 
público numa região só, isso é 
bom tanto para o servidor, quan-
to para a sociedade." • E.K. 
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Aécio licita sede adminis' &ativa de 
R$ 1 bi e compra briga com oposição 
Para adversários, é obra faraônica, mas tucano alega que projeto trará eficiência e ecbnomia 

Eduardo Kattah 	 gislativa, a obra também en- ro mandato de Aécio -, o custo 
BELO HORIZONTE  frentou forte resistência de da obra foi formando uma cur- 

ambientalistas, pesquisado- va ascendente. Quando da 
Ao custo de quase R$ 1 bilhão, res e preservacionistas, por es- apresentação do-  projeto, em 
a construção do Centro Admi- tar situada em região conside- julho de' 2004, o, gasto global 
nistrativo do governo de Mi- rada de grande importância. estava éstüngdo em cerca de 
nas deverá ser iniciada em de- histórica e científica, na área R$ 500 milhões; 
zembro. O resultado do edital norte de Belo Horizonte, em di- 	Deacordocomacjmjnjstra- 
de licitação da maior obra da reção ao Aeroporto Internacio- ção estadual, estão reservados 
gestão Aécio Neves (PSDB) foi nal de Confins. 	 R$ 438,4 milhões para a cons- , 
publicado no último dia 15. 	A intenção inicial do gover- trução em 2008, que sairão du 
Três consórciós compostos pe- no de que o centro fosse ergui- montante de -R$ 9 bilhões de 
las maiores construtoras do do por meio de uma parceria investinientos previstos no Or-
País e do Estado dividirão a público-privada (PPP) não vin- çarnento para o ano que vem. O 
execução das obras. O nionu- gou e a obra será custeada pelo centro integra um dos 50 proje-
mental projeto, assinado pelo Tesouro estadual, por meio da tos estruturadorea do governo 
arquiteto Oscar Niemeyer, Companhia de Desenvolvimen- Aécio e custará, por exemplo, 
anunciado como o mais signifi- to Econômico de Minas Gerais a metade de um audacioso pro-
cativo plano arquitetônico de (Codemig).A previsão é de que• grama de integração rodoviá-
Minas nos últimos 50 anos, ca- o centro seja concluído até de- ria de 224 municípios do Esta- 
rimba a administração do tuca- zembro de 2009. 	 do - que vai demandar investi- 
no mineiro com uma espécie 	 mentos de R$ 2 bilhões nos oito 
de marca ao estilo Juscelino CUSTOS 	 anos de governo. 
Kubitschek - freqüentemente O preço global a ser pago pelo 	Os principais argumentos 
citado como inspirador de seu governo mineiro aos três con- para justificar o empreendi-
governo, junto como avô, Tan- sorcios - formado pelas cons- mento são que com a integra- 
credo Neves. 	 trutoras Camargo Corrêa, ção das unidades da adminis- 

O centro reunirá todas as se- Mendes Júnior e Santa Barba- tração direta o Estado deixará 
cretarias estaduais e seus ór- ra (lote 1); Norberto Odebre- de gastar de R$ 25 milhões a 
gãos vinculados numa área de cht, OAS e Queiroz Gaivão (lo- R$ 30 milhões anuais com o pa-
804 mil metros quadrados, sen- te 2); Andrade Gidierrez, Via gamento de aluguéis e outras 
do 200 mil metros ,quadrados Engenharia e Barbosa Mello despesas, bem como propor-
destinados às edificações. A (lote 3) - será de R$ 948,684 cionar mais eficiência nos ser-
necessidade do empreendi- milhões. A licitação, com um viços públicos e desenvolvi-
mento, contudo, divide opi- total de 147 empresas interes- mento socioeconômico da re-
niões de sindicalistas repre- sadas, resultou em preço 4% gião e municípios vizinhos. 
sentantes dos servidores públi- abaixo do valor máximo do edi- 	"Além de racionalizar a má- cos estaduais. 	 tal (R$ 988,138 milhões), 	quina administrativa, você oti- Classificada como "faraôni- 	Desde o anúncio da intenção miza e tem capacidade de me- 
ca" por parte da oposição ao de se construir o centro, em lhorar o gasto público", disse o 
governador na Assembléia Le- 2003- no ano inicial do primei- diretor de operações da Code- 
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—) Posto da PRF * A 
Prefeitura de Nova Lima 
banca R$ 58Z5 mil na 
"reforma e ampliação" do 
posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), no quilômetro 
554 da 8R-040. A obra, que 
deve ficar pronta em seis 
meses, foi entregue à Ergus 
Empreendimentos e 
Construções Ltda. 

Supersindicato * O 
Sindicato dos Trabalhadores 
na Construção Civil Pesada, 
Mobiliários, Estradas, 
Pavimentação e 
Terraplenagem de 
Conselheiro Lafaiete, Ouro 
Branco e Congonhas, agora, 
representa também as 
categorias das indústrias de 
cimento, cal, gesso, ladrilho 
elétrico e hidráulico, 
cerâmica, mármore, granito, 
olaria, produtos e artefatos 
de cimento, madeira e em 
montagens industriais. A 
alteração foi feita no dia 22, 
em AGE da categoria. 

—) Hotéis Primus * Em São 
Lourenço, dentro de várias 
ações, a Justiça do Trabalho 
avaliou em R$ 9,237 milhões 

terreno de 6.487 m2 
pertencente ao Hotéis Primus 
S/A, que irá a leilão no dia 78 
de dezembro. 

-+ Ford * Ainda há resíduos 
da fracassada tentativa da 
Ford de anular registro, no 
Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI), 
da Cougar Produtos 
Automobilísticos, no BrasiL O 
pedido foi 
Inegado no Tribunal Regional 
Federal da 2° Região, que 
indeferiu.recurso da 
montadora contra juízo de 7° 
instância. 

Valor * A  Cougar tem a 
marca registrada no INPI desde 
7979. A Ford, que tem o veículo 
com a marca Cougar, desde 
1965, somente em 7995 pediu 
registro no INPI. A montadora 
norte-americana até propôs 
à outra parte a aquisição 
da marca. A Cougar, 
por sua vez, também briga 
contra terceiros no segmento 
de eletrônicos. E admite que, 
por isso, não fechou questão 
na proposta da Ford. O 
negócio pode chegar aos R$ 70 
milhões. 

9unarn 
N._ 

eio Circulante * Em 3 de setembro de 2003, o di-
nheiro no meio circulante (cédula, moeda e políme-
ro) brasileiro era de R$ 19.785.449.773,80. No dia 22 

deste mês, batia nos R$ 83.562.180.084,16. Nestes quase 51 
meses (4,3 anos), o crescimento foi de 322,34% 

Visite esta coluna na Internet: http://www.hojeemclia.corn.br  - e-mail: ColunaNA©hojeemdia.com.br  
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Governo mineiro afirma que consórcio foi 
inabilitado em concorrência por razão técnica 

 

• :;••:,,,k.  

, 

 

DA REPORTAGEM LOCAL 

O governo de Minas Gerais, 
di meio de sua assessoria de 
ffprensa, informou que "não 
houve descumprimento da de-
cisão judicial". Segundo nota 
com o histórico da licitação, o 
consórcio Construcap, Ferrei-
ra Guedes e Convap "foi inabili-
tado na primeira etapa do pru-
cesso licitatório, por não apre-
sentar certificação técnica". 

Dezesseis empresas atampa-
das em seis consórcios partici-
param do processo. Iiirribém 
foram inabilitados os consór-
cios Pstalcorv3kskos Engenha-
ria e Schairri Engenlavia/Cons- • 

tra.n, por não atenderem à qua-
lificação técnica A assessoria 
não indicou dirigente da Code-
mig para conceder entrevista 
como solicitou a Folha. 
, Segundo a assessoria, a limi-
nar chegou minutos antes do 
início da sessão prevista para a 
abertura das propostas: "A ses-
são foi aberta e suspensa para 
que o assunto pudesse ser 
apresentado à Advocacia Geral 
do Estado, o que ocorreu rio 
mesmo . dia. Não houve des-
cumprimento da decisão judi-
cial, uma vez que nenhum en-
velope foi aberto." 

O governo não quis comen-
tara.abertura de investigação 
pelo Mirdste`rio Público esta-
dual para apurar eventual irra-

aridade: na licitação A aS-
sessoria infonnou que, duas se- 

manas antes da divulgação do 
edital, o presidente da Code-
mig, Osvaldo Borges da Costa 
Filho, apresentou ao Ministé-
rio Público "o conceito e os pa-
râmetros do projeto" do centro 
•administrativo. O mesmo foi 
feito com o Tdbunal de Contas 
e a Assembléia Legislativa. 

Em nota da Codernig à im-
pre.n.sa  informa-seque "apesar 
de os menores valores propos-
tos pa.ra cada um dos três lotes 
terem se tornado conhecidos, a 
escolha do consórcio depende 
ainda de aferição da proposta 
por parte da comissão de licita-
ção, que fará o julgamento na 
forma do edital". Para Costa Fi-
lhos  o centro "irá gerar grandes 
resultados para o governo, agi-
lidade e dinamismo na presta-
ção de serviços ao cidadão". ov) 
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Consórcio de empreitei inabilitado para oanstrução de empreendimento de grande porte quer levar caso à Justiça 

FRIDERICOVASCONCELOS 
DA R EPORT AGEM LOCAL 

O Ministério Público do Es-
tado de Minas Gerais abriu in-
vestigação para apurar se hou-
ve irregularidade na licitação 
pública para a construção do 
Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais, Obra ini-
cialmente estimula em cerca 
de R$ 900 milhões que o gover-
no Aedo Neves (PSDB) espera 
verconcluídaemdoisanos, 

Trata-se de um empreendi-
mento de porte, ao lado da 
construção da Linha Verde, 
que liga Belo Horizonte ao 4w-
roporto de Confins, é obra que 
também deverá gerar fortes - 
videndos eleitorais mil 2010. 

A investigação do /Vfinistérip 
Público foi instairada porque 
uru cios consórcios inabilitados, 
formado pelas empreiteiras 
Construcap, Ferreira Guedes e 

Convap —.as duas primeiras de 
São Paulo, a•temeira, de Minas 
Gerais—, alegou que a comissão 
de licitação descumpriu uma 
decisão judicial para evitar que.  
sua proposta fosse conhecida. 

A lkitação foi divida em três 
lotes. No dia 15.,  a Codentig 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Económico de Minas 
Gerais) anunciou a abertura 
das propostas com os menores 
preços oferecidos por três con-
sórcios —Camargo Corrêa/ 
Mendes Júnior/Santa Bárbara 
Odebrecht/ MS/ Queiroz Gai-
vão, Andrade Gutierrez/Via 
• Engenharia/Barbosa Mello. 
Outros três consórcios foram 
inabilitados). As trin ofertas ao-
mara R8948 

O consórcio da Construcap 
diz que teve recurso negado pé-
la Codemig em 30 de outubro e 
que a adminisn'ação marcou 
para o dia seguinte, às 9h00, a  

abertura de envelopes com as 
propostasakpres.sa foientendi-
da como forma de alijar a Cons-
trempe parceiras da licitação, 
pois impediu revelar que seus• 
preços poderiam 'ser inferiores 
aos das concorrentes. 

A Conatrucap conseguiu, en-
tão, uma liminar do juiz Gu-
temberg da Mota e Silva deter-
minando Codentig a abertura 
do envelope com a proposta do 
grupo inabilitado. Iniciada a 
sessão, ao receber o oficial de 
juStiça, acomissão deleitação, 
segundo a representação ao 
MP, 'adotou uma conduta sur-
preendente e inexplicável- re-
cusou-se a dar cuniprimento 
ordem William'. Com isso, os 
envelopes não foram abertos. A 
CodOmig :Õbteve, depois,  uma 
decisão judicial em.: que o de-
sembargador Dárcio Lepardi 
Mendes suspendeu a ihninar. 

Mendes entendeu que a co- 

missão de licitação mantivera a 
inabilitação da Construcap c de 
suas parceiras. Considerou os 
riscos de dano irreparável, pois, 
coma suspensão da licitação, as 
obras seriam adiadas, "o que 
afronta o interesse público". Se 
as reclamantes comprovarem 
que haviam cumprido os requi-
sitos do edital, "o processo lici-
tatário pode ser anulado e reto-
mado coara participação des-
sas concorrente?, afirmou. 

Os advogados que represei, 
tala O consórcio inabilitado 
ofereceram representação ao 
Ilihnnal de Contas do Estado e 
pretendera recorrer da decisão 
de Mendes no TJ-MG. Na hipó-
tese de novo desfecho desfavo-
rável, entrarão com recluso no 
SuperiorTribunal de Justiça. 

• 
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Ministério Publico investiga liaração• em MG 
Consórcio deempreitehlhabIlItadopara contruçÕdeernpreendimentode gmde p-Qrte quer ievarcaso àJustiça 

FREDERICOVASCONCELOS 
DA REPORTAGEM LOCAL 

n' Ministério Publico do Es-
de Minas Gerais abriu in-

Ligação para apurar se hou-
ve irregularidade na licitação 
pública para a construção do 
Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais, obra ini-
cialmente estimada em cerca 

&R$ 900 milhões que o gover-
nI15 Aécio Neves (PSDB) espera 

ver concluída em doisanos. 
'17ata-se de um empreendi-

mento de porte, ao lado da 
construção da Linha Verde, 
que liga Belo Horizonte ao ae-
roporto de Confias, e obra que 
também deverá gerar fortes di-
videndos eleitorais em 2010. 

A investigação do Ministério 
Público foi instaurada parque 
um dos consórcios inabilitadas, 
formado pelas empreiteiras 
Construiu'', Ferreira Guedes e 

Convap —as duas primeiras de 
São Paulo, a terceira, de Minas 
Gerais—, alegou que a comissão 
de licitação descumpriu uma 
decisão judicial para evitar que 
sua proposta fosse conhecida. 

A licitação foi divida em três 
lotes. No dia 15 a Codemig 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais) anunciou a abertura 
das propostas com os menores 
preços oferecidos por três con-
sórcios —Camargo Corrêa/ 
Mendes Júnior/Santa Bárbara, 
Odebrecht/ QAS/ Queiroz Gai-
vão, Andrade Gutierrez/Via 
Engenharia/Barbosa Mello. 
Outros três consórcios foram 
inabilitados). As três ofertas so-
mam R$ 948 milhões. 

O consórcio da Construcap 
• diz que teve recurso negado pe- 
• la Codemig em 30 de outubro e 
que a administração mareou 
para o dia seguinte, às 9h00, a 

abertura de eromlopes com 'da-
propostas.A pressa foientendi-
da como forma de alijar a Cons-
trucap e parceiras da licitação, 
pois impediu ~lar que seus 
preços poderiam ser inferiores 
aos das concorrentes. 

A Construcap conseguiu, en-
tão, uma liminar do juiz Gu-
temberg da Mota e Silva deter-
minando à Codemig a abertura 
do envelope com a proposta do 
grupo inabilitado. Iniciada a 
sessão, ao receber o oficial de 
justiça, a comissão de licitaç.ão, 
segundo a representação ao 
iMP, "adotou urna conduta sur-
preendente e inaplicável.: re-
cusou-se a dar cumprimento à 
ordem liminar". Com isso, os 
envelopes não forain abertos. A 
.Coclemig obteve, dePois, uma 
decisão judicial em que o de-
sembargador Dardo Lepardi 
Memles suspendeu alinunar 

Mendes .entendeu que a co- 

missão de licitação mantivera a 
inabilitação da Construcap c de 
suas - parceiras. Considerou os 
riscos de dano irreparável, pois, 
coma suspensão da licitação, as 
obras seriam adiadas, 'o que 
afronta o interesse público". Se 
as reclamantes comprovarem 
que haviam cumprido os requi,. 
sitos do edital,."o processo lici-
tatário pode ser anulado e 'reto-
mado coma participação des-
sas concorrentes", afirmou. 

N.  advogados que represen-
tam o Consórcio .inabilitado 
oferecerain representação ao 
Tribunal de Contas do Estado 
pretendem recorrer da decisão: 
de Mendes no TJ-MG. Na hipó-
tese de novo desfecho desfavo-
rável. entrarão com recurso no 
Superior Tribunal de justiça. 

• 
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Governo mineiro afirma que consórcio foi 
inabili ado em concorrência por raão técnica 

OA REPORTAGEM LOCAL 

gmerno de Minas Gerais, 
neio de sua assessoria de 

„aprensa, informou que ". 'não 
houve descumprimento da de-
cisão judicial". Segundo nota 
com o histórico da licitação, o 
consórcio Construcap, Ferrei-
ra Guedes e Convap "foi inabili-
tado na primeira etapa do pro-
cesso licitatorio, por não apre-
sentar certificação técnica". 

Dezesseis empresas agrupa-
das em seis consórcios partici-
param do processo. Também 
foram inabilitados os consór-
cios EstakontElloktm Engenha,. 
ria e SchaimEngenharia/Cons- 

tran, por não atenderem à qua-
lificação técnica. A assessoria 
não indicou dirigente da Code-
mig para conceder entrevista, 
como solicitou a Folha 
, Segundo a assessoria, a limi-
nar chegou minutos antes do 
início da sessão prevista para a 
abertura das propostas: "A ses-
são foi aberta e suspensa para 
que o assunto pudesse ser 
apresentado à Advocacia Geral 
do Estado, o que oconeu fio 
mesmo dia. Não houve des-
cumprimento da decisão judi-
cial, uma vez que nenhum en-
velope foi aberto." 

O governo não quis comen-
tar a abertura de investigação 
pelo Ministério 'Público esta-
dualpara apurar eventual irre-

~idade,.na licitação.. A as-
sessoria informou que,„ duas se- 

manas antes da divulgação do 
edital, o presidente da Code-
mig, 'Oswaldo Borges da Costa 
Filho, apresentou ao Ministé-
rio Público "o conceito e os pa-
râmetros do projeto" do centro 
administrativo. O mesmo foi 
feitor com o Tribunal de Contas 
e a Assembléia Legislativa. 

Em nota da Codemig à im-
prensa, informa-se que "'apesar 
de os menores valores propos-
tos para cada um dos três lotes 
terem se tornado conhecidos, a 
'escolha do consórcio depende 
ainda de aferição da proposta 
por parte da comissão de licita-
ção que 'fará ó Julgamento na 
forma do editar. Para Costa Fi- 

o centro "irá gerar grandes 
resultados para o governo, agi-
lidade e dinamismo na presta-
ção de serviços ao cidadão". (n) • 
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MPE investiga licitação da sede 
Órgão apura possíveis irregularidades na concorrência do Centro Administrativo 

• 

e 

MPE alegar já estar apu-
rando os fatos, o órgão não 
informou sobre o anda-
mento das investigações. 
A promotora de Justiça de 
Defesa do Patrimônio 
Público da Capital, Elisa-
beth dos Reis Villela, res-
ponsável pela condução 
dos trabalhos, não aten-
deu ã reportagem. 

Procurada pelo DIÁRIO 
DO COMÉRCIO, a Codemig 
também preferiu não se 
manifestar, alegando que só 
falaria após a audiência no 
MPE que será realizada 
hoje. O mesmo consórcio que 
acionou o Ministério Público 
também enviou representa-
ção ao Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). 

O grupo Construcap/Con-
vap/Ferreira Guedes foi um 
dos seis consórcios que apre-
sentaram propostas para a 
construção do Centro Admi-
nistrativo, obra orçada atu-
almente em R$ 948 milhões. 
No entanto, foi eliminado na 
fase de análise de documen-
tos, antes da abertura dos 
preços. Segundo a Codemig, 
a proposta do grupo não 
atendia aos requisitos do 
edital. 

De acordo com o vice-pre-
sidente da Construcap 
empresa paulista que faz 

MÁRIO CORRÊA 

• O Ministério Público 
Estadual (MPE) está inves-
tigando possíveis irregulari-
ades no processo de licitação 
do Centro Administrativo de 
Minas Gerais. A Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Code-
mig), responsável pelo edital 
de contratação das obras, foi 
convocada e deverá prestar 
e,sclarecimentos à Justiça 
hoje. 

Conforme informou o 
MPE, através de nota, o 
consórcio Constru-
cap/Convap/Ferreira Gue- 

A Codemig, 
responsável pelo edital 

de contratação das 
obras do Centro 

Administrativo, foi 
convocada e deverá 

prestar esclarecimentos 
à Justiça boje 

des encaminhou represen-
tação questionando o 
descumprimento de ordem 
judicial e irregularidades 
no processo comandado 
pela Codemig. Apesar de o 

parte do consórcio, Eduardo 
Capobianco, a desclassifica-
ção foi injustificada, uma vez 
que existiam atestados de 
qualificação técnica que 
foram ignorados pela comis-
são julgadora. "Fomos a 
Minas acreditando no cho-
que de gestão e na capaci-
dade de investimento do 
governo, mas nos deparamos 
com uma situação dessas", 
afirmou. O empresário disse 
ainda que o andamento da 
licitação foi um processo "no 
mínimo estranho" e que há 
morosidade do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) no andamento do 
processo que a empresa já 
iniciou no órgão. 

A Construcap chegou a ter 
liminar favorável concedia 
pelo TJMG, obrigando a 
Codemig a abrir a proposta 
de preços do consórcio. No 
entanto, a estatal cancelou a 
sessão de abertura que já 
havia começado, para 
ganhar tempo de entrar com 
uma ação que garantiria 
apenas três participantes na 
tomada de preço. 

Oa grupos vencedores 
foram Odebrecht/OAS/Quei-
roz Galvão, Santa Bárbara/ 
Mendes Júnior/Camargo 

, Corrêa e Via Engenha-
ria/Andrade Gutierrez/Bar-
bosa Melo. 
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As obras para a construção do Centro Administrativo de Minas Gerais estão orçadas em R$ 948 milhiie 

e 
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MP investiga 
licitação do 
novo Centro 

ALEX CAPE LLA 
REPÓRTER 

O Ministério Público 
Estadual (MPE) vai investigar 
possíveis "irregularidades" 
no resultado final do edital de 
licitação da obra de constru-
ção do Centro Administrativo 
do Governo de Minas Gerais, 
publicado no último dia 15, 
no "Minas Gerais". No dia 8 
de novembro, o MPE recebeu 
representação assinada pelas 
construtoras Construcap, 
Convap e Ferreira Guedes, 
consideradas inabilitadas, 
questionando o resultado da 
concorrência. 

Ao custo de quase R$ 1 bil-
hão, a construção do Centro 
Administrativo deverá ser ini-
ciada em dezembro. Três con-
sórcios compostos pelas maio-
res construtoras do país e do 
Estado dividirão a execução da 
maior obra da gestão do gover-
nador Aécio Neves (PSDB). O 
preço global a ser pago pelo 
Governo aos três consórcios 
resultou em preço 4% abaixo  

do valor máximo do edital (R$ 
988,138 milhões). Os lotes 
foram divididos entre as cons-
trutoras Camargo Corrêa, 
Mendes Júnior e Santa Bárbara 
(lote 1); Norberto Odebrecht, 
OAS e Queiroz Gaivão (lote 2); 
Andrade Gutierrez, Via Enge-
nharia e Barbosa Mello (lote 3). 
Eles receberão R$ 948,684 mil-
hões para executar os serviços. 

A licitação atraiu um total 
de 147 empresas interessadas 
na obra. Porém, as construto-
ras Construcap, Convap e 
Ferreira Guedes questiona-
ram, antes mesmo da divul-
gação dos resultados, o pro-
cesso licitatório. Diante da 
representação das construto-
ras, o MPE decidiu pela apu-
ração do certame. "As empre-
sas relacionadas questionam 
o descumprimento de ordem 
judicial e apontam possíveis 
irregularidades no processo 
licitatório", divulgou, em 
nota, o MPE. 

Uma das irregularidades 
alegas pelas empresas refere-
se ao fato de a comissão de 
licitação da Codemig (em-
presa estadual responsável 
pela obra) não ter analisado 
todas as propostas apresen-
tadas pelo total de empresas 
participantes. 
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Governo discute economia do Vale do Rio Doce 
O Governo de Minas está investindo em 

infra-estrutura no Estado, mas, se não houver 
investimento das empresas, não será possível 
a geração de empregos e renda de maneira 
sustentada a longo prazo. O alerta é do secre-
tário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Marcio de Lacerda, feito ontem, 
em Governador Valadares, na abertura do 
seminário 'Oportunidades de Investimento 
Privado no Vale do Rio Doce'. Ele e outros 
quatro secretários estão na cidade para encon-
tros com empresários e lideranças regionais 
para discutir a atração de projetos privados 
para a região. 

O encontro tem como foco avaliar oito 
dos setores de maior importância econômica 
para a região: Gemas e Jóias, Feldspato, 
Fruticultura, Carne Bovina, Silvicultura, 
Piscicultura, Turismo e Laticínios. O encontro 
é coordenado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sede). 

"O Governo de Minas prioriza a redução 
das desigualdades regionais. Algumas micror-
regiões do Vale do Rio Doce têm padrões de 
desenvolvimento similares a locais mais 
carentes do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e 
Norte de Minas, regiões onde já promovemos 
seminários semelhantes. O Governo do 
Estado está disposto a ouvir e formular, em 
parceria, as políticas de desenvolvimento", 
disse o secretário Mareio de Lacerda. 

O secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues, 
apresentou levantamento do zoneamento eco-
lógico-econômico da região, onde mostra as 
condições favoráveis da terra e do clima. 

Entretanto, segundo o secretário, ainda é 
necessário desenvolver "o potencial produtivo 
e humano para aproveitar ao máximo as opor-
tunidades do agronegócio", constata. 

Padrões internacionais 

A preocupação com a sustentabilidade 
também foi enfocada no primeiro dia do 
seminário. "O Governo de Minas quer apoiar 
a atração de novos investimentos que se 
desenvolvam de maneira sustentável, bons 
para a economia e que não prejudiquem o 
meio ambiente", afirmou o secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
José Carlos Carvalho. 

A secretária de Estado de Planejamento e 
Gestão, Renata Vilhena, falou sobre os esfor-
ços do Estado para atingir o equilíbrio fiscal e 
as metas previstas no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI) para os 
próximos anos. Já o secretário-adjunto de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Evaldo Vilela, mostrou a necessidade de apri-
morar a mão-de-obra e defendeu a importân-
cia de os produtos mineiros seguirem padrões 
internacionais de qualidade para que possam 
ter mais competitividade. 

O prefeito de Governador Valadares, José 
Bonifácio Mourão, destacou investimentos 
importantes para toda a região, como a 
Hidrelétrica Baguari, usina que terá capacida-
de de geração de 140 MW e que está em cons-
trução no Rio Doce. Lembrou que ainda há 
muito potencial a ser explorado nas econo-
mias locais. O encontro termina hoje, com a 
avaliação de diversas cadeias produtivas. 
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MPE investiga licitação da sede 
Órgão apura possíveis irregularidades na concorrência do Centro Administrativo 

MÁRIO CORRÊA • 	MPE alegar já estar apu- parte do consórcio, Eduardo 
rando os fatos, o órgão não Capobianco, a desclassifica-

. O Ministério Público informou sobre o anda- ção foi injustificada, uma vez 
Estadual (MPE) está inves- mento das investigações, que existiam atestados de 
tigando possíveis irregulari- A promotora de Justiça de qualificação técnica que 
ades no processo de licitação Defesa do Patrimônio foram ignorados pela coinia-
do Centro Administrativo de Público da Capital, Elisa- são julgadora. "Fomos a. 
Minas Gerais. A Companhia beth dos Reis Villela, res- Minas acreditando no cho-
de Desenvolvimento Econô- ponsável pela condução que de gestão e na capaci-
mico de Minas Gerais (Code- dos trabalhos, não aten- dade de investimento do 
mig), responsável pelo edital deu ã reportagem. 	governo, mas nos deparamos 
de contratação das obras, foi 	Procurada pelo DIÁRIO com uma situação dessas", 
convocada e deverá prestar DO COMERCIO, a Codemig afirmou. O empresário disse 
esclarecimentos à Justiça também preferiu não se ainda que o andamento da 
hoje. 	 manifestar, alegando que só licitação foi um processo "no 

Conforme informou o falaria após a audiência no mínimo estranho" e que há 
MPE, através de nota, o MPE que será realizada morosidade do Tribunal de 
CO nsórcio Constru- hoje. O mesmo consórcio que Justiça de Minas Gerais 
cap/Convap/Ferreira Gue- acionou o Ministério Público (TJMG) no andamento do 
	  também enviou representa- processo que a empresa já 

ção ao Tribunal de Contas do iniciou no órgão. A Codentig, Estado (TCE). 	 A Construcap chegou a ter 
responsável pelo edital 

	

	O grupo Construcap/Con- liminar favorável concedia 
vap/Ferreira Guedes foi um pelo TJMG, obrigando a de contratação das 	dos seis consórcios que apre- Codemig a abrir a proposta 

obras do Centro 	sentaram propostas para a de preços do consórcio. No 
construção do Centro Admi- entanto, a estatal cancelou a Administrativo, foi 	nistrativo, obra orçada atu- sessão de abertura que já 

convoc a d a e deverá* 	almente em R$ 948 milhões, havia começado, para 

prestar esclarecimentos No entanto, foi eliminado na ganhar tempo de entrar com 
fase de análise de documen- uma ação que garantiria 

djustiça hoje 	tos, antes da abertura dos apenas três participantes na 
preços. Segundo a Codemig, tomada de preço. 
a proposta do grupo não 	Oa grupos vencedores 

des encaminhou represen- atendia aos requisitos do foram Odebrecht/OAS/Quei- 
t a ç ã o questionando o edital. 	 roz Galvão, Santa Bárbara/ 
descumprimento de ordem 	De acordo com o vice-pre- Mendes Júnior/Camargo 
judicial e irregularidades sidente da Construcap, Corrêa e Via Engenha-
no processo comandado empresa paulista que faz ria/Andrade Gutierrez/Bar- 
pela Codemig. Apesar de o 	 bosa Melo. 
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Gi RO MINAS 
FuriDORIAQ 

Base dó prioridade à 
tramitação do texto 
O projeto de lei do Executivo estadual que trata da fi-
nalização do Fundo Máquinas para o Desenvolvi- 

• mento (Fundomaq) será apreciado hoje pela Comis-
são de Constituição e Justiça da Assembléia Legislati-
va de Minas. Os governistas querem apressar a tra-
mitação da matéria, que deve passar por outra co-
missão esta semana. O projeto é necessário para re-
solver o problema de 714 prefeituras que aderiram 
ao fundo e estão impedidas de firmar convênios com 
a União por uma portaria da Secretaria do Tesouro 
Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, que 
considerou irregulares os contratos firmados com o 
estado. O Executivo propôs a transferência aos muni-
cípios dos equipamentos adquiridos (foto) median-
te a quitação das parcelas devidas pelas prefeituras 
até 31 de dezembro deste ano. Criado em 2005,0 pro- 
grama previa um financiamento a prefeituras de for-
ma isolada ou em associação para a compra de má-
quinas e equipamentos com isenção de ICMS. Os 
municípios que não optarem por ter os bens incor-
porados ao patrimônio terão 50% de restituição. 

ASSISTÈNCIA SOCIAL 
• Verba de R$ 2 bi para Minas 

A secretária de Avaliação e Gestão da Informação do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), Laura da Veiga, fará hoje, em Belo Hori-
zonte, um balanço dos programas de enfrentamento 
à pobreza desenvolvidos no estado. Os dados serão 
apresentados no Seminário sobre Monitoramento do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Implan-
tado em 2005,0 programa organiza os serviços, pro-
gramas e beneficios destinados a cerca de 50 milhões 
de brasileiros, em todas as faixas etárias. Este ano, o 
Ministério do Desenvolvimento Social está investin-
do R$ 2,34 bilhões em Minas Gerais, nos programas de 
assistência social, transferência de renda e segurança 
alimentar. No montante estão contemplados recur-
sos para 321 centros de referência da assistência social 
(CRAS), espaços que funcionam como entrada do sis-
tema e são voltados para familias e para projetos de 
geração de trabalho e renda 
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O Ministério Público 
Estadual (MPE) vai investigar 
possíveis "irregularidades" 
no resultado final do edital de 
licitação da obra de constru-
ção do Centro Administrativo 
do Governo de Minas Gerais, 
publicado no último dia 15, 
no "Minas Gerais". No dia 8 
de novembro, o MPE recebeu 
representação assinada pelas 
construtoras Construcap, 
Convap e Ferreira Guedes, 
consideradas inabilitadas, 
questionando o resultado da 
concorrência. 

Ao custo de quase R$ 1 bil-
hão, a construção do Centro 
Administrativo deverá ser ini-
ciada em dezembro. Três con-
sórcios compostos pelas maio-
res construtoras do país e do 
Estado dividirão a execução da 
maior obra da gestão do gover-
nador Aécio Neves (PSDB). O 
preço global a ser pago pelo 
Governo aos três consórcios 
resultou em preço 4% abaixo  

do valor máximo do edital (R$ 
988,138 milhões). Os lotes 
foram divididos entre as cons-
trutoras Camargo Corrêa, 
Mendes Júnior e Santa Bárbara 
(lote 1); Norberto Odebrecht, 
OAS e Queiroz Galvão (lote 2); 
Andrade Gutierrez, Via Enge-
nharia e Barbosa Mello (lote 3). 
Eles receberão R$ 948,684 milr 
hões para executar os serviços. 

A-licitação atraiu um total 
de 147 empresas interessadas 
na obra. Porém, as construto-
ras Construcap, Convap e 
Ferreira Guedes questiona-
ram, antes mesmo da divul-
gação dos resultados, o pro-
cesso licitatório. Diante da 
representação das construto-
ras, o MPE decidiu pela apu-
ração do certame. "As empre-
sas relacionadas questionam 
o descumprimento de ordem 
judicial e apontam possíveis 
irregularidades no processo 
licitatório", divulgou, em 
nota, o MPE. 

Uma das irregularidades 
alegas pelas empresas refere-
se ao fato de a comissão de 
licitação da Codernig (em- 
presa estadual responsável 
pela obra) não ter analisado 
todas as propostas apresen-
tadas pelo total de empresas. 
participantes. 

NT investiga 
licitação do 
novo Centro 

ALEX CAPELLA 
REPÓRTER 



Diário do Comércio - Belo Horizonte - MG 5 
Publicado: 27/11/2007 

DIVULGAÇÀO 

As obras para a construção do Centro Administrativo de Minas Gerais estão orçadas em R$ 948 milhõ 
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Cooperativas 
do Es 

rtam mais 
café e leite 

Cenário internacional é favorável 
NIARX FERNANDES leite no mercado internacional 

e a liberação dos estoques de 
café armazenados no ano 
anterior, aguardando preços 
melhores para este exercício, 
anularam a influência da situ-
ação cambial nos embarques 
dos produtos", afirmou o eco-
nomista da Ocemg, Carlos 
Eduardo Borges. 

Nos resultados apurados 
pela entidade, o café mostrou 
incremento de 45% nas expor-
tações até setembro deste ano 
ante igual período de 2006. O 
crescimento nos embarques do 
leite chegou a 96% na mesma 

a base de comparação. Os per-
centuais equivalem a US$ 
192,4 milhões referentes ao 
grão e US$ 17.9 milhões no 
setor de laticíni 

Um exen 'o deste 
aumento são a formações 
adiantadas pel JIÁRIO DO 
COMÉRCIO, em setembro, 
sobre a atuação da Coopera-
tiva Central dos Produtores 
Rurais de Minas Gerais 
(CCPR), detentora da marca 
bambe — maior indústria de 
laticínios com capital nacional. 
A companhia aumentou em 
130% a receita referente às 
vendas no mercado internacio-
nal. 

O faturamento da Itambé 
deverá atingir 
a cifra de R$ 

1,7 bilhão, con-
forme dados da 
empresa. 
Ainda de 
acordo com 
informações da 

-companhia, a 
expansão da 
capacidade de 
produção de 
leite em pó — 
principal pro-
duto embar- 

cado pela empresa — está em 
estudo. Hoje, o item corres-
ponde a 80% das vendas exter-
nas da CCPR. 

Cooxupé — No caso do café, 
de acordo com informações da 
Cooperativa Regional de 
Cafeicultires em Guaxupé 
Ltda (Cooxupé) — maior 
exportadora do grão no país 
—, a estimativa de fatura-
mento para este ano é de R$ 
1.3 bilhão, em vendas internas 

'xternas.1!,  o último ano, os 
Jperados produziram cerca 

ue 2,9 milhões de sacas do 
grão. Neste exercício, o volume 
atingirá 3,5 milhões, conforme 
informações da Cooxupé. 

Ainda conforme dados da 
cooperativa, o produtor tem 
vendido a saca a R$ 240. Na 
segunda semana de novembro 
a cooperativa exportou 3,6 mil 
sacas para a Alemanha. 

A alta no preço internacio-
nal do leite e a liberação dos 
estoques de café feitos em 
2006 para este ano alavanca-
ram as exportações das coope-
rativas mineiras em 63% até 
setembro, na comparação com 
igual período do exercício 
anterior. De acordo com infor-
mações da Organização das 
Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais (Ocemg), os 
embarques somaram US$ 
232,3 milhões nos nove pri-
meiros meses do ano. 

A expectativa é atingir 
cifra de US$ 
320 milhões 
neste ano cor- 
respondentes 
às vendas no 
mercado 
externo, valor 
53,88% supe- 
rior frente ao 
resultado 
obtido no ano 
passado, de 
US$ 2 0 9 
milhões. No 
Brasil, as 
exportações cresceram 22,8% 
na mesma base de compara-
cão. Dessa forma, o volume do 
Estado apresentou números 
bem superiores à média nacio-
nal. 

"O aumento nos preços do 
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Codemig vai hoje à Promotoria 
A comissão, conforme a 

representação, teria igno-
rando a decisão. A comissão 
de licitação da Codemig 
contestou as irregularida-
des e adiantou que, hoje à 
tarde, vai apresentar suas 
justificativas junto à Promo-
toria de Defesa do Patrimô-
nio Público. 

O projeto do Centro 
Administrativo do Governo é 
assinado 'pelo arquiteto 
Oscar Nlemeyer. Por causa 
dos traços Semelhantes aos 
• existentes nos diversos pro-
jetos assinados pelo arquite-
to, em Brasília, o Centro 
Administrativo já ganhou o 

apelido de "pla.naltinho". O 
Centro Administrativo reu-
nirá todas as secretarias 
estaduais e seus Órgãos vin-
culados numa área de 804 
mil metros quadrados, sendo 
200 mil metros quadrados 
destinados às edificações. 

A intenção inicial do 
Governo era de que as obras 
do Centro Administrativo 
fossem erguidas por meio 'de 
uma parceria público-priva-
da (PPP). Porém, o projeto 
não vingou. Com  isso, o pro-
jeto será totalmente custea-
do pelo Tesouro do Estado, 
por meio da Companhia de 
Desenvolvimento Econômi- 

co de Minas Gerais (Code-
mig). A previsão é de que o 
centro seja concluído até 
dezembro de 2009. 

O governador Aécio 
Neves contestou também as 
irregularidades. "Nada disso. 
Não há polémica alguma. 
Houve um consórcio que foi 
inabilitado tecnicamente e 
recorreu como ocorre em 
qualquer obra. Caberá à jus
tiça definir se ele participa ou 
não. Para mim não interessa 
quem vai fazer a obra. O que 
Interessa é que nós vamos 
fazer a obra e da vai ficar 
pronta, espero eu, até o final 
de 2009". (&C) 
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ARCUA) HI3 

MAQUETE do novo Coda,' Administrativo do Governo, que sera construido TIO Norte de BH 

• 
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Governo considera atraso 'normal' 
O Governo mineiro con-

testou ontem que a constru-
tora Camargo Corrêa esteja 
exigindo um "reajuste" nos 
valores acordados em licita-
ção para terminar as obras 
de dois dos seis trechos da 
Linha Verde (na Grande BH) 
que estão sob a sua respon-
sabilidade. conforme infor-
mou ontem o HOJE EM DIA. 
A construtora, acusada de 
reduzir o ritmo das obras 
para forçar uma nova nego-
ciação, se diz, por força de 
protocolo assinado com o 
contratante (no caso, o 
Governo de Minas), impos-
sibilitada de comentar o 
assunto. A previsão era de  

que as obras, que vão desde 
o Túnel da Lagoinha (Centro 
do BH) até a rodovia MG-10, 
percorrendo toda Avenida 
Cristiano Machado, deve-
riam ter sido concluídas em 
julho. 

Lançado no dia 24 de 
maio de 2005, o complexo 
da Linha Verde tem 35,4 km 
de extensão e liga o Centro 
da capital mineira ao Aero-
porto Internacional Tancre-
do Neves (Confins). O inves-
timento do Estado é de cer-
ca de R$ 250 milhões. Ape-
sar de negar as "exigências" 
das construtora, o Governo, 
por sua vez, reconhece o 
atraso no cronograma. Po- 

rem, responsabiliza uma 
série de "problemas técni-
cos, não previstos no con-
trato", pela não conclusão 
dos serviços. 

Entre os problemas técni-
cos, apontados como os res-
ponsáveis pelo atraso, estão as 
obras de "reforço" na galeria do 
viaduto da Avenida Bernardo 
Vasconcelos, no Bairro União, 
na altura do Minas Shopping. 
O viaduto no complexo da ave-
nida está sendo construído 
com uma bifurcação: uma alça 
vindo da Bernardo Vasconce-
los que dá acesso direto à Cris-
dano Machado (sentido Cen-
tro/bairro), e outra que dá 
acesso ao shopping. (A.C.) 

• 
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Codemig vai hoje à Promotoria 
A comissão, conforme a 

representação, teria igno-
rando a decisão. A comissão 
de licitação da Codernig 
contestou as irregularida-
des e adiantou que, hoje à 
tarde, vai apresentar suas 
justificativas junto à Promo-
toria de Defesa do Patrimô-
nio Público. 

O projeto do Centro 
Administrativo do Governo é 
assinado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer. Por causa 
dos traços semelhantes aos 
existentes nos diversos pro-
jetos assinados pelo arquite-
to, em Brasília, o Centro 
Administrativo já ganhou o  

apelido de "planaltinho". O 
Centro Administrativo reu-
nirá todas as secretarias 
estaduais e seus órgãos vin-
culados numa área de 804 
mil metros quadrados, sendo 
200 mil metros quadrados 
destinados às edificações. 

A intenção inicial do 
Governo era de que as obras 
do Centro Administrativo 
fossem erguidas por meio de 
uma parceria público-priva-
da (PPP). Porém, o projeto 
não vingou. Com  isso, o pro-
jeto será totalmente custea-
do pelo Tesouro do Estado, 
por meio da Companhia de 
Desenvolvimento Econômi- 

co de Minas Gerais (Code-
mig). A previsão é de que o 
centro seja concluído até 
dezembro de 2009. 

O governador Aécio 
Neves contestou também as 
irregularidades. "Nada disso. 
Não há polêmica alguma. 
Houve um consórcio que foi 
inabilitado tecnicamente e 
recorreu como ocorre em 
qualquer obra. Caberá à jus-
tiça definir se ele participa ou 
não. Para mim não interessa 
quem vai fazer a obra. O que 
interessa é que nós vamos 
fazer a obra e ela vai ficar 
pronta, espero eu, até o final 
de 2009". (A.C.) 

Governo considera atraso 'normal' 
O Governo mineiro con-

testou ontem que a constru-
tora Camargo Corrêa esteja 
exigindo um "reajuste" nos 
valores acordados em licita-
ção para terminar as obras 
de dois dos seis trechos da 
Linha Verde (na Grande BH) 
que estão sob a sua respon-
sabilidade, conforme infor-
mou ontem o HOJE EM DIA. 
A construtora, acusada de 
reduzir o ritmo das obras 
para forçar uma nova nego-
ciação, se diz, por força de 
protocolo assinado com o 
contratante (no caso, o 
Governo de Minas), impos-
sibilitada de comentar o 
assunto. A previsão era de  

que as obras, que vão desde 
o Túnel da Lagoinha (Centro 
do BH) até a rodovia MG-10, 
percorrendo toda Avenida 
Cristiano Machado, deve-
riam ter sido concluídas em 
julho. 

Lançado no dia 24 de 
maio de 2005, o complexo 
da Linha Verde tem 35,4 km 
de extensão e liga o Centro 
da capital mineira a-  o Aero-
porto Internacional Tancre-
do Neves (Confins). O inves-
timento do Estado é de cer-
ca de R$ 250 milhões. Ape-
sar de negar as "exigências'' 
das construtora, o Governo, 
por sua vez, reconhece o 
atraso no cronograma. Po- 

rém, responsabiliza uma 
série de "problemas técni-
cos, não previstos no con-
trato", pela não conclusão 
dos serviços. 

Entre os problemas técni-
cos, apontados como os res-
ponsáveis pelo atraso, estão as 
obras de "reforço" na galeria do 
viaduto da Avenida Bernardo 
Vasconcelos, no Bairro União, 
na altura do Minas Shopping. 
O viaduto no complexo da ave-
nida está sendo construído 
com uma bifurcação: uma alça 
vindo da Bernardo Vasconce-
los que dá acesso direto à Gris-
tiano Machado (sentido Cen-
tro/bairro), e outra que dá 
acesso ao shopping. (A.C.) 
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Aécio garante 
obra de Centro 

Governador afirma que nenhum problema afetará 
o projeto e defende o secretário Danilo de Castro 

• 

DENISE MOTTA E IMANE LISBOA 

O governador de Minas Gerais, Aécio 
Neves (PSDB), descartou ontem a possibi-
lidade de que algum problema nas obras do 
novo Centro Administrativo prejudique o 
andamento do projeto. Para ele, é natural 
que o consórcio recorra à Justiça. "0 pro-
cesso foi feito com a maior clareza, com a 
participação do Tribunal de Contas. do Mi-
nistério Público (MP) e é natural que uma 
empresa, desqualificada por não ter um a-
testado técnico, vá à Justiça. E a Justiça 
vai definir o que fazer", afirma. O procura-
dor geral de Justiça do Estado, Jarbas 
Soares Júnior, confirmou ontem que o MP 
Estadual Investiga irregularidades no pro-
cesso licitatório. 

Por meio de um comunicado enviado à 
imprensa, o procurador disse que o MP re-
cebeu, no último dia 8, "uma representa-
ção nesse sentido. assinada pelas empre- 

sas Construcap Engenharia e Comércio 
S.A, Convap Engenharia S.A e Construtora 
Ferreira Guedes S.K. que foram conside-
radas inabilitadas na licitação. A condução 
dos trabalhos está a cargo da promotora 
de Defesa do Património Público de Belo 
Horizonte, Elisabeth dos Reis Villela. 

Meio comentou a citação do nome do 
secretário Danilo de Castro (PSDB) na de-
núncia do mensalão mineiro. Castro pode 
ser investigado por avalizar um emprésti-
mo, em 2004, da SMPB, empresa do su-
posto operador do mensalão, Marcos Valé-
rio Fernandes de Souza. "No caso do secre-
tário (Danilo de Castro). não houve nenhu-
ma denúncia ou acusaçãd. Ele, do ponto de 
vista privado, deu um aval a um emprésti-
mo a pessoas de suas relações. É algo que 
não tem absolutamente nenhuma relação 
com o governo." O governador descartou 
que o envolvimento do seeretário possa ter 
sido orquestrado por inimigos políticos. 
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Berzoini faz 
campanha c 
Minas Gera 

AMÁLIA GOULART 

DENISE MOTTA E LUCIANE LISBOA 

() governador de Minas Gerais, Aécio 
Neves (PSDB), descartou ontem a possibi-
lidade de que algum problema nas obras do 
novo Centro Administrativo prejudique o 
andamento do projeto. Para ele, é natural 
que ci consórcio recorra à Justiça. "0 pro-
cesso foi feito com a maior clareza, com a 
participação do Tribunal de Contas, do Mi-
nistério Público (MP) e é natural que uma 
empresa, desqualificada por não ter um a-
testado técnico, vá à Justiça. E a Justiça 
vai definir o que fazer", afirma. O procura-
dor geral • de Justiça do Estado, Jarbas 
Soares Júnior, confirmou ontem que o MP 
Estadual investiga irregularidades no pro-
cesso licitatório. 

Por meio de um comunicado enviado à 
imprensa, o procurador disse que o MP re-
cebeu, no último dia 8, "uma representa-
ção nesse sentido, assinada pelas empre- 

sas Construcap Engenharia e Comércio 
S.A, Convap Engenharia S.A e Construtora 
Ferreira Guedes S.A", que foram conside-
radas inabilitadas na licitação. A condução 
dos trabalhos está a cargo da promotora 
de Defesa do Patrimônio Público de Belo 
Horizonte, Elisabeth dos Reis Villela. 

Aécio comentou a citação do nome do 
secretário Danilo de Castro (PSDB) na de-
núncia do mensalão mineiro. Castro pode 
ser investigado por avalizar um emprésti-
mo, em 2004, da SMPB, empresa do su-
posto operador do mensalão, Marcos Valé-
rio Fernandes de Souza. "No caso do secre-
tário (Danilo de Castro), não houve nenhu-
ma denúncia ou acusação. Ele, do ponto de 
vista privado, deu um aval a um emprésti-
mo a pessoas de suas relações. É algo que 
não tem absolutamente nenhuma relação 
com o governo." O governador descartou 
que o envolvimento do secretário possa ter 
sido orquestrado por inimigos políticos. 

Fortalecer o PT, unir 
rias correntes do partido 
çar um candidato à sue 
presidencial. Com  essa pla 
ma, o candidato à presi 
nacional do PT, deputado f 
Ricardo Berzoini, que te 
reeleição, veio ontem a Mi 
trás dos 73.901 votos do E 
Ele fez campanha nas regi 
Vale do Rio Doce e do Vale 
ço e hoje está em Uberlând 
Triângulo Mineiro. Tudo 
manter a corrente do C 
Majoritário à frente do co 
da sigla. 

Berzoini defendeu a 
do partido para disputar 
leições municipais do an 
vem. "Temos que ter o p 
coeso. 2010 passa por 
Não automaticamente, m 
partido que sair mais for 
ano que vem para ganha 
tencial para 2010." O de 
do afirma que a legenda n 
rá apoiar uma futura can 
tara do governador de 
Gerais, Aécio Neves (PS 
ao Palácio do Planalto, m 
que ele mude para legend 
base. "Não existe a possibi 
de de um político eleito e 
leito pelo PSDB, que te 
programa totalmente difer 
do PT, sair candidato pelo 
tido, mesmo mudando d 
genda", garantiu Berzoini, 
disse que a sigla terá can 
to próprio à Presidência d 
pública. 

Berzoini concorre com 
candidatos. Na avaliação do 
tistas, além dele, apenas o 
dóis tem chances de vitóri 
deputados federais José Ed 
do Cardozo e Jilmar Tatto. 
meiro é apoiado por setore 
dependentes do partido e 
corrente Democracia Social 
O segundo, representa a ten 
cia Movimento PT. Cardozo 
em campanha hoje na ca 
onde participa de almoço co 
liados mineiros. A eleição 
presidente nacional, estadu 
municipal do PT acontece di 
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ALISSON J. SILVA 

MPE inicia 
investigação 
sobre a sede 
do Executivo 

Codemig prestou esclarecimentos 

com uma ação que garan- processo de abertura. "Isso 
tina apenas três partici- não é ilegal", afirmou. 
pantes na tomada de 
preço. 	 Manobra — No entanto, 

Segundo ela, um dos pon- para a promotora, a mano-
tos esclarecidos pela Code- bra da Codemig para man-
mig ontem foi o motivo do ter apenas três consórcios 
cancelamento da sessão de no páreo não visa, necessa-
abertura de envelopes de riamente, uma redução do 
propostas. Para a promo- número de competidores. A 
tora, a justificativa da diminuição de participan-
comissão de licitação é de tes em licitação já foi alvo do 
que, com o surgimento de MPE, que apontou irreg-ula-
um fato novo e inesperado, o ridades no edital de cons-
melhor a fazer foi submeter trução da sede do TJMG. 
a situação à Advogacia 	No caso do Centro Admi- 
Geral do Estado (AGE) para nistrativo, cada um dos três 
não correr riscos de erros no grupos habilitados para a 

MÁRIO CORRÊA 

A Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
estatal responsável pelo 
edital de contratação das 
obras da nova sede do Exe-
cutivo mineiro, prestou 
ontem os primeiros esclare-
cimentos ao Ministério 
Público Estadual (MPE). A 
licitação está 	  
sendo inves-
tigada após 
um dos con-
sórcios elimi-
nados ter 
entrado com 
representa-
ção junto ao 
órgão. 

A comis-
são de licita-
ção da Code-
mig entregou 
documentos 
e realizou audiência de 
quase duas horas de dura-
ção com a promotora de Jus-
tiça de Defesa do Patrimô-
nio Público da Capital, 
Elisabeth dos Reis Villela, 
responsável pela condução 
dos trabalhos. No entanto, 
membros da comissão que 
participaram da reunião 
não quiseram comentar o 
que foi discutido. A Code-
mig também preferiu não se 
pronunciar. 

A promotora informou 

uong?tisregi materiais 
utilizados pela construção 
civil. Segundo números do 
Sinduscon-MG, os custos 
com material aumentaram 
4,52% no acumulado do ano 
até setembro.  

que já pediu novos docu-
mentos relativos ao pro-
cesso licitatório e que a 
investigação continuará, 
podendo até mesmo convo-
car para audiência o presi-
dente da estatal, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, caso 
haja necessidade. "A pro-
motoria vai continuar 
fazendo as investigações a 
respeito de todo o certame, 

analisando o 
edital e todos 
os passos que 
foram reali-
zados até 
então, como a 
suspenção da 
apresentação 
das propos-
tas e da con-
tinuação da 
licitação", 
disse. 

O consór-
cio Constru- 

cap/Convap/Ferreira Gue-
des, autor da representação 
no MPE, foi um dos seis gru-
pos que apresentaram pro-
postas para a construção do 
Centro Administrativo de 
Minas Gerias, obra orçada 
atualmente em R$ 948 
milhões. No entanto, foi eli-
minado na fase de análise 
de documentos, antes da 
abertura dos preços. 
Segundo a Codemig, a pro-
posta do grupo não atendia 
os requisitos do edital. 

Parise, Eliane Maria Õon-
çalves Falcão e Almir Alves 
Moreira solicitaram ao pre-
sidente do TJMG, Orlando 
Adão de Carvalho, esclare-
cimentos sobre o primeiro 
edital. 

Alegando que a comis-
são não havia analisado 
todos os atestados de qua-
lificação técnica, dando 
validade apenas àqueles 
que desclassificariam a 
proposta, o grupo de 
empresas conseguiu uma 
liminar no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) que obrigava a 
Codemig a abrir o enve-
lope do consórcio junto aos 
demais. Com  isso, a comis-
são resolveu encerrar a 
audiência que estava 
sendo realizada para 
ganhar tempo de entrar 

O aporte foi da ordem de 
R$ 3,2 milhões, de acordo 
com informações da 
empresa, controlada pela 
multinacional suíça Hol-
cim. A fábrica será desti-
nada à moagem de clinquer 

UtIhIajj- 

dadas pelo crescimento do 
consumo provocado pelo 
aquecimento do setor da 
construção civil no pais — o 
setor no Estado espera um 
incremento de 8% em 2007. 

O foco da produção será  

em munas nos unimos dez 
anos somaram R$ 40 
milhões. No Estado, a Hol-
cim é responsável por 25% 
do volume total produzido 
por todas as cimenteiras 
que atuam no território. 

Conforme dados do  

tomada de preços foi vence-
dor de um dos três lotes da 
construção. Após o resultado, 
os consórcios concordaram 
em abrir mão do tempo de 
recurso contra o resultado. 

"Afirmar que há indicio 
de irregularidade só porque 
apenas três empresas parti-
ciparam e venceram da 
abertura de envelopes é 
prematuro. Que pode ter 
alguma irregularidade, isso 
pode. Mas também pode 
não ter. Então não há como 
afirmar antes de investigar 
melhor", ressaltou Elisa-
beth dos Reis Villela. 

junto de obras viárias da 
Linha Verde, que liga o Cen-
tro da Capital ao Aeroporto 
Internacional Tancredo 
Neves, em Confins 
(RMBH). Além disso, a 
empresa está presente nas 
obras de duplicação da ave- 

Segundo a promotora, 
um dos pontos 

esclarecidos pela 
Codemig ontem 
foi o motivo do 

cancelamento da 
sessão de abertura de 

envelopes de propostas 
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MP pede à Codemig 
dados sobre licitação 

EUZEU LOPES 
REPÓRTER 

A Promotoria de Defesa 
do Patrimônio Público vai 
requerer da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) 
todos os documentos sobre .a 
licitação para a construção do 
Centro Administrativo de 
Minas no Bairro Serra Verde., 
Zona Norte de BH, e que está 
avaliado em R$ 948,684 mil-
hões. A requisição foi confir-
mada ontem pelo promotor 
de Justiça João Medeiros Neta 

Ontem à tarde, os mem-
bros da comissão de licitação 
da Codemig ,Sueli Isabel Cor-
rêa Lima, Marcelo Magno, Ana 
Lúcia Gondin e Edvaldo Flávio 
Dâmaso) foram ouvidos "pre-
liminarmente" sobre a licita-
ção pelos promotores Eliza-
beth Cristina dos Reis e João 
Medeiros, durante quase três 
horas. Eles confirmaram a 
decisão de não atender a 
ordem judicial que determi-
nava a abertura da proposta 
dr consórcio formado pelas 
empresas Construcap, C.on-
vap e Ferreira Guedes, que 
acabou não participando da 
licitação. 

Os dois promotores ques-
tionaram os membros da 
comissão de licitação sobre o  

descumprimento da decisão 
judicial e deixaram claro que, 
se o Judiciário considerar que 
as três empresas alijadas da 
licitação foram prejudicadas, 
o resultado da licitaç.ão pode-
rá ser questionado, e as obras, 
paralisadas. O consórcio ven-
cedor é formado por nove 
empresas que dividiram as 
obras em três lotes- Camargo 
Corrêa. Mendes Júnior e Santa 
Bárbara, lote 1; Norberto Ode-. 
brecht, OAS e Queiroz Gaivão, 
lote 2; eAndrade Gutierrez, Via 
Engenharia e Barbosa Mello, 
lote 3. 

Medeiros afirmou que "há 
uma pendência judicial que 
não foi resolvida". "Estamos 
apenas iniciando o processo, e 
o presidente da Codemig, 
Oswaldo Borges da Costa 
Filho, foi notificado por escrito 
para prestar esclarecimentos 
sobre o processo licitatário". A 
promotora Elizabeth Cristina, 
ressaltou que o Ministério 
Público não tem interesse em 
prejudicar nenhuma das par-
tes, mas se "entender que é 
necessário vai ouvir o presi-
dente da Codemig". Ao final 
da reunião, os membros da 
Codemig não quiseram falar 
com a imprensa, mas a advo-
gada Sueli Isabel Corrêa 
Lima, descartou a suspensão 
da licitação. 
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Segundo a promotora, 
um dos pontos 

esclarecidos pela 
ademig ontem 
foi o motivo do 

cancelamento da 
sessão abertura ‘' • 

envelopt:, de propostas 

sendo inves-
tigada após 
um dos con-
sórcios elimi-
nados ter 
entrado com 
representa-
ção junto ao 
órgão. 

A comis-
são de licita-
ção da Code-
mig entregou 
documentos 

edital e todos 
os passos que 
foram reali-
zados até 
então, como a 
suspenção da 
apresentação 
das propos-
tas e da con-
tinuação da 
licitação", 
disse. 

O consór-
cio Constru- 
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E inicia 
investigação 
sobre a sede 
do Executivo 

Codemig prestou esclarecimentos 
MÁRIO CORRÊA 

A Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
estatal responsável pelo 
edital de contratação das 
obras da nova sede do Exe-
cutivo mineiro, prestou 
ontem os primeiros esclare-
cimentos ao Ministério 
Público Estadual (MPE). A 
licitação está  

que já pediu novos docu-
mentos relativos ao pro-
cesso licitatório e que a 
investigação continuará, 
podendo até mesmo convo-
car para audiência o presi-
dente da estatal, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, caso 
haja necessidade. "A pro-
motoria vai continuar 
fazendo as investigações a 
respeito de todo o certame, 

analisando o 

e realizou audiência de 
quase dr 'is horas de dura-
ção com )ronictora de Jus-
tiça de 1 Aesa do Patrimô-
nio Público da Capital, 
Elisabeth dos Reis Villela, 
responsável pela condução 
dos trabalhos. No entanto, 
membros da comissão que 
participaram da reunião 
não quiseram comentar o 
que foi discutido. A Code-
mig também preferiu não se 
pronunciar. 

A promotora inforn  

cap/Convap/Ferreira Gue-
des, autor da representação 
no MPE, foi um dos seis gru-
pos que apresentaram pro-
postas para a construção do 
Centro Administrativo de 
Minas Gerias, obra orçada 
atualmente em R$ 948 
milhões. No entanto, foi eli-
minado na fase de análise 
de documentos, antes da 
abertura dos preços. 
Segundo a Codemig, a pro-
posta do grupo não atendia 
os requisitos do edital. 



! As micro e pequenas 
indústrias mineiras de 
transformação registra- 
ram 	real de 
a4,4% no faturamento 
'durante o terceiro trimes-
tre, na comparação com o 
período imediatamente 

anterior. O desempenho foi 
liderado pelo crescimento 
nos setores de alimentos 
(27,3%) e química (18,8%). 
Os dados foram divulgados 
ontem pelo Serviço de 
Apoio Éts Micro e Pequenas 
Empresas de Minas Gerais 

(Sebrae Minas) e Fundação 
Ipead. A sondagem avaliou 
os resultados de 859 indús-
trias dos setores de vestuá-
rio, alimentos, metalurgia, 
móveis, minerais não-
metálicos, calçados, quí-
mica e têxtil. Pág. 3 

A invasão de produtos importados, sobretudo chineses, impulsionará as vendas do segmento 
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Faturamento das 
micro e pequenas 
indústrias cresce 
Setores de alimentos e química puxaram a expansão 

ACELERADO 
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Utilização da capacidade inztelade. (%) 
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Operações de crédito avançaram 26,3% em 12 meses 
Pág. 22 

BR: demora de 
até 1 ano para 
abrir empresa 
A abertura de uma 

gmpresa em Belo Horizonte 
¡iode levar até um ano, perf-
?.od o para a liberação do 
alvará de funcionamento, 
segundo denunciou o Con-
selho Regional de Contabili-
dade de Minas Gerais 
(CRC-MG). De todos os 
entraves burocráticos para 
se iniciar um novo negócio 
na capital mineira, o mais 
demorado é a obtenção do 
relatório de impacto ambi-
ental, em função da vigên-
cia da Nova Lei do Silêncio 
(Norma 9.341/07) desde 
agosto. Pág. 25 

A empresa mineira de tele-
marketing e tecnologia da infor-
mação AeC fará investimento 
de R$ 30 milhões no próximo 
ano. O aporte será destinado à 
ampliação da sua estrutura, 

que passará a dispor de 4,6 mil 
pontos de atendimento. A 
expansão deverá gerar entre 3 
mil e 4 mil postos de trabalho. 
Atualmente a AeC emprega 6,8 
mil pessoas. Pág. 13 

taNar.K.0 

A falta de contratos poderá 
determinar o fechamento da 
Cooperativa Mineira de 
Equipamentos Ferroviários 
Ltda. (Coomefer). A antiga 
Companhia Industrial Santa 

.ffKIN 

Matilde, fundada em 1916, 
foi assumida em 2001 pelos 
a-funcionários e nos anos de 
2004 e 2005 chegou a produ-
zir 500 vagões, empregando 
700 trabalhadores. Pág. 4 

Justiça proíbe 
Cemig de fazer 
terceirizações 
Até fevereiro, a Compa-

nhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), conforme 
determinação do Tribunal 
Regional do Trabalho de 
Minas Gerais (TRT-MG), 
não poderá mais dispor de 
trabalhadores terceirizados, 
tendo que fazer 8 mil contra-
tações. A proibição, se não 
for derrubada, pode elevar a 
tarifa de energia. Pág. 5 

Natal deverá 
gerar vendas 
de R$ 1,92 bi 
O comércio varejista da 

. 	Capital deverá obter fatura- 
mente entre R$ 1,92 bilhão 

• e R$ 1,96 bilhão durante 
• dezembro, contra R$ 1,83 

bilhão girado no mesmo mão 
do ano passado. A estima-
tiva, a mais alta em sete 
anos, foi divulgada ontem 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL-BH). Pág. 7 

AeC planeja aporte Coomefer: crise pode 
de ItS 30 mi em 2008 levar ao fechamento 

A AeC projeta faturar RS 140 milhões no ano, 65% acima de 2006 

Investigação de 
concorrência do 
governo é mantida 

Pág. 6 

Cimed aposta 
no segmento 
de Cosméticos 

Pág. 6 

"Minas Carne" 
começa a atrair 
novas inversões 

Pág. 16 
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Alegando que a comis-
são não havia analisado 
todos os atestados de qua-
lificação técnica, dando 
validade apenas àqueles 
que desclassificariam a 
proposta, o grupo de 
empresas conseguiu uma 
liminar no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) que obrigava a 
Codemig a abrir o enve-
lope do consórcio junto aos 
demais. Com  isso, a comis- 

fi resolveu encerrar a 
diência que estava 

sendo realizada para 
ganhar tempo de entrar  

com uma ação que garan-
tiria apenas três partici-
pantes na tomada de 
preço. 

Segundo ela, um dos pon-
tos esclarecidos pela Code-
mig ontem foi o motivo do 
cancelamento da sessão de 
abertura de envelopes de 
propostas. Para a promo-
tora, a justificativa da 
comissão de licitação é de 
que, com o surgimento de 
um fato novo e inesperado, o 
melhor a fazer foi submeter 
a situação à Advogacia 
Geral do Estado (AGE) para 
não correr riscos de erros no  

processo de abertura. "Isso 
não é ilegal", afirmou. 

Manobra — No entanto, 
para a promotora, a mano-
bra da Codemig para man-
ter apenas três consórcios 
no páreo não visa, necessa-
riamente, uma redução do 
número de competidores. A 
diminuição de participan-
tes em licitação já foi alvo do 
MPE, que apontou irregula-
ridades no edital de cons-
trução da sede do TJMG. 

No caso do Centro Admi-
nistrativo, cada um dos três 
grupos habilitados para a  

tomada de preços foi vence-
dor de um dos três lotes da 
construção. Após o resultado, 
os consórcios concordaram 
em abrir mão do tempo de 
recurso contra o resultado. 

"Afirmar que há indicio 
de irregularidade só porque 
apenas três empresas parti-
ciparam e venceram da 
abertura de envelopes é 
prematuro. Que pode ter 
alguma irregularidade, isso 
pode. Mas também pode 
não ter. Então não há como 
afirmar antes de investigar 
melhor", ressaltou Elisa-
beth dos Reis Villela. 

• 



Segundo a promotora, 
UM dos pontos 

esclarecidos pela 
C,odemig ontem 
foi o motivo do 

cancelamento da 
sessão de abertura de 

envelopes de propostas 

edital e todos 
os passos que 
foram reali-
zados até 
então, como a 
suspenção da 
apresentação 
das propos-
tas e da con-
tinuação da 
licitação", 
disse. 

O consór-
cio Constru- 

sendo inves-
tigada após 
um dos con-
sórcios elimi-
nados ter 
entrado com 
representa-
ção junto ao 
órgão. 

A comis-
são de licita-
ção da Code-
mig entregou 
documentos 
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E inicia 
investigação 
sobre a sede 
do Executivo 

Codemig prestou esclarecimentos 
MÁRIO CORRÊA 

A Companhia de Desen-
volvimento Econômico de - 
Minas Gerais (Codemig), 
estatal responsável pelo 
edital de contratação das 
obras da nova sede do Exe-
cutivo mineiro, prestou 
ontem os primeiros esclare-
cimentos ao Ministério 
Público Estadual (MPE). A 
licitação está 	  

que já pediu novos docu-
mentos relativos ao pro-
cesso licitatório e que a 
investigação continuará, 
podendo até mesmo convo-
car para audiência o presi-
dente da estatal, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, caso 
haja necessidade. "A pro-
motoria vai continuar 
fazendo as investigações a 
respeito de todo o certame, 

analisando o 

e realizou audiência de 
quase duas horas de dura-
ção com a promotora de Jus-
tiça de Defesa do Patrimô-
nio Público da Capital, 
Elisabeth dos Reis Villela, 
responsável pela condução 
dos trabalhos. No entanto, 
membros da comissão que 
participaram da reunião 
não quiseram comentar o 
que foi discutido. A Code-
mig também preferiu não se 
pronunciar. 

A promotora informou  

cap/Convap/Ferreira Gue-
des, autor da representação 
no MPE, foi um dos seis gru-
pos que apresentaram pro-
postas para a construção do 
Centro Administrativo de 
Minas Gerias, obra orçada 
atualmente em R$ 948 
milhões. No entanto, foi eli-
minado na fase de análise 
de documentos, antes da 
abertura dos preços. 
Segundo a Codemig, a pro-
posta do grupo não atendia 
os requisitos do edital. 



Diário do Comércio - Belo Horizonte - MG 
Publicado: 28/11/2007 

AUSSONJ.SI,A 

A construção do Centro Administrativo de Minas Gerais custará ao Estado cerca de R$ 948 milhões 
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Alegando que a comis-
são não havia analisado 
todos os atestados de qua-
lificação técnica, dando 
validade apenas àqueles 
que desclassificariam a 
proposta, o grupo de 
empresas conseguiu uma 
liminar no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) que obrigava a 
Codernig a abrir o enve-
lope do consórcio junto aos 
demais. Com  isso, a comis-
são resolveu encerrar a 
audiência que estava 
sendo realizada para 
ganhar tempo de entrar  

com uma ação que garan-
tiria apenas três partici-
pantes na tomada de 
preço. 

Segundo ela, um dos pon-
tos esclarecidos pela Code-
mig ontem foi o motivo do 
cancelamento da sessão de 
abertura de envelopes de 
propostas. Para a promo-
tora, a justificativa da 
comissão de licitação é de 
que, com o surgimento de 
um fato novo e inesperado, o 
melhor a fazer foi submeter 
a situação à Advogacia 
Geral do Estado (AGE) para 
não correr riscos de erros no  

processo de abertura. "Isso 
não é ilegal", afirmou. 

Manobra — No entanto, 
para a promotora, a mano-
bra da Codemig para man-
ter apenas três consórcios 
no páreo não visa, necessa-
riamente, uma redução do 
número de competidores. A 
diminuição de participan-
tes em licitação já foi alvo do 
MPE, que apontou irregula-
ridades no edital de cons-
trução da sede do TJMG. 

No caso do Centro Admi-
nistrativo, cada um dos três 
grupos habilitados para a  

tomada de preços i vence-
dor de - dos tr lotes da 
constri 	. Após o sultado, 
os con cios concordaram 
em a r mão do tempo de 
recua Jontra o resultado. 

" 	:mar que há indício 
gularidade só porque 

ap,,rias três empresas parti-
ciparam e venceram (lo 
abertura de enveln 
prematuro. Que 
alguma irregulari, 
pode. Mas tamben.. podei, 
não ter. Então não há coW 
afirmar antes de investigar 
melhor", ressaltou Elisa-
beth dos Reis 

• 
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Tucanos cobram de Governo alternativa 
DILKE FONSECA 
REPÓRTER 

A negociação interna. no 
PSDB em tomo da prorroga-
ção da CPMF até 2011 teve um 
novo round ontem, envolven-
do conversas do governador 

"Modo Neves com o presidente 
‘11,  nacional do PSDB, senador 

Sérgio Guerra, no Palácio da 
liberdade, e, por telefone, com 

; o ministro da Fazenda, Guido 
:Mantega_ Aécio disse que o 
: partido está conversando 
internamente, mas pessoal-
mente considera que "qual-
quer possibilidade de abertura 
da rediscussão do problema, 
dependeria de uma ação efeti-
va, clara do Governo': Segundo 
ele; o que o PSDB está fazendo 
é o que qualquer partido 
democrático deve fiwer e avi-
sou: 'Até o momento final da 
negociação, nós precisamos 
estar atentos ao quadro. Se 

-houver modificação forte do 
quadro, nos temos que avalia-
la. pelo menos. Depende mui-
to pouco, hoje, do PSDB qual-
quer alteração no quadro. Esta 

é uma questão que interessa 
efetivamente ao Governo e, se 
o Governo considerar que não 
tem os votos ou que justificaria 
uma mudança profunda na 
sua posição inicial, nós temos 
que, pelo menos, avaliala com 
absoluta clareza". 

Ele afirmou que após •este 
embate o partido vai estar uni-
do. "Nós somos um partido de 
quadros. Temos responsabili-
dade com o país. Não somos 
francoadradores. Não quere-
mos que este país viva um 
caos. Vamos discutir as pro-
postas. Não apenas estas, mas 
todas elas. Diferente do que 
fazia o PT, quando éramos 
Governo, que encontrava vício 
de origem em tudo que era do 
Governo. Nós podemos ser a 
favor e podemos ser contra 
desde que cheguemos à con-
clusão de que a proposta é boa 
ou é ruim para a sociedade", 

Ao rebater críticas do 
deputado federal Ciro Gomes 
à posição do PSDB, Sérgio 
Guerra afirmou que o Gover-
no federal tem procurado  

fazer, ao contrário, uma con-
dução "lógica, tranqüila e 
segura" como PSDB. "Eu reco-
nheci isto sempre e continuo a 
reconhecer. Não há mudança 
de atitude do Governo. Eles 
fizeram urna proposta insufi-
ciente, mas têm sido absoluta-
mente construtivos no esforço 
de negociar a questão nos ter-
mos que entendem que possa 
ser considerado por nós. A ati-
tude do Governo não é deste 
tipo. Não é como afirmou o 
deputado Ciro Gomes, É cons-
trutiva, democrática e respei-
tosa". Ao ser perguntado 
quantos votos têm hoje a opo-
sição. Guerra respondeu: "O 
Governo não tem votos para 
aprovar a CPME Tanto é que 
não votou. Se ele tivesse os 
votos teria votado hoje con-
forme era da intenção do 
Governo?: 

Mesmo com todo o diálo-
go interno, Guerra negou que 
haja consenso entre senadores 
e governadores tucanos. 

mis no página 4 
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RAMO 
AIMÉRI 

HOSPITAIS CONTRA PIS 
E COFENS NOS REMÉDIOS 

A Associa* dos Hospitais de Minas Gerais 
(AIIMG1 vai à Justiça. contra d Unida pelo 
não recolhimento das alfrprours de PIS1C0-
fins sobre os medicamentos utilizados na 
prestaçao das serviços hospitalares. No dia 
12, ern AGE, a entidade reforendardo propos-
ta &aberram da a go.A AFIMG também ird 
à Justiça péla nulidade das Resoluções 
14611992 e 29312004 do Conselho Federai de 
Enfermagem (Cofias) - por tabela, contra o 
Con.selho Regional& Enfennagern (Copra) - 
• para desobrigar tu hospitais da amuram* 
dos enfermeiros e o legisflo deles no Coren• 
GOL 

A duplicação da área industrial do par-
que de manutenção da Gol, em Confins, for-
talece uma conversacorriqueira, há 20 dias, 
no segmento: provável transferência da ad-
ministração- da companhia de São Paulo 
para Belo Horizonte ou Brasília 

RS 948,6 MILHÕES 

No dia 4.0 Governo de Minas assinou os 
contratos para a construção da futura sede 

do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, em 
Venda Nova com os consór-
cios vencedores dos crés lo-
tes, no valor total de. Itã 
948.684.812.78: 	- RS 
187.574250,45 (Lote 1 Ca-
margo Corréaniendes Jú-
nior/Santa Bárbara); R$ 
367.655732,05 Unte 2. Nor-
bera> Odebrecht/OAS/Ouel-
roz Gaivão): e ES 
393.454.830.28 (Lote 3 - An-
drade Gutierre_z/Via Enge-
nharia/Barbosa Mello).; Os 
prazos dos contratos são•pa-
ra, respectivamente, 31,30 e 
29 meses. 

F1SCAL~O. 

A empreiteira leme-En-
genharia Lida, oam nota téc-
nica de 85.5, derrotou a Spec 
Planejamento, Engenharia e 
Consultoria Lida (47,6), no 
critério técnico, na licitação 
do Governo de lvlinas para 
prestar serviços de supervi-
são, fiscalização e apolomas 
obras e seniços de execução 
dos projetos doluturo Centro 
Administrativo. 

GUILMAN-AMORIM 

Os acionistas da Sarna= 
Mineração (CVRD e 1111P) 
aprovam, dia 19, a deao total 
no património da 111HE Guil-
man-Amorim SIA. que é divi-
dido com a Beigo Sidenmpa 
S/A (que agora é Arcelorãfittal 
Brasil). A avaliação patrimo-
nial foi realizada pela KPMG 
Corporate Fmance Ltda. 

4R6dick Assembléia • A 
empresa Mendonça 
Andrade Assessoria 
Comércio e importação Lido 
elaboro o projeto de 
implantação da emissoro 
da rádio OWFM da 
Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais_ 

-+Mtsquksistas A MRS 
Logístico abriu Curso de 
Formação de Operadores 
Fvfrøio.parofnffço  
de aukrtes de moqlnita  
e monobroclores. nas. 
estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo - 
em parceria com o Serial O 
curso é da EsCola de 
operações ~viárias da 
Academia MR9. deJuiz de 
Foro, em parceria ora o 
Somai 

4fritaipiãt • O calendário 
de inscrição, em Mineis, 
será o seguinte. amanhã 
181, nas cidades de São Bras 
do Suoçuti Jeceaba Entre 
Rios, Congonhas, Ouro 
Branco, Moeda, Comodoro 
Pedro do Sino; 9 e lã, Bom 
Jardim de Minas, 
Andreia odict Amotino e Juiz 
de Foro; e 730 14, itobinio, 
Belo Horizonte, Sarzedo, 
Alberto Rores e Barreiro 
(Belo Horizonte) 
informações. 13213239-
3604 e 3239-3695. 

iri,s,11.tsa faz provisão 
IPI • Uma 

k_Jr:o"visdo de 11.$ 
63,832 milhões paro 
eventual cabem= de cré-
ditos-prêmio de bispaste 
sobre Produtos Incha:sia-
tirados (W.1), adquiridos 
no manado, em 2001.e 
unha:idos nos exercido:1 
fiscais de 2CO2 e 20a3. 
medida foi adorada pela 
Çopasa, estatal de capital 
mino e com ações negó-
ciadas na Bovespa. O uso 
daqueles aridltos É con-
testado pela Unido 
acordo com a empresa, 
mesmo Lerdo reconherf-

riarnelir°  r7kibfi"nunalll'eided°Jus% 

empresa  (SITi para a iwreguiar 
parecer de consultem es. 
temos - acatado pelos 
consultores internos -, no 
sentido de realizara pro-
visão, justifica o diretor 
Financeiro e de Relações 
com Intwacionss, Ricardo 
Augusto Simões Campos. 

VISItO CCE3 catana na Internet: 
Ttir./~.hrzteennna.com.t. 
ColunaniDnedeennla.enrn.br  
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Estado negocia aportes de R$ 20 bi 
O governo de Minas está 

negociando com 20 grupos 
empresariais a atração de 
cerca de R$ 20 bilhões em 
investimentos para o 
Estado, conforme informou 
o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Márcio Araújo de 
Lacerda. Segundo ele, 

• empreendimentos de diver- 
sos setores estão na pauta, 
incluindo bens de capital, 
eletroeletrônicos, mineração 
e siderurgia. 

De acordo com Lacerda, 
existem grandes projetos 
que estão em negociação do 
momento, com um deles 
orçado em cerca de R$ 6 
bilhões. Apesar de o secretá-
rio não revelar quais empre-
sas possam vir para o 
Estado devido a acordos de 
confidencialidade, poucos 
setores são tão intensivos de 
capital. Os segmentos de 

0110 
 mineração e siderurgia são 

os mais prováveis a investi-
rem em Minas. 

Entre janeiro de 2003 e 
dezembro de 2007 o Estado 
já possui protocolos de 
intenção assinados de apor-
tes da ordem de R$ 152,566 

bilhões, a serem realizados 
até 2010. São 1,767 mil pro-
jetos, correpondendo a 
305,051 mil empregos. 

Os setores que concen-
tram o maio volume de 
inversões são mineração, 
com R$ 21,322 bilhões 
(13,98%); siderurgia, com 
R$ 19,920 bilhões (13,06%); 
agroindústria, com R$ 
15,746 bilhões (10,32%) e 
energia, com R$ 15,572 
bilhões (10,21%). 

Segundo o secretário, 
apesar de o governo não ter 
estabelecido uma meta ofi-
cial, os investimentos deve-
rão chegar a R$200 bilhões 
até o fim de 2008. "No final 
de 2006 tínharnos R$ 104 
bilhões anunciados e já 
alcançamos mais de R$ 150 
bilhões, então acredito que 
não seja tão difícil alcançar 
os R$ 200 bilhões", avaliou. 

Grupos estrangeiros — 
Lacerda afirmou que o 
governo mineiro não se res-
tringirá apenas à atração de 
investimentos nacionais em 
2008. "Vamos começar com 
a procura por grupos estran-
geiros que estejam interes- 

sados em vir para o país", 
observou. 

Conforme Lacerda, o 
último grande investimento 
anunciado no Estado, a 
expansão da Fiat Automó-
veis, deverá ter o protocolo 
de intenções entre a monta-
dora e o governo assinado já 
na semana que vem. 
"Depois disso poderemos 
detalhar os investimentos 
de uma forma mais especí-
fica", disse. 

A Fiat planeja investir 
R$ 5 bilhões em Minas, mas 
ainda não especificou exata-
mente como ou onde reali-
zará os aportes. Ainda não 
se sabe quanto será o valor 
destinado exclusivamente 
para a unidade de Betim, na 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). 
Foi divulgado apenas que a 
produção da planta, que 
atualmente é de cerca de 
700 mil veículos por ano, 
saltará para 1 milhões de 
unidades em menos de três 
anos, tonando-se a maior 
montadora do grupo itali-
ano e um dos principais 
pólos automotivos do 
mundo. (MC) 
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Obras do Centro Administrativo 
A Companhia de Desen-

volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) já 
assinou o contrato com os 
três consórcios vencedores 
da licitação do Centro Admi-
nistrativo de Minas Gerais. 
A estimativa é de que a 
ordem de serviço seja feita já 
na semana que vem, quando 
deverão ter início os prepara-
tivos iniciais, como instala-
ção de canteiro de obras. 

No entanto, devido ao 
período de chuvas, a efetiva 
construção do empreendi-
mento só terá inicio em abril 
de 2008. "Até lá será mon-
tada toda a infra-estrutura 
necessária. Assim que as 
chuvas passarem estaremos 
preparados para começar a 
levantar o centro", afirmou o 
presidente da Codemig, 
Oswaldo Borges da Costa 
Filho. 

De acordo com ele, os pro-
cessos de investigação da 
concorrência que estão cor-
rendo no Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), no 
Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) e no Ministério 
Público Estadual (TCE) não 
atrapalharão o andamento  

obras, uma vez que a 
e 	conseguiu liminar 
para manter a licitação. 

"O que ocorreu foi que 
uma das empresas desclassi-
ficadas, que não havia aten-
dido a um dos requisitos do 
edital, entrou com todas 
essas representações", afir-
mou. Segundo ele, o consór-
cio Construcap/Ferreira 
Guedes/Convap apresentou 
apenas atestados de gerenci-
amento da obra, sendo que o 
edital exigia atestado de exe-
cução. 

Conforme Costa Filho, a 
desclassificação do grupo de 
empresas foi puramente téc-
nica, sendo este o motivo 
para o governo acreditar que 
os processos na Justiça não 
irão atrapalhar o andamento 
da construção. 

A obra está orçada em R$ 
948 milhões e foi dividida em 
três lotes. A primeira fase 
ficou com o consórcio Santa 
Bárbara/Mendes 
Júnior/Camargo Corrêa, por 
R$ 187,574 milhões. Essa 
etapa compreende as inter-
venções de infra-estrutura — 
como terraplenagem, drena-
gem superficial, irrigação,  

redes externas, paisagismo, 
pavimentação e praça cívica 
—, além da construção do 
Palácio do Poverno e de um 
auditório COM capacidade 
para 540 pessoas. O prazo 
determinado para a conclu-
são é de 27 meses. 

O segundo lote foi de R$ 
367,655 milhões. A oferta foi 
feita pelo grupo Ode-
brecht/OAS/Queiroz Gaivão. 
A parcela corresponde à 
construção de um dos dois 
prédios onde ficarão as 17 
secretarias e órgãos afins. O 
consórcio responsável pela 
segunda fase terá 26 meses 
para a conclusão. 

Já o terceiro lote, cuja 
menor proposta veio do con-
sórcio Via Engenha-
ria/Andrade Gutierrez/Bar-
bosa Mello, deve demandar 
investimentos de R$ 393,454 
milhões. As obras correspon-
dem à edificação do segundo 
prédio onde ficarão as secre-
tarias e ao centro de convi-
vência, entre as duas edifica-
ções, que abrigará agências 
bancárias, restaurantes, lan-
chonetes e outros serviços. A 
conclusão deverá ser feita em 
25 meses. (MC) 



• 
Região Metropolitana de BH. p 
Dessa área, 200 mil metros qua- 	ara área 
drados serão destinados às edifi- 

trução do maior vão livre em ambientai cações. O projeto prevê a cons- 

concreto já construído no mun-
do, com 150 metros de extensão. 

via expressa que liga a capital mi-' 
neira ao Aeroporto Internacional Recursos 
Tancredo Neves, em Confins, na 

ISABEUA SOUTO 
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GOVERNO 

Presidente da Codemig anuncia liberação para início da constranão do Centro Administrativo, 
que abrig ra e Palácio dr Governo e as 17 secretarias. Conclusão deve ser em 30 meses 

MARTA VIEIRA 

As obras do Centro Adminis-
trativo do governo de Minas Ge-
rais começam esta semana, com 
um cronograma adaptado à 
época das chuvas, informou, on-
tem, o presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento Eco-
nó gilip do estado (Codemig), 
001111,o Borges Costa Filho. A 
nova sede, concebida pelo arqui-
teto Oscar Niemeyer, vai ocupar 
terreno já desapropriado do an-
tigo Jóquei Clube na região Nor-
te de Belo Horizonte, próximo a 
Vespasiano. A etapa inicial de 
montagem dos canteiros de 
obras e terraplenagem será con-
cluída até 1° de abril. 

Segundo o presidente da Co-
demig, a empresa obteve autori-
zação judicial para dar prossegui-
mento ao projeto, apesãir de con-
testações feitas no Tribunal de 
Justiça, depois do processo de li-
citação, com a liberação para a 
construção. "A obra sai da chão a 

LEONARDO AUGUSTO 

O governador Aécio Neves lan-
çou ontem na Academia Mineira 
de Letras o Prêmio Governo de Mi-
nas Gerais de Literatura, que vai 
distribuir R$ 212 mil por ano nas 
categorias conjunto da obra, poe-
sia, ficção e jovem escritor mineiro. 
Já no lançamento do prémio, o go-
verno de Minas entregou o prêmio 
de conjunto da obra, no valor de R$ 
120 mil, para Antonio Candido de 
Mello Souza, de 89 anos, o principal 
crítico literário do pais. 

"É uma honra enorme fazer 
com que Minas, com a nossa tradi-
ção, a nossa cultura, tenha hoje o 
maior prêmio literário do Brasil. Es-
tamos homenageando. logo no iní-
cio, o conjunto da obra de Antonio  

ff 
partir de 1° de abril. Agora, a ini-
ciativa privada está livre para in-
vestir, se aproveitando do impac-
to que o projeto terá na região", 
disse Costa Filho. 

Com orçamento de R$ 948 
milhões, num cálculo que inclui 
a aplicação de recursos da inicia-
tiva privada, o .conjunto de edi-
ficações vai abrigar o Palácio do 
Governo e as 17 secretarias de 
estado. Ao lançar o novo centro 
administrativo, em abril deste 
ano, o governo de Minas anun-
dou que a mudança dará agili-
dade e mais qualidade à presta-
ção de serviços públicos, além 
de representar economia aos co-
fres públicos. O governo econo-
mizará R$ 25 milhões em paga-
mento de aluguéis. 

PROJETO A nova sede será cons-
truída numa área de 804 mil me-
tros quadrados em que funciona-
va o antigo Hipódromo Serra 
Verde, nas proximidades do tre-
cho que faz parte da Unha Verde, 

Candido. Trata-se de uma grande 
referência no seu tempo e eu fico 
feliz de ver que estamos, na verda-
de, reencontrando nossas vocações. 
Com  esse prêmio, vamos, inclusive, 
estimular os novos autores para 
que possam, também com o apoio 
do estado, produzir novas obras 
permitindo que Minas mantenha 
seu papel de destaque nesse cam-
po", afirmou o governador, depois 
do lançamento do prêmio. Ensaís-
ta, Antonio Candido, morou em Po-
ços de Caldas, região Sul de Minas. 

Para a secretária de Cultura, 
Eleonora Santa Rosa, "o estado se 
ressentia de um prêmio perma-
nente e consistente de estímulo à 
literatura". As inscrições para o prê-
mio podem ser feitas entre 11 de 
dezembro de 2007 a 29 de fevereiro  

de 2008 de 10h às 17h na sede se-
cretaria de Cultura, em Belo Hori-
zonte, ou pelos Correios. O endere-
ço é Superintendência de Ação Cul-
tural — Praça da Liberdade, 317 — 
Bairro Funcionários — Cep 30-
140.010— Belo Horizonte — MG. A 
previsão é que a relação dos pre-
miados seja divulgada em maio de 
do ano que vem. Para a inscrição é 
necessário encaminhar a obra, que 
deverá ser apresentada de acordo 
com as normas estipuladas no edi-
tal, que pode ser consultado no site 
, juntamente com o formulário de 
protocolo e demais documentos 
do autor. A Secretaria de Cultura 
disponibilizará atendimento espe-
cial sobre o Prêmio Governo de Mi-
nas Gerais de Literatura, de 10h às 
17h, no telefone (31) 3213.1072. 

Nos próximos três anos serão 
criados em Minas Gerais 30 cen- 
tros de educação ambiental espa- 
lhados por 'árias regiões. Esta é a 
proposta do Programa Verde Mi- 
nas, uma iniciativa do governo 
estadual com a Unesco e a Green 
Cross Internacional lançada on- 
tem em solenidade no Palácio da 
Liberdade. Somente no ano que 
vem serão investidos R$ 4 mi-
lhões no projeto, que inclu i a im-
plantação do Instituto Unesco de 
Excelência em Águas (Hidroex), 
referência par conservação do 
patrimônio hidrológico. 

"Estaremos criando um co-
nhecimento sobre como utilizar 
esse produto cada vez mais ra-
ro", discursou o governador Aé-
cio Neves, referindo-se à água. 
Idéia que foi seguida pelo depu-
tado federal Fernando G abeira 
(PV-RJ). "Temos grandes fatores 
negativos. Um deles é o fato de 
nós maltratarmos os rios. O ou-
tro é usarmos mais água do que 
o necessário. O Brasil, além de 
maltratar os rios, acha que tem 
água demais. E não compreende 
que essa água não é assim tão 
bem distribuída no pais. Está 
concentrada no Norte" 

Minas cria prêmio literário 

O empreendimento terá seis\ - 
edificações divididas em duas 
torres de 15 andares, cada, que 
abrigarão as secretarias de estado; 
o Palácio do Governo com 20 mil 

, metros quadrados construídos e 
;sete pavimentos; um prédio de 
serviços, um centro de convivei-1-

{cia com lojas e restaurantes, além 
de um auditório com capacidade 
para 540 pessoas. 

A expectativa do governo é 
que o centro administrativo atra-
ia novos investimentos para a re-
gião Norte da área metropolitana 
da capital. Durante as obras, com 
prazo previsto de 30 meses, serão 
criados cerca de 3 mil empregos. 
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• Aécio e Pimentel 
discutem Copa 
O próximo encontro do prefei- 
to de Belo Horizonte, Fernan- 
do P 	'lel, com o governa- 
dor 	mas, Aécio Neves. 
deveu 	como pauta a Copa 
do Mundo de 2014. Durante 
um evento ocorrido ontem, 
Pimentel afirmou que existe a 
intenção de criar uma unida-
de de trabalho para o desen-
volvimento de projetos a lon-
go prazo que considera, den-
tre outros itens, o trânsito e o 
transporte na cidade para 
condução até o estádio. Se-
gundo ele, uma portaria con-
junta entre as duas esferas 
de governo pode ser decreta-
da para a constituição desse 
grupo. "A equipe tem que ser 
permanente, pois o ano da 
Copa está muito longe e vá-
rios mandatos de • prefeitos e 
governadores estão por vir. A 
situação não pode estar vin-
culada à governo e sim ao Es-
tado", disse o prefeito. 

• 
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Estado dá a 
largada às obras 
da futura sede 
O Governo de Minas dará inicio, 
na próxima semana, à constru-
ção do Centro Administrativo, 
no área do antigo Jockey. Com  
projeto de Oscar Niemeyer, o 
conjunto de prédios abrigará to-
da a estrutura do Estado, in-
cluindo o Palácio e 17 secreta-
rias. A obra custará cerca de R$ 
950 milhões. Página 3, Política • 

• 



Hoje em Dia - Belo Horizonte - MG 
Publicado - 11/12/2007 

ERMO Distribuídos entre 527 projetos, recursos concentram-se em mineração, siderurgia, agroindústria e energia 

MG atrai R$ 48 bi e busca mais R$ 20 bi 
RAFAEL SiINZIO 
REPÓRTER 

Minas Gerais vai encer-
rar o ano com o regis-
tro de anúncios de 

investimentos de R$ 48,4 bil-
hões, distribuídos em 527 
novos projetos produtivos, 
informou ontem a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico (Sede). Mais R$ 20 bil-
hões, repartidos em 25 proje-
tos, estão em negociação com 
empreendedores, informou o 
secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Márcio Lacer-
da, que espera concluir - as 
conversações no início do ano 
que vem. 

Conforme Lacerda, os 
empreendimentos em nego-
ciação estão distribuídos 
pelos setores de agroindús-
tria,- automotivo, metalurgia, 
eletroeletrônica, química e 
siderurgia O secretário infor-
mou que o Estado continua 
empenhado na instalação de 
um Distrito Industrial de 
empresas de base tecnológica 
em Vespasiano, na Região 

Metropolitana de Belo Hori-
zonte. O projeto de uma 
indústria de semicondutores - 
matéria-prima de chips de 
computadores -, que seria 
instalada em Lagoa Santa, 
contudo, não arrebanhou 
investidores suficientes e 
segue em "compasso de espe-
ra", afirmou. 

Os investimentos anun-
ciados contabilizados em 
Minas Gerais em 2007 repre-
sentam um terço do total de 
R$ 152,6 bilhões já confirma-
do no Estado para o período 
2003-2010. O grossó dos 
recursos aplicados em Minas 
Gerais - cerca de 47,5% - foi 
para quatro setores tradicio-
nais do Estado: mineração, 
siderurgia, agroindústria e 
energia 

A mineração totaliza R$ 
21,3 bilhões em investimen-
tos, ou 13,98% do total, segui-
da pela siderurgia, com R$ 
19,9 bilhões ou 13,06%; 
agroindústria, com R$ 15,7 
bilhões ou 10,32%; e energia, 
com R$ 15,5 bilhões ou 
10,21%. Na outra ponta do  

ranking de investimentos, o 
setor com menor volume de 
aplicações é o de calçados e 
couro, com aportes de R$ 36,4 
milhões, 0,02% do total. 

Dentre os setores lideres 
em investimentos em Minas 
Gerais, no período 2003-2010, 
a agroindústria desponta 
como a principal geradora de 
empregos diretos, com aber-
tura de 122,3 mil vagas em 192 
projetos, ou 40,12% do total 
de 305 mil postos de trabalho 
criados. Comprovando que 

Igrandes volumes de investi-
mentos não são sinônimo de 
geração de emprego na mes-
ma proporção, o comércio 
compareceu com a abertura 
de 30,4 mil vagas, ou 9,98% do 
total, apesar de somar investi-
mentos de R$ 1,6 bilhão, com 
1,10% de participação. 

Lacerda informou que, 
nas próximas semanas, deve-
rá ser assinado o protocolo de 
intenções com o Grupo Fiat 
para o investimento de US$ 5 
bilhões na expansão da pro-
dução de Betim e outras uni-
dades da empresa no Estado. 
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NOVA SER Obras serão iniciadas nos próximos dias pela Codemig e custarão ao Estado R$ 948 milhões 

Governo inicia Centro Administrativo 
Ogovernador Aécio 

Neves (PSDB) confir-
mou ontem que as 

obras do Centro Adminis-
trativo, que será erguido às 
margens da Linha Verde, na 
Região Norte de Belo Hori-
zonte, devem começar ain-
da nesta semana. Apesar de 
serem alvo de investigação 
do Ministério Público Esta-
dual (MPE), os contratos 
com as empresas vencedo-
ras de cada um dos três 
lotes em que foi dividida a 
obra já foram assinados. Os 
investimentos, que serão 
feitos através da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), serão de 
R$ 948 milhões. A expecta- 
tiva é de que o empreendi-
mento, que reunirá o Palá- 
cio de Governo, 17 secreta-
rias e demais órgãos esta-
duais, seja finalizado em 
2010. 

O lote 1, que inclui o 
Palácio do Governo, a praça 
cívica e o auditório, além de 
obras de infra-estrutura (ter- 
raplenagem, 	drenagem 
superficial, irrigação, pavi-
mentação) ficou sob res-
ponsabilidade do consórcio 

formado pelas construtoras 
Camargo Corrêa, Mendes 
Júnior e Santa Bárbara, cuja 
proposta foi de R$ 
187.574.250,45.0 lote 2, que 
engloba um dos prédios de 
secretarias, ficará a cargo do 
consórcio constituído pelas 
construtoras Notberto Ode-
brecht, OAS e Queiroz Gal-
vão, que• apresentou a 
menor proposta pelo lote: 
R$ 367.655.732,05. Já a dis-
puta pelo último lote, que 
compreende o outro prédio 
de secretarias e o centro de 
convivência, foi vencida 
pelo consórcio das constru- 
toras Andrade Gutierrez, Via 
Engenharia e Barbosa 
Mello, que ofereceu o valor 
de R$ 393.454.830,28 pelo 
serviço. 

"As obras devem come-
çar na próxima semana. Os 
primeiros serviços como a 
montagem do canteiro de 
obras ou a terraplenagem 
não deverão ser prejudica-
dos pela chuva. A população 
terá os primeiros vislumbres 
de como será o Centro 
Administrativo provavel-
mente em abril, quando 
forem construídos os pri-
meiros pilares", adiantou o  

presidente da Codemig, 
Oswaldo Borges. O Centro 
Administrativo é um con-
junto de edificações, com 
projeto arquitetônico de 
Oscar Niemeyer, a ser ergui-
do às margens da Linha Ver-
de, na Região Norte de Belo 
Horizonte. O conjunto abri-
gará o Palácio de Governo e 
as 17 secretarias e demais 
órgãos estaduais, além de 
contar com um auditório de 
540 lugares e um centro de 
convivência em que se ins-
talarão estabelecimentos 
como bancos e restaurantes 
para atender às 26 mil pes- 
soas que• circularão pelo 
local por dia. 

"Ainda temos dificulda-
des de avaliar os efeitos que 
esta obra vai proporcionar à 
economia da Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH). Logo de início, 
teremos a criação de três mil 
novas vagas de trabalho', diz 
o presidente da Codemig. 
De acordo com ele, o anún-
cio das obras já provocou a 
mobilização de vários gru-
pos empresariais, que 
começaram os estudos 
sobre as oportunidades de 
negócios na região. 
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CENTRO ADMINISTRATIVO 

Codemig garante obras nesta semana 
MARTA VIEIRA 
DO ESTADO DE MINAS 

As obras do Centro Admi-
nistrativo do governo de Mi-
nas Gerais começam esta se-
mana, com um cronograma 
adaptado à época das chuvas, 
informou, ontem, o presiden-
te da Companhia de Desen-
volvimento Econômico do es-
tado (Codemig), Oswaldo Bor-
ges Costa Filho. A nova sede, 
concebida pelo arquiteto Os-
car Niemeyer, vai ocupar ter-
reno já desapropriado do anti-
go Jóquei Clube na região Nor-
te de Belo Horizonte, próximo 
aVespasiano. A etapa inicial de 
montagem dos canteiros de 
obras e terraplennem será 
concluída até 1° de abril. 

Segundo o presidenteda 
Codemig, a empresa obteve 
autorização judicial para dar 
prosseguimento ao projeto, 
apesar de contestações feitas 
no Tribunal de Justiça, depois 
do processo de licitação, com 
a liberação para a construção. 
"A obra sai da chão  a partir de  

1° de abril. Agora, a iniciativa 
privada está livre para investir, 
se aproveitando do impacto 
que o projeto terá na região", 
disse Costa Filho. 

Com orçamento de R$ 948 
milhões, num cálculo que in-
clui a aplicação de recursos da 
iniciativa privada, o conjunto 
de edificações vai abrigar o Pa-
lácio do Governo e as 17 secre-
tarias de estado. Ao lançar o 
novo centro administrativo, 
em abril deste ano, o governo 
de Minas anunciou que a mu-
dança dará agilidade e mais 
qualidade à prestação de ser-
viços públicos, além de repre-
sentar economia aos cofres 
públicos. O governo economi-
zará R$ 25 milhões em paga-
mento de aluguéis. 

PROJETO. A nova sede será 
construída numa área de 804 
mil metros quadrados em que 
funcionava o antigo Hipódro-
mo Serra Verde, nas proximi-
dades do trecho que faz parte 
,da Linha Verde, via expressa 

_Ique liga a capital mineira ao 
Aeroporto Internacional Tan- 

credo Neves, em Confins, na 
Região Metropolitana de BH. 
Dessa área, 200 mil metros 
quadrados serão destinados 
às edificações. O projeto prevê 
a construção do maior vão li-
vre em concreto já construído 
no mundo, com 150 metros de 
extensão. 

O empreendimento terá 
seis edificações divididas em 
duas torres de'15 andares, ca-
da, que abrigarão as secreta-
rias de estado; o Palácio do 
Governo com 20 mil metros 
quadrados construídos e sete 
pavimentos; um prédio de ser-
viços, um centro de convivên-
cia com lojas e restaurantes, 
além de um auditório com ca-
pacidade para 540 pessoas. 

A expectativa do governo 
de Minas é que o centro ad-
ministrativo atraia novos in-
vestimentos para a região 
Norte da área metropolitana 
da capital. Durante as obras, 
com prazo previsto de 30 me-
ses, serão criados cerca de 3 
mil empregos. 

OMAR FREIRE/IMPRENSA G 

Maquete mostra as duas torres de 15 andares cada, destinadas às secretarias: projeto de Niemeyer 
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Começam obras do novo centro 	Empresas terão R$ 152,6 bi até 2010 
As obras para a construção 

do Centro Administrativo do 
Estado, no bairro Serra Verde, 
região de Venda Nova, come-
çarão nesta semana. A largada 
para a construção do novo 
centro deve também impulsio-
nar a atividade econômica na 
região, conhecida como Vetor 
Norte. O presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento Eco- 
n 	o de Minas Gerais (Co- 
de ), Oswaldo Borges da 
Costa Filho, lembrou que, na 
maioria das cidades, a via de 
ligação entre, o aeroporto in-
ternacional e o centro econô-
mico é um eixo de desenvolvi-
mento que concentra ativida-
des como hotéis, shoppings e 
centros de convenção. 

De acordo com ele, a cida- 

de precisa de um novo local 
para eventos porque a agenda 
do Expominas está lotada até 
o final de 2009. A alternativa 
mais imediata é uma mudança 
arquitetônica que permita a 
realização de mais de um e-
vento simultaneamente. A mé-
dio prazo, há estudos para a 
ampliação do local ou mesmo 
para a construção de um novo 
centro de negócios. "Se houver 
um novo empreendimento, faz 
todo sentido que seja no Vetor 
Norte", diz. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Márcio de Lacerda, diz que es-
tá em contato com as maiores 
cadeias hoteleiras do mundo 
para negociar a instalação de 
um novo hotel cinco estrelas 
na capital. (APP) 

Em janeiro, o governo de 
Minas vai começar um "muti-
rão" para atração de investi-
mentos no Estado. Segundo o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Márcio de Lacer-
da, cerca de 550 grupos em-
presariais têm projetos de ex-
pansão ou implantação de uni--
dades e o Estado pretende a-
trair boa parte desses investi-
mentos. "Temos contatos ati-
vos com 150 deles. Em janeiro, 
começamos um mutirão para 
fazer contato com os outros 
400", disse. Ele afirmou ainda 
que haverá um esforço para a-
trair para Minas investimentos 
estrangeiros de empresas que 
ainda não atuam no pais. 

Até abril de 2008, o secretá-
rio pretende anunciar investi- 

mentos da ordem de R$ 20 bi-
lhões, que já estão em negocia-
ção. Os contatos envolvem di-
versos setores, como agroin-
dústria, indústria automotiva, 
química, siderurgia e outros. 
Este ano, foram anunciados 527 
novos projetos em Minas, que 
somam investimentos de R$ 
48,4 bilhões. Desde 2003, o Es-
tado anunciou R$ 152,6 bilhões 
em investimentos no Estado. 
Esse montante será aplicado 
pelas empresas até 2010. O ob-
jetivo é elevar a cifra para R$ 
200 bilhões até o final do ano 
que vem. Entre os investimen-
tos divulgados em 2007, estão a 
expansão da Fiat Automóveis, 
dez usinas de álcool e projetr 
de mineração da MMX e da 
Paracatu Mineração. (APP) 

• 



Márcio Lacerda disse que o governo estadual avalia redução de ICMS 
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Começa nova obra de Niemeyer em BH 
Aécio Neves anuncia início de construção do Centro Administrativo 

As obras do novo Centro Admi-
nistrativo do Estado de Minas Gerais 
começam nesta semana, com os pri-
meiros serviços de montagem do can-
teiro de obras c, logo em seguida, os 
trabalhos de terraplanagem. O anún-
cio foi feito ontem pelo governador 
Aécio Neves. após visita ao arquiteto 
Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. 
Niemeyer é o autor do projeto. A or-
dem de serviço para o inicio das obras 
foi assinada na segunda-feira (10). 

"Quero que em dois anos nós 
possamos estar como Oscar Nierne-
yer novamente cm Minas, onde come-
em grande pane de sua produçào que 
ultrapassou os limites do Pais e ga-
nhou o mundo. Portanto, é um privilé-
gio poder estar aqui, trazendo a ele um 
abraço dos mineiros, mas trazendo 
também essa boa noticia de que a sua 
nova grande obra, em Minas Gerais, 
já está cm andamento", disse o gover-
nador, em entrevista, 

Obra do mestre 

O Centro Administrativo é um 
conjunto de edificações a ser erguido 
no terreno do antigo hipódromo Serra 
Verde, em uma área de 804 mil m2, às 
margens da Linha Verde, na Região 
Norte de Belo Horizonte. O conjunto 
abrigará toda a estrutura da adminis-
tração direta e indireta: o Palácio de 
Governo. as 17 secretarias c demais 
Meãos estaduais. A proposta é con-
centrar, melhorar os serviços e reduzir 
os custos da máquina pública. 

"Estou tendo o privilégio de tia- 
ao mestre Oscar Niemeyer, às vés-

peras do seu centenário, aquilo que eu 
acho que é um presente para nós, mi-
neiros, mas também certamente para  

ele, que vé a obra do Centro Admi-
nistrativo como unia das grandes rea-
lizações dessa ,sua fase de trabalho", 
disse o governador. 

Um dos projetos mais complexos 
de Oscar Niemeyer, que completa 100 
anos de vida no ia 	Cninao dia 1$, o 
Centro Administrativo traz inovações 
até mesmo se comparado com o con-
junto de suas obras. O empreendimen-
to terá seis edificações divididas em 
duas torres de 15 andares, cada uma, 
que abrigarão as secretarias de Estado 
c órgios vinculados, Além disso, terá 
um prédio de serviços, um Centro de 
Convivericia com lojas e restaurantes, 
além de um autEtorio com capacidade 
para 540 pessoas. 

Desenvolvimento ao Norte 

O Centro Administrativo é uma 
das realizações que estio levando 
mais desenvolvimento ao vetor Norte 
da capital, onde o Governo de Minas 
está concluindo a Linha Verde, via de 
trânsito rápido para ligar o centro de 
Belo Horizonte ao Aeroporto Interna-
cional Taneredo Neves (A1TN), e tra-
balhando pelo aumento do número de 
vôos c passageiros no aeroporto e para 
a concretização do projeto do Aero-
porto Industrial e do Rodoanel Norte. 

"Niemeyer está entusiasmadissi-
mo com o projeto. Somado ele, foi 
um grande presente de aniversário que 
eu trouxe, Falou que no final de janei-
ro quer ir a Minas para vero inicio das 
obras. Foi uma feliz coincidéncia. O 
processo lidtário foi concluído e, em 
dois anos, estaremos inaugrando o 
mais moderno centro administrativo 
do Pais e levando o desenvolvimento  

para o Norte da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, que é o caminho 
adequado", afirmou Aécio Neves. O 
inicio cias obras do Centro Adminis-
trativo deverá gerar três mil empregos. 

.Com esse projeto, Belo Horizon-
te passa a ser a capital brasileira com 
o maior número de obras de Oscar 
Niemeyer. Sua carreira de projetos 
notáveis iniciou-se em Belo Hori-
zonte, em 1940, a pedido do prefeito 
Juscelino Kubitschek, com o conjun-
to da Pampulha, que inclui a Igreja 
de São Francisco, a Casa do Baile, o 
Cassino e o late Clube. 

Morte de Ottomar Pinto 

O governador lamentou a morte 
do governador de Amima, Ottomar 
Pinto (PSDB), de quem lembrou o tra-
balho conjunto na política e nas parce-
rias administrativas feitas entre Rorai-
ma e Minas Gerais nos últimos anos. 

"É uma enorme perda. O gover-
nador Chicanar em um companheiro 
de partido, vinha fazendo um trabalho 
extremamente respeitaria em Rorai 
ma, com muitas dificuldades, mas su-
perando-as, inclusive com muitas 
parcerias conosco. do ponto de vista 
de gestào", disse Aécio Neves, para 
quem a morte inesperada do gover-
nador de Roraima é uma perda não 
apenas para o PSDB, mas para a 
vida pública brasileira. "Fica aqui, 
CID nome dos mineiros, a minha so-
lidariedade á sua família. Ao povo 
de Roraima, os meus mais profun-
dos pesares". completou. Ottomar 
Pinto morreu ontem. em Brasília, vi-
time de infano. 
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Akio Neves na visita a Oscar Niemeyer: presente para o arquiteto e para Minas 
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INAS GERAIS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO 

IMPRENSA *k0FICIAL 
MINAS 	GERAIS 

CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO - ANO CXV - BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2007- N.230 

O governador Aécio Neves anunciou ontem, 
no Rio de Janeiro, após visita ao arquiteto Oscar 
Niemeyer, que as obras do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais começam esta sema-
na, com os primeiros serviços de montagem do  

canteiro de obras. "Quero que em dois anos nós 
possamos estar com o Oscar Niemeyer novamen-
te em Minas, onde começou grande parte de sua 
produção que ultrapassou os limites do Pais e 
ganhou o mundo", enfatizou o governador O 

conjunto, projetado pelo arquiteto que completa 
100 anos no próximo dia 15, abrigará o Palácio 
de Governo, as 17 secretarias e demais órgãos 
estaduais, melhorando a prestação dos serviços 
e reduzindo custos. (Pagina 3) 

DESARTICULADA 
Em MG QUADRILHA 

• DE SONEGADORES 
A Operação Camaleão, realizada pelos ministérios pú-

blicos, receitas estaduais, policias militares de Minas e 
Pernambuco e Advocacia-Geral do Estado, desarticulou 
ontem uma quadrilha que deu prejuízo de aproximadamen-
te R$ 106 milhões ao fisco estadual. Esse montante pode du-
plicar depois que forem apuradas todas as irregularidades 
cometidas por empresas do ramo de siderurgia e transpor-
tes em Belo Horizonte, Sete Lagoas, Cordisburgo, Curvelo e 
São José de Belmonte (PE). (Página 5) 

- Saúde inaugura 
	

Estado debaterá 
.tiova Unidade de 	em março políticas 
Queimados do HPS para a juventude 

(Página 4) 
	

(Página 6) 

LÚCIA SEBE 

 

TRABALHO É 
ARMA CONTRA 

O CRIME 
Núcleos de Prevençao à Criminalida-

de, instalados em vilas e aglomerados de 
BH e Região Metropolitana pela Secreta-
ria de Defesa Social, abrem aos jovens o 
caminho da inclusão pelo trabalho. Cur-
sos em oficinas que funcionam desde mar-
ço deste ano ensinam como procurar em-
prego e já encaminharam muitos para di-
versas empresas. Outros programas tem 
finalidades diversas, como redução de ho-
micídios em áreas de risco, solução de 
problemas ertrajudicialmente, acompa-
nhamento de penas alternativas, integra-
ção social de egressos do sistema prisio-
nal e proteção a crianças e adolescentes 
ameaçados de morte. (Página 8) NELMA GOMES, UMA DAS ALUNAS 

AS MATÉRIAS DO NOTICIÁRIO ESTA°  DISPONÍVEIS NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.ioLmg.goLbr 
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DESARTICULADA 
BA MG QUADRILHA 

DE SONEGADORES 
A Operação Camaleão, realizada pelos ministérios pú-

Mem, receitas estaduais, polícias militares de Minas e 
Pernambuco e Advocacia-Geral do Estado, desarticulou 
ontem uma quadrilha que deu prejuízo de aproxintadettiién. 
ie R$.106 milhaes ao fisco estadual. Esse montante pode du-
plicar depois que forem apuradas todas as irregularidades 
cometidas por empresas do ramo de siderurgia e transpor-
tes em Belo Horizonte„  Sete Lagoas, Cordisburgo, Curvelo e 
São José de Behnonte (PE), (F'ágina 5) 

• 
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I  SETOR PRODUTIVO 

SIDERURGIA Presidente da empresa deverá fazero anúncio do aporte na próxima semana em Belo Horizonte 

Aporte de uss 9,5 bi da CSN deve ser em Minas 
Siderúrgica opta por investir em produção de aço e sar os R$ 15 bilhões até o ano de 

2014, contrariando previsões de pelotas para exportação em Congonhas (MG), analistas do setor siderúrgico de 
onde está localizada a Mineração Casa de Pedra 	que a tendência dos grandes in- 

vestimentos era de se concentra-
remno litoraL 

BELO HORIZONTE // SÃO PAULO 	4 MÃO-DE-OBRA 	O estado, porém, responsável 
A Companhia Siderúrgica Nacio - 	«O eríodo de 	por cerca de um terço de toda a 
nal (CSN) deve investir R$ 9,5 bi- 	

p 	
produção mineral do Pais, bene- 

lhões na unidade da empresa em 	desenvolvimento vai 	ficia-se da forte procura por pro- 
Congonhas, na região central de 	durar ao menos 8 anos. dutos minerais e aço no mercado 
Minas Gerais, segundo informa- 	Precisamos preparar 	internacional, liderada pela Chi- 
çõ es fornecidas por interlocuto- mão-de-obra para 	na. Somente a cifra que será desti- 
res do govemo do estado mineiro. 	 nada pela própria CSN supera o 
A companhia não confirma que o 	atendermos a CSN» 	recente pacote de R$ 5 bilhões 
investimento, cujo valor já havia 	ANDERSON CABIDO 	 anunciado pela Fiat Automóveis 
sido anunciado, terá esse direcio- 	PREFEITO DECONGONHAS 	 parasuas unidades mineiras. 
namento. 	 A montadora italiana está ex- 

Entretanto, a CSN já havia 	 pandindo a produção de sua fá- 
anunciado a expansão da Mine- —> OPORTUNIDADE 	brica, localizada em Betim, a fim 
ração Casa de Pedra. Agora, os re- 	«Se o Brasil não 	de atender à crescente demanda 
cursos vão complementar o pro- 	 da indústria automobilística bra- 
cesso de produção, do minério ao 	investir em produção 	sileira, cujo crescimento neste 
aço, projeto previsto para os pró- 	de aço semi-acabado, 	ano ficará na rasa dos 15% e já 
ximos sete anos. No geral, o mon- 	outros países o farão. 	tem mais cerca de 10% projetados 
tante de R$ 10 bilhões em aportes Os player nacionais 	para 2008. O montante inclui a s  
deve ser focado em projeto de ex- expansão de parte do parque de devem entender isso» portação da empresa. 	 autopeças daregião. 

O presidente da companhia, 	ROBERTO C,BRANCO 
Benjamin Steinbruch, deverá fa- 	DIRETORDERIDAVALE 	 Usiminas 
zer o anúncio oficial do investi- 	 Outra companhia que investe no 
mento, na próxima semana, na 	 território mineiro é a Usiminas 
capital mineira, Belo Horizonte. ximos anos, parte deles temporá- (ver texto abaixo). As novas plan-
Com os recursos, a CSN pretende rios, durante as obras, com os in- tas vão tornar Minas Gerais um 
instalar uma unidade que trans- vestimentos projetados pela dos maiores produtores de aço do 
forma o minério de ferro empelo- CSN. "Esse período de desenvol- Pais. No entanto, a Vale vê espaço 
tas, produto usado no alto-forno vimento vai durar pelo menos 	para mais produção de aço pela 
para a fabricação de aço. 	to anos. Diante disso, precisamos siderúrgicamineira. 

Para a construção da pelotiza- preparar nossa mão-de-obra pa- 	"Espera-se que a Usiminas en- 
dora, a companhia já recebeua 	ra atendermos a empresa", diz tenda que é vantajoso produzir 
cença de instalação do empreen- Anderson Cabido, Prefeito do aço semi-acabado no Brasil", dis - 
ditnento, aprovada pelo Conse- Município de Congo-. as. 	se ontem Roberto C.astel.o Bran- 
lho de Política Ambiental (Co- 	 co, diretor de relaçõ es com uives- 
paro) do estado.Além disso, aem - Aportes no estado 	 tidores da Vale, em reunião com 
presa espera ainda instalar sua O pacote de recursos da Compa- analistas na Bolsa de Valores de 
primeira usina siderúrgica em nhia Sidenirgica Nacional conso - São Paulo (Bovespa). 
Minas Gerais. 	 lida um ciclo de investimentos da 	Ele lembrou que o Brasil é o lo- 

A expectativa é de que 20 mil siderurgia no estado, anunciados cal com menor custo na produ-
emprego s sejam abertos nos pró- anteriormente, que vão ultrapas- ção de aço, pelo fato deter quanti- 
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INVESTIMENTO 

Região de Venda Nova 
terá um novo shopping 
GRAZIELA REIS 
DO ESTADO DE MINAS 

A região de Venda Nova, 
em Belo Horizonte, está 
atraindo investimentos de 
grandes grupos de shopping 
centers. A BRMalls, que em 
Minas já tem participações 
no Dei Rey, no Minas, no Big 
(de Contagem) e no Inde-
pendência (que será inau-
gurado em Juiz de Fora no 
início de 2008), vai investir 
R$ 110 milhões na constru-
ção do centro de compras 
da Estação Vilarinho. O em-
preendimento será feito em 
cima do metrô e da estação 
do BHBus, nos mesmos 
moldes do ViaShopping 
Barreiro, no lado oposto da 
capital. 

Segundo o diretor de De-
senvolvimento da BRMalls, 
Hugo Matheson, o novo sho-
pping mineiro do grupo (pri-
meiro com 100% de partici-
pação) terá 40 mil metros de 
área para locação. Contando 
com o estacionamento, a 
área construída chega a 100 
mil metros. O empreendi-
mento deve ter 160 lojas. "O 
nome ainda não foi escolhi-
do. Há um projeto inicial 
previsto pela Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) que estamos anali-
sando para sugerir as mu-
dança", conta. 

Para conquistar o direito 
de construir e administrar o 
empreendimento pelo prazo 
inicial de 30 anos, com pos- 
sibilidade de renovação, a 
BRMalls participou da licita- 
ção promovida pela CBTU e 
saiu vencedora. "Oferece-
mos o melhor valor para alu- 
guel e melhor porcentagem 
sobre faturamento", informa 
Matheson, sem especificar 
as quantias. Ele explica que 
estavam identificando opor- 

tunidades de negócio em to-
do o estado. 

A região de Venda Nova 
surgiu como boa alternativa 
por causa da grande densi-
dade populacional e da pro-
ximidade com o novo Centro 
Administrativo do governo 
de Minas Gerais, que será 
construído onde era o Hipó-
dromo Serra Verde, às mar-
gens da Rodovia MG-10, que 
liga a capital ao Aeroporto de 
Confins. 

Matheson informa que as 
pesquisas feitas pela BR- 
Malls indicaram que o en-
torno do shopping conta 
com um público potencial 
de 700 mil pessoas. "Se con-
tarmos com os municípios 
vizinhos, chegamos a 1,4 mi-
lhão de habitantes", diz. A 
renda média per capita des-
se público é de R$ 1,7 mil. 

EXPECTATIVA. E, para Mathe-
son, é válido apostar nas 
classes C e D, porque o cres-
cimento do consumo nesses 
segmentos é real. Sua expec-
tativa é de que o novo shop-
ping seja inaugurado no pri-
meiro semestre de 2009. Du-
rante as obras, vão empregar 
1,5 mil funcionários. Depois 
de pronto, o centro de com-
pras deve gerar cerca de 2 
mil empregos. 

Na região de Venda Nova 
já há o Shopping Norte. E 
outros grupos do setor ava-
liam investimentos no bair-
ro. Um exemplo é o Tenco 
CBL (associação da mineira 
Tenco com o americano 
CBL). Tanto Minas quanto 
BH estão atraindo investi- 
mentos de grupos estrangei- 
ros do mercado de shopping 
centers. A Brascan e a Multi- 
plan (que tem participação 
canadense) também estão 
ampliando seus negócios na 
capital mineira. 
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bos de aço e tem o maior vão 
livre em concreto já construí-
do no mundo, com 150 metros 
de extensão. O custo é alto: R$ 
1 bilhão. A ousadia de Oscar 
exige arrojo nos cálculos. 
"Mas dentro dos limites da 
segurança prescritos nas 
normas de cálculo consagra-
das", explica José Carlos 
Sussekind, que trabalha 
como arquiteto há 40 anos. 

" 

Segundo Sussekind, Oscar 
propõe vãos crescentemente 
maiores e peças mais esbeltas 
ao longo do tempo. "Para isto a 
evolução tecnológica do con-
creto, hoje atingindo resistên-
cias quase três vezes maiores 
do que há 100 anos, muitíssimo 
contribuiu e contribui. Atual-
mente trabalho com concretos 
tendo resistência duas vezes 
maior do que há quatro déca- 

FOTOS DIVULGAÇÃO 

FUTURO- Acima, projeto para o 
Centro Administrativo de Minas 
Gerais; à esquerda, embaixada 
do Brasil em Cuba: dois dos 
quinze projetos em andamento 

das." Não é todo engenheiro 
que encara o desafio. "Se al-
guém que nunca projetou uma 
obra anterior do Oscar fosse 
chamado a fazê-lo agora, possi-
velmente ficaria assustado e 
talvez se protegesse colocando 
dificuldades." Sussekind acha 
que o projeto do Centro Admi-
nistrativo de Minas é um mar-
co. "Ele e o Museu Nacional em 
Brasília, já pronto, são dois re-
cordes. Eles atestarão para o 
futuro o avanço máximo que a 
construção pode atingir a nível 
mundial, em termos de arro-
jo." Jair Valera é testemunha 
do assombro dos arquitetos fo-
ra do País cada vez que exibe os 
novos projetos de Oscar em en-
contros internacionais. 

"Quando eu viajo sempre le-
vo comigo um CD com o que o 
Oscar fez nos últimos dez 
anos. As pessoas ficam impres-
sionadas com a qualidade e a  

quanti 	 ele." 
De tantosi 	avorito 
de Valera é o Memorial Encon-
tro das Águas, uma encomen-
da do governo do Amazonas.' 
Será um centro cultural em 
Manaus em frente ao encontro 
do Rio Solimões e do Rio Ne-
gro. Um deslumbre. 

A Fundação Oscar Nie-
meyer, criada e dirigida pela ne- 
ta Ana Lúcia há 20 anos, tenta 
reunir todos esses projetos. Até 
agora já catalogou 600. 

Destes, cerca de 200 fo-
ram construídos. A fundação, 
que detém o direito de uso da 
imagem de Oscar e de seus 
projetos, vai ganhar uma se- 
de nova em Niterói, no chama- 
do Caminho Niemeyer, em 
agosto do que ano que vem, 
com 4 mil metros quadrados. 
Mas o maior entusiasmo do 
arquiteto é com a Escola Os,  
car Niemeyer de Arquitetu- 
ra e Humanidade, que vai fun-
cionar na sede nova, para cur- 
sos de extensão. "Nosso obje- 
tivo é aprofundar a obra dele 
e enfatizar a formação hum a- 
nística e filosófica do arquite-
to", diz Ana. Atualmente a 
fundação funciona com ape-
nas seis pessoas e é mantida 
integralmente por Oscar. 

Quando estiver funcionando 
a pleno vapor em Niterói, Ana 
acredita que a Fundação vai ga-
nhar mais importância, inclusi-
ve para o próprio avô. 

"Ele não dá muito valor ao 
passado. Ele pensa no futuro, 
por isso nem sempre valoriza es- 
se trabalho de arquivo dosproje-
tos." Sussekind mergulha no 
passado para resumir a impor- 
tância de Oscar para a arquite-
tura. "Como arquiteto, ele tem a 
mesma importância, isto é, a má- 
xima possível, que Debussy tem 
para a música erudita.A música 
nunca mais foi a mesma depois 
do Prelúdio ao Despertar de Um 
Fauno. A Pampulha de Oscar, 
com suas curvas, suas assime-
trias, é o equivalente. Ela divide 
a arquitetura em duas eras. O 
"antes' e o "depois" de Oscar." at, 
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O nome 
das coisas • 
O importante não é o nome que as coisas têm; essencial é 
o que as coisas são. E, desse ponto de vista, o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, em sua entrevista publicada 
na edição de sábado do Estado, disse exatamente o que 
depois negou ter dito: que o governo estuda a criação de 
uma forma de reaver pelo menos parte da receita perdi-
da com a derrubada da CPMF no Senado. 

Se a isso se dá o nome de "nova" CPMF ou qualquer 
outro apelido que se queira, é questão só d.e forma. No 
conteúdo, o ministro da Fazenda falou o óbvio. 

Considerando que governos não produzem dinheiro - 
a menos em nefastas épocas de rodagem da "maquini-
nha" de emissão de moeda -, que o presidente da Repúbli-
ca reiterou sua disposição de gastar e que não há outra 
maneira de recuperar receita a não ser tributar, Guido 
Mantega não disse nada de excepcional. 

Salvo ter falado, sob a ótica da conveniência política 
do governo, em hora errada. Precipitou-se e, como se con- 

ig
: urou um costume em todo o processo de (des) articula-
ão da tramitação da CPMF no Senado, trocou os pés pe-

las mãos, foi desautorizado publicamente - o que, ade-
mais, está incluído em seu salário de ministro - e descon-
siderou a existência d.e uma Constituição e de limites na 
atuação governamental, política e juridicamente falando. , 

Conforme Mantega explicou na entrevista e confir-
mou em sua nota de pretenso desmentido, "a saúde rii:lo 
sobrevive sem recursos adicionais. É preciso pensar em 
outra medida no ano que vem para suprir o que faltou. 
Mas agora não será tributo provisório. Não queremos 
mais saber de CPMF. Terá que ser um tributo permanen-

te, todo voltado para a saú-
de, e tem de ser sobre movi-
mentação financeira". 

Ou seja, urna nova forma 
de cobrar imposto sobre mo-
vimentações financeiras que 
não a CPMF cansada e abati-
da na batalha da semana pas-
sada. Como a guerra ainda 
não terminou, falta aprovar 
a Desvinculação das Recei-
tas da União em segundo 
turno, a intenção do Palácio 

Mantega 
disse apenas 
o óbvio, 
mas, corno 
de costume, 
falou na 
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do Planalto era encerrar es- 
sa fase sem criar confusão 

com os senadores que lhe negaram os votos para a 
CPMF, mas deram-nos para. a DRU. 

A idéia era a de não passar à oposição a impressão de 
atropelo. Fazer tudo na. base da negociação, por mais que 
a essência da coisa já esteja decidida: recuperar parte da 
receita perdida. Quanto a isso, o presidente Luiz Inácio 
da Silva não fez "enquadramento" algum. 

Disse apenas o que lhe cabia dizer para consertar o tro-
peço político: que não agirá com precipitação - inclusive 
porque o Congresso está em fim d.e legislatura e que vai 
decidir mediante o exame "das contas". 

Lula. não afirmou que não fará o que Mantega disse 
que o governo pensa em fazer. Informou apenas que o mi-
nistro precisará convencê-lo da necessidade de um novo 
tributo e pediu tempo para pensar. 

Na verdade, tempo para fazer o que não se fez na 
CPMF: pesar e medir as condições políticas para atingir 
o mesmo objetivo, desta vez com competência e preferen-
cialmente sem pôr em risco o que já está mais ou menos 
"aSsegurado, a desvinculação das receitas carimbadas. 

Qual foi o erro do ministro? O de achar que basta ser 
governo para decidir e, então, fazer acontecer. Mesmo 
ao arrepio das leis. Quando "anunciou" que o novo tribu-
to seria criado por meio de medida provisória, Cuido 
Mantega ignorou o impedimento legal. 

Só é possível fazer isso por emenda constitucional, me-
diante a iprovação de três quintos dos integrantes de ca-
da urna das Casas do Congresso. 

Do mesmo jeito desatento, no dia seguinte à derrota 
no Senado o ministro havia anunciado que o governo "re-
tiraria" o Orçamento do Congresso para fazer altera-
ções, indiferente ao fato de que legalmente na presente 
conjuntura tal gesto não é permitido. 

Em. seu raciocínio política e institucionalmente rudi-
mentar, o ministro da Fazenda desconsiderou a existên-
cia de um outro Poder no processo de decisão. Pensamen-
to surpreendente para quem havia acabado de perder 
uma parada ganha, justamente porque ignorou as especi-
ficidades e as circunstâncias vigentes naquele Poder. 

A favor do Ministro, é preciso dizer que ele paga sozi-
nho urna conta soláraa qual não tem responsabilidade ex-
clusiva. Guido Mantega não é uma ilha de independência 

	

dentr- 	governo. 

	

Faz 	-ue lhe mandam, repete o que ouve. Se fala o 
que não ',e, não o faz por indisciplina ou por ousadia. 
Se excessos comete, são todos frutos de carência de pers-
pectiva e ausência total de noção de conjunto. Caracterís-
ticas muito comuns em profissionais mais acostumados a 
executar tarefas atinentes a números do que a juntar A 
com R a fim de chegar ao C sem menosprezar todas as 
outras letras do alfabeto. 

Mas, justiça de novo se faça a Cuido Mantega, não é o 
único. Aliás, é dos poucos, entre todos os que estiveram à 
frente dos acontecimentos relativos à CPMF, a não dis-
por da pretensão, nem mesmo da obrigação, de sa 
que também na economia é imprescindível levar e 
ta a política, aqui entendida como a arte de cone 
contraditório. • 
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Por causa co aniversário c o 
Oscar, os projetos Eu mentera 

PAárcia Vieira 
RIO 

O ano foi atípico no escritório 
da Avenida Atlântica em Co-
pacabana, no Rio. Não só por-
que 2007 marca o centenário 
de Oscar Niemeyer, o que 
atraiu uma série de homena-
gens, levando ao nono andar 
do Edifício Ypiranga o presi-
dente Lula, além de embaixa-
dores de países como França 
e Rússia. Mas também por-
que o número de encomen-
das, a maioria obras públicas, 
triplicou em relação ao ano 
passado. Atualmente Oscar 
desenvolve 15 projetos, in-
cluindo um na Espanha, ou-
tro no Chile e outro em Cuba. 

Oscar desenha os projetos, 
José Carlos Sussekind cuida 
dos cálculos e três escritórios 
de arquitetura desenvolvem 
os detalhes: o da neta Ana El-
saem sociedade com Jair Vale-
ra, o do sobrinho João Nie-
meyer e o de Carlos Maga-
lhães. em Brasília. Urna vez ou 
outra ele chama algum amigo 
arquiteto para desenvolver 
um projeto com ele. Em qual- 

quer situação, a palavra final é 
sempre de Oscar. Nenhuma 
mudança pode ser feita sem a 
sua aprovação. O preço varia 
muitíssimo. Pode ser totalmen-
te de graça ou dentro dos parâ-
metros que regem qualquer 
projeto de arquiteto: de 3% a 
10% do custo total da obra. 

A principal parceria de Os-
car é com o escritório de Ana 
Elisa e Jair Valera. Atualmen-
te eles trabalham em oito pro-
jetos, incluindo o Centro Cul-
tural Principado de Astúrias, 
em Avilés, na Espanha, o novo 
xodó de Oscar. "O fantástico 
desse projeto é o contraste de-
le com o entorno", acredita Va-
lera. O complexo é formado 
por um edifício-museu, um 
prédio para serviços, um audi-
tório e uma torre-mirante. 

O projeto mais ousado em 
curso é o Centro Administrati-
vo de Minas Gerais, que será 
construído, a pedido do gover-
nador Aécio Neves, numa área 
de 800 mil metros quadrados 
em Belo Horizonte. São seis 
prédios. O Palácio do Governo 
com 20 mil quadrados rião to-
cano chão. E suspenso por ca- 
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Intervenções no aeroporto de Goianá 
MÁRIO CORRÊA 

O governo do Estado pre-
tende dar início ainda neste 
ano às obras complementares 
de infra-estrutura do Aero-
porto Regional da Zona da 
Mata, instalado no município 
de Goianá, a cerca de 40 qui-
lômetros de Juiz de Fora. A 
construtora Oliveira Barbosa 
foi homologada ontem como 
vencedora da licitação para 
realização das intervenções, 
orçadas em aproximada-
mente R$ 2 milhões. 

As obras são necessárias 
para que o terminal passe a 
ter condições de funciona-
mento, quando só então a 
Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária 
(Infraero) irá começar a ope-
rar vôos no local. A Secretaria 
de Estado de Transportes e 
Obras Públicas (Setop), órgão 

40 responsável pelo edital, esti-
pulou prazo de 180 dias para 
a conclusão das obras a partir 
do momento em que for dada 
a ordem de serviço. Mesmo se 
a autorização for concedida 
ainda neste ano, o aeroporto 
não estará pronto para uso 

antes de meados de 2008. 
Dentre as obras previstas 

na licitação estão terraplana: 
gem, correção de erosão, dre-
nagem, pavimentação da 
entrada, complementação da 
estação metereológica, liga-
ção elétrica no sistema anti-
incêndio, recuperação de 
estruturas metálicas, além 
da reinstalação de parte do 
telhado do terminal, que foi 
levada num vendaval no iní-
cio do mês passado. 

Ocioso — Com a construção 
iniciada em 2001 e finalizada 
em 2006, o Aeroporto Regio-
nal da Zona da Mata deveria 
ser utilizado para substituir o 
Aeroporto de Juiz de Fora 
k também chamado de Seffi-
nha) como principal terminal 
da região. Goiana foi constru-
ído para ser maior e mais 
moderno que seu vizinho, que 
atualmente recebe a maioria 
dos vôos da área. A intenção 
era transferir inicialmente as 
freqüências comerciais que 
operam hoje em Juiz de Fora 
e seguem para São Paulo e 
Mucuri (BA). 

O terminal, que custou R$  

77,2 milhões ao cofres públi-
cos (R$ 66,6 milhões do 
governo estadual e R$ 10,6 
milhões do governo federal) 
ficou parado por mais de um 
ano por não possuir a libera-
ção da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). Com a 
homologação realizada neste 
ano, verificou-se que o termi-
nal ainda não tinha condições 
de operar e a Infraero, apesar 
de ter assumido a adminis-
tração do aeroporto, manteve 
apenas um contingente 
mínimo no local. 

Goianá possui uma pista 
mais extensa até mesmo 
que o Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo. 
Enquanto o Aeroporto 
Regional da Zona da Mata 
possui uma área de pousos e 
decolagens de 2,515 mil 
metros, Juiz de Fora tem 
pista de apenas 1,535 mil 
metros e Congonhas de 
1,940 mil metros. Além 
disso, a altitude também é 
mais favorável que nos 
outros dois terminais, 
sendo que a cidade mineira 
está apenas 400 metros 
acima do nível do nar. 
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Centro Administrativo: obras iniciadas 
Intervenções de terraplanagem, sistema de drenagem e demolição das estruturas começaram ontem 
MÁRIO CORRÊA 

As obras de infra-estru-
tura do Centro Adminis-
trativo de Minas Gerais já 
foram iniciadas. O consór-
cio vencedor do primeiro 
lote, formado pelas empre-
sas Santa Bárbara/Men-
des Júnior/Camargo Cor-
rêa, é responsável pelas 
primeiras intervenções 
como terraplanagem, sis-
tema de drenagem e demo-
lição das estruturas que 
estão instaladas no local. 

A previsão da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), estatal 
responsável pelo projeto 
executivo do Centro, é de 
que as primeiras estrutu-
ras do empreendimento só 
comecem a ser erguidas 
em abril, após o período de 
chuvas. Conforme o supe-
rintendente regional da 
Camargo Corrêa, Eduardo 
de Camargo e Silva, o con-
sórcio está seguindo à 
risca o cronograna estipu-
lado no projeto. 

"Tendo em vista que a 
ordem de serviço foi dada 
há menos de uma semana, 
já estamos relativamente 
adiantados. Essa primeira 
fase envolve os preparati-
vos, que podem ser feitos 
durante o período de chu-
vas sem maiores proble-
mas", afirmou. Segundo 
ele, a instalação do sis-
tema de drenagem antes 
de um avanço maior das 
obras é feita justamente 
para impedir que a chuva 
atrapalhe o andamento. 

A autorização para o  

início dos trabalhos foi 
concedida em 12 de 
dezembro. Além das inter-
venções de infra-estru-
tura, o primeiro lote 
envolve ainda a constru-
ção do palácio do governo e 
de um auditório com capa-
cidade para 540 pessoas. 
O prazo determinado para 
a conclusão desta etapa é 
de 27 meses. 

Lotes — Orçada em R$ 
948 milhões, a nova sede 
do Executivo estadual é a 

A construção do 
empreendimento foi 

dividida em três lotes. 
O primeiro. quejá 
está em execução, 
demandará investi- 
mentos da ordem de 
R$ 187,574 milhões 

maior obra pública do 
governo de Aécio Neve. A 
contratação dos empreen-
dedores foi feita em 
regime de empreitada por 
preço global (chamado de 
turn key), sistema no qual 
os vencedores do processo 
já possuem gasto e prazo 
fixos para a conclusão dos 
lotes desde o momento em 
que o acordo é fechado, 
evitando o risco de 
aumento nos custos. 

A construção do empre-
endimento foi dividida em 
três lotes. O primeiro, que 
já está em execução,  

demandará investimentos 
da ordem de R$ 187,574 
milhões, O segundo lote 
ficou com o grupo Ode-
brecht/OAS/Queiroz Gal-
vão, por R$ 367,655 
milhões. A segunda etapa 
corresponde à construção 
de um dos dois prédios onde 
passarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. O 
consórcio responsável pela 
segunda fase terá 26 meses 
para a conclusão. 

Já o terceiro lote, cuja 
menor proposta veio do 
consórcio Via Engenha-
ria/Andrade Gutier-
rez/Barbosa Mello, deve 
demandar investimentos 
de R$ 393,454 milhões. As 
obras correspondem à edi-
ficação do segundo prédio 
onde ficarão as secreta-
rias e ao centro de convi-
vência, construção locali-
zada entre as duas 
edificações e abrigará 
agências bancárias, res-

- taurantes, lanchonetes e 
outros serviços para aten-
der aos funcionários do 
Estado. A conclusão 
deverá ser feita em 25 
meses. 

A estimativa é de que a 
mudança possa gerar uma 
economia de R$ 25 
milhões anuais para o 
governo apenas com os 
aluguéis que deixarão de 
ser pagos. Com  isso, o 
governo conseguirá recu-
perar em cerca de três 
anos o investimento reali-
zado. A obra será levan-
tada no terreno do antigo 
Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da 
Linha Verde (MG-10). 
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CSN investirá R$ 9,5 bilhões em Minas 
Governador comemora aporte que consolida o Estado como líder no setor 

WELLINGTON PEDRO 

O governador Aécio Neves e o presi-
dente da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), Benjamim Streinbruch, assinaram 
ontem, no Palácio da Liberdade, protoco-
lo de intenções para investimentos de R$ 
9,5 bilhões da empresa em projetos de ex-
pansão em Minas Gerais, a serem realiza-
dos até 2013. 

Os investimentos serão feitos na am-
pliação e verticalização da produção das 
minas de minério de ferro e calcário e na 
instalação de uma usina siderúrgica, a pri-
meira do grupo.  no Estado, e unidades de 

eo

elotização, localizadas nos municípios 
Congonhas e Arcos. Esses investimen-

s vão gerar 13 mil empregos. 
Segundo Aécio Neves, os investimen-

tos da CSN irão consolidar Minas como 
estado estratégico do setor siderúrgico na-
cional. Neste ano, outros três grandes in-
vestimentos do setor foram anunciados no 
Estado: US$ 1,6 bilhão da Vallourec & 
Mannesmann e Sumitomo Metais em Je-
ceaba, região Central de Minas; US$ 4,3 
bilhões da Usiminas em Ipatinga, no Vale 
do Aço; e US$ 1,5 bilhão da Açominas em 
Ouro Branco, também na região Central. 

"Sabíamos que, mais do que a defini-
ção de investimento em terras mineiras, 
com geração de milhares de empregos, es-
távamos, na verdade, perto de uma deci-
são — essa talvez de maior dimensão em 
relação a como se comportaria, de que 
forma seriam estabelecidos os novos in-
vestimentos do setor siderúrgico nacional. *Com a consolidação desse investimento, 
que se segue a alguns outros aqui já exter-
nados, conseguimos permitir que Minas 
definitivamente assumisse a vanguarda da 
produção de aço no país, portanto, do se-
tor siderúrgico", afirmou o governador. 

Os investimentos da CSN consolidam 
um ciclo de investimentos da siderurgia 
em Minas. Dos R$ 152,5 bilhões de inves-
timentos anunciados no Estado, para o pe- 

rodo de 2003 a 2010, o setor siderúrgico 
participa com cerca de R$ 30 bilhões. A 
produção siderúrgica em Minas, de janei-
ro a outubro deste ano, alcançou 9,9 mi-
lhões de toneladas de aço bruto, represen-
tando 35,6% da produção nacional. O es-
tado é responsável por cerca de um terço 
da produção mineral do país. 

Pólo de Excelência' 

O governador Aécio Neves ressaltou o 
esforço realizado para promover o desen-
volvimento de novas tecnologias, a partir 
da criação de pólos de excelência nas ativi-
dades onde o Estado se destaca. "Estamos 
construindo em parceria, inclusive com a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, um 
pólo de inteligência do setor minero-meta-
lúrgico, para que possamos também estar 
apoiando o desenvolvimento de novas tec-
nologias, que serão o diferencial na compe-
tição cada vez mais acirrada que esse setor 
passa a viver", disse. 

Para viabilizar o investimento da CSN 
em Minas, houve uma ação conjunta entre 

vários -setores do Governo do Estado, segun- 
do explicou o secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Márcio Lacerda. 

"Tivemos ação da Companhia de De-
senvolvimento Econômico, que trabalhou 
no sentido de apoiar toda a implantação do 
Distrito Industrial; a Secretaria de Desen-
volvimento Regional e de Políticas Urba-
nas tem o compromisso de apoiar as cida-
des na questão de Planos Diretores, ava-
liando as necessidades de habitação e ex-
pansão urbana controlada; a Secretaria de 
Desenvolvimento Social vai trabalhar na 
questão do emprego, do treinamento; a 
Cemig se comprometeu a levar a energia 
necessária até à usina; a Gasmig vai levar 
um determinado volume de gás, e a Copa-
sa também participou das negociações", 
explicou o secretário. 
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Centro Administrativo já está em obras 
Construtoras preparam o terreno para implantação do projeto de Niemeyer 

As obras para a construção do Centro imobiliário e comercial. 
Administrativo do Estado de Minas Gerais tive- 	"O Centro Administrativo trará mais 
rum inicio. O consorcio vencedor da concorrên- empregos para a região, mais dinamismo à eco-
cia para os trabalhos do Lote 1, formado pelas nomia dos bairros do entorno e será também 
construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e uma opção de lazer para a população de Belo 
Santa Bárbara, já demoliu parte das construções Horizonte e cidades do Vetor Norte da Região 
que ocupavam o terreno do antigo Jockey Club, Metropolitana da capital, já que prevê urna 
fez a drenagem de parte da área e começou a grande e bem cuidada área verde", diz. 
terraplanagem do local. Projeto 

Os trabalhos também incluem a construção 
dos imóveis temporários que servirão de escrito- 	O Centro Administrativo ficará às mar- 
rios e refeitórios na área onde será construido gens da MG-010, na Região de Venda Nova. 
parte do estacionamento. Além disso, as áreas Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o 
degradadas, sobretudo as usadas na prática do conjunto de edificios vai reunir num só local 
motocross, receberão porções de terra vegetal todas as secretarias e órgãos do Governo de 
retiradas de outras partes do terreno, o que aju- Minas, garantindo maior rapidez e qualidade 
dará na recomposição ambiental. Cerca de 40 no atendimento ao cidadão e economia aos 
máquinas, entre tratores, motoniveladoras e cofres públicos. 
caminhões, e 120 pessoas foram mobilizadas 	Com investimentos de cerca de R$ 948,7 
para o inicio da operação. Os números vão cres- milhões, as obras do Centro Administrativo 
cer à medida que as obras avancem, chegando a foram divididas em três lotes. Além dos servi-
cerca de 3 mil empregados nos próximos meses. ços de infra-estrutura (terraplanagem, drena- 

"As empresas responsáveis pelos outros gem, pavimentação etc.), o consórcio responsa-
lotes, que prevêem a construção dos dois pré- vel pelo Lote 1 construirá ainda o Palácio de 
dios que abrigarão as secretarias e o centro de Governo, o Auditório e a Praça Cívica. O lote 2, 
convivência, devem começar a trabalhar nas a cargo do consórcio composto pelas empresas 
edificações em breve. Os primeiros pilares Norberto Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão, 
devem ser construídos até maio do ano que construirá um dos prédios de secretarias. O últi-
vem", afirma Oswaldo Borges da Costa Filho, mo lote, vencido pelas construtoras Andrade 
presidente da Companhia de Desenvolvimento Gutierrez, Via Engenharia e Barbosa Mello, 
Económico de Minas Gerais (Codemig), res- compreende o outro prédio de secretarias e um 
ponsável pelas obras. 	. 	 centro de convivência, que vai abrigar os servi- 

De acordo com Borges da Costa, a constru- ços bancários e correio, além de restaurantes e 
ção trará beneficios para toda a região. Vários lanchonetes. Por dia, deverão circular pelo con-
grupos empresariais já estão sondando novos junto aproximadamente 26 mil pessoas, sendo 
negócios, especialmente nos setores hoteleiro, 16 mil ftmcionários e servidores. 

• 

• 
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Leite deve ganhar selo de qualidade 
Comissão de Saúde ouve especialistas sobre situação em Minas Gerais 

Laticínios de todo o Brasil 
poderão contar, no próximo ano, 
com selo de qualidade para o lei-
te, concedido por agência de fis-
calização, nos moldes do selo da 
Associação Brasileira da indús-
tria do Café (Abic). A informação 
é do *esidente do Sindicato das 
Indústr;as de Laticínios de Minas 
Gerais (Silemg), Celso Moreira. 
que participou, ontem, na Assem-
bléia _ Legislativa, de debate da 
Comissão de Saúde sobre as con-
seqüências da adulteração do lei-
te para o organismo humano. Mo-
reira enfatizou que o leite produ-
zido e comercializado no Estado é 
de ótima qualidade. 

O debate foi requerido pelo 
deputado Carlos Mosconi (PSDB), 
presidente da comissão, a partir de 
noticias veiculadas pela imprensa 
de que a adição de soda cáustica ou 
agua oxigenada ao leite, em peque- .nas quantidades, poderia ser tolera- 
da pelo organismo. Essa fraude foi 

descoberta em cooperativas do Sul 
de Minas e do Triângulo, no mês 
de outubro. "Todas as medidas ad-
ministrativas foram tomadas, com 
prisões, inquéritos e recolhimento 
do produto. Mas os casos de intole-
rância ao leite, por exemplo, não 
podem estar sendo provocados por 
substâncias estranhas ao leite?", 
questionou Mosccmi. 

A nutricionista Fia ia Helena 
Paiva citou a falta de estudos apro-
fundados gobre os efeitos da soda 
cáustica e da água oxigenada adi-
cionadas ao leite, mas, a partir das 
caracteristicas desses produtos, ci-
tou como possíveis conseqüências 
alterações gastrointestinais graves. 
Sect,ndo ela, a legislação brasileira 
permite pequenas quantidades de 
soda, como redutor de acidez, em 
produtos como balas, pastilhas e go-
mas de mascar, mas não no leite. 

Também a gerente da Vigilân-
cia Sanitária de Alimentos da Se- 

cretaria de Estado da Saúde (SES), 
Cláudia Parma Machado, enfatizou 
que a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) está estudan-
do os efeitos das substâncias adi-
cionadas ao leite, mas que o proce-
dimento demanda tempo e protoco-
los de experiências com cobaias. 
Por essa razão, o foco do trabalho 
tem sido a fiscalização da indústria 
e -do comércio, para evitar que a 
fraude continue acontecendo. 

Representando o diretor-geral 
-do Instituto Mineiro de Agropecuá-
ria (IMA), Altino Rodrigues Neto, 
as veterinárias Lilian Luiza Pires e 
Liliane Denise Miranda Menezes 
enfatizaram que o órgão se respon-
sabiliza apenas pela fiscalização do 
leite de saquinho, tipos C e B. Já o 
leite de caixinha ou UlIT (tratado 
em altas temperaturas), objeto da 
fraude em Minas, é fiscalizado pelo 
Ministério da Agricultura. 
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CENTRO ADMINISTRATIVO JÁ EM OBRAS 
Tiveram inicio as obras para a 

construção do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais. O con-
sorcio vencedor da concorrência do 
Lote 1, formado pelas construtoras 
Camargo Corrêa, Mendes Júnior e 
Santa Bárbara, iniciou os trabalhos 
de terraplanagem. As áreas degra-
dadas receberão porções de terra 
vegetal retiradas de outras panes 
do terreno para a recomposição 
ambiental da área Cerca de 40 
maquinas (tratores, motonivelado-
ras e caminhões) e 120 trabalhado-
res estão em ação nesta fase. Os 
números vão crescer á medida que 
as obras avancem, e deverão che-
gar a cerca de 3 mil empregados 
nos próximos meses. (Página 5) 

NOVAS MEDIDAS COMBATEM 
EFEITOS DA SECA EM MINAS 

A liberação de P321 milhões para novas medi-
das de combate aos efeitos da seca na região Norte 
do Estado e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri 
foi anunciada ontem pelo governador Aecio Neves. 
Duas novas linhas de crédito de financiamento pelo 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), no valor total de RS 40 milhões, serão 
abertas para atender especificamente os produtores 
rurais atingidos pela estiagem prolongada e também 
o comércio e a indústria da região. Meio Neves 

determinou ainda que a Cemig apresente projeto 
para reduzir o preço da tarifa de energia dos con-
sumidores que dependem de poços artesianos. O 
anúncio foi feito no Palácio da Liberdade, em 
reunião de trabalho. (Páginas 3 e 5) 

FARÁ EM 
INVESTIMENTOS D 

R$ 9,5 BILHÕES 
lin e ,,,inc.ntos de RS 9,5 bilhões , da Companhia 

de.rá-e, ca Nacional (CSN) em Minas Gerais, a serem 
realizados até 2W 3, foram oficializados em protoeolo de 
inteoçõe, assinado ontem pelo governador Aécio Neves e 
o presidente da empresa, Benjamim - Str-einbruch. Será 
ampliada e yertiealizada a produção das minas deferro e ; 
calcário e instalada à primeira usina 'sideiiiigicad6 grupo 
no Estado, além de unidades de_ pelonzação, em 2.  
Congonhas e de clinquer em Arcos. (Página 6) =-- 

FORMADOS OS PRIMEIROS GESTORES DE RESIDUOS 
NERVO COEUCCI 

A primeira turma de alunos quali-
ficados em Gestão e Negócios de 
Resíduos, curso inédito no País, 
ministrado pelo Centro Mineiro de 
Referência em Resíduos (CMRR), fir-
mou-se na segunda-feira. Um terço 
deles já tem vaga garantida no mer-
cado de trabalho, segundo Andrea 
Neves, presidente do Servas, que é 
parceiro do Governo de Minas na 
iniciativa. A turma de formandos é 
composta por 91 jovens que agora 
têm o certificado de gestores de 

Aisdrea Neves entrega o diploma a formanda Aline Fonseca resíduos. (Página 8) 

AS MATEFtlAS DO NOTICIARIO ESTÃO DISPONIVEIS NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.iof.mg.gov.br  
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Centro Administrativo já está eni obras 
Construtoras preparam o terreno para implantação do projeto de Niemeyer 

As obras para a construção do Cento 
Aè-ninistrativo do Estado de Minas Gerais tive-
ram inicio. O consórcio vencedor da concorrên-
cia para os trabalhos do Lote 1, formado pelas 
construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e 
Santa f3árbara, já demoliu parte das construções 
que ocupavam o terreno do antigo lockey Club, 
fez a drenagem de parte da área e começou a 
terraplanagem do local. 

Os trabalhos também incluem a construção 
dos imóveis temporários que servirão de escritó-
rios e refeitórios na área onde será construido 
parte do estacionamento./ dém disso, as áreas 
degradadas, sobretudo as usadas na prática do 
motocross, receberão porções de terra vegetal 
retiradas de outras partes do terreno, o que aju-
dará na recomposição ambiental. Cerca de 40 
máquinas, entre tratores, motoniveladoras e 
caminhões, e 120 pessoas zam mobilizadas 
para o inicio da operação. U úmeros vão cre, 
cer à medida que as obras a :cem. chegando: 
cerca de 3 mil empregados nos próximas meses. 

"As empresas responsáveis pelos outros 
lotes, que prevêem a construção dos dois pré-
dios que abrigarão as secretarias e o centro de 
convivência, devem começar a trabalhar nas 
edificações em breve. Os primeiros pilares 
devem ser construidos até maio do ano que 
vem", afirma Oswaldo Borges da Costa Filho, 
presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig), res-
ponsável pelas obras. 

De acordo com Borges da Costa, a constru-
ção trará beneficios para toda a região. Vários 
grupos empresariais já estão sondando novos 
negócios, especialmente nos setores hoteleiro.  

imobiliário e comercial. 
"O Centro Administrativo trará mais 

empregos para a região, más dinamismo à eco-
nomia dos bairros do entorno e será também 
uma opção de lazer para a população de Belo 
Horizonte e cidades do Vetor Norte da Região 
Metropolitana da capital, já que prevê uma 
grande e bem cuidada área verde", diz. 

Projeto 

O Centro Administrativo ficará L mar-
gens da MG-010, na Região de Venda .ova 
Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o 
conjunto de edifícios vai reunir num só local 
todas as secretarias e órgãos do Governo de 
Minas, garantindo maior rapidez e qualidade 
no atendimento ao cidadão e economia aos 
cofres públicos. 

Com investimentos de cerca de RS 948,7 
milhões. as obras do Centro Administrativo 
foram divididas em tês lotes. Além dos servi-
ços de infra-estrutura (terraplanagem, drena-
gem, pavimentação etc.), o consórcio responsá-
vel pelo Lote 1 construirá ainda o Palácio de 
Governo, o Auditório e a Praça Cívica. O lote 2, 
a cargo do consórcio composto pelas empresas 
Norberto Odebrecht, OAS e Queiroz Gaivão' , 
construirá um dos prédios de secretarias. O últi-
mo lote, vencido pelas construtoras Andrade 
Gutierrez. Via Engenharia e Barbosa Mello, 
compreende o outro prédio de secretarias e um 
centro de convivência, que vai abrigar os servi-
ços bancários e correio, além de restaurantes e 
lanchonetes. Por dia, deverão circular pelo con-
junto aproximadamer' 26 mil pessoas. sendo 
16 mil funcionários c 	Mores. 
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Centro Administrativo: obras iniciadas 
Intervenções de terraplanagem, sistema de drenagem e demolição das estruturas começaram ontem 
MÁRIO CORRÊA 

As obras de infra-estru-
tura do Centro Adminis-
trativo de Minas Gerais já 
foram iniciadas. O consór-
cio vencedor do primeiro 
lote, formado pelas empre-
sas Santa Bárbara/Men-
des Júnior/Camargo Cor-
rêa, é responsável pelas 
primeiras intervenções 
como terraplanagem, sis-
tema de drenagem e demo-
lição das estruturas que 
estão instaladas no local. 

A previsão da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), estatal 
responsável pelo projeto 
executivo do Centro, é de 
que as primeiras estrutu-
ras do empreendimento só 
comecem a ser erguidas 
em abril, após o período de 
chuvas. Conforme o supe-
rintendente regional da 
Camargo Corrêa, Eduardo 
de Camargo e Silva, o con-
sórcio está seguindo à 
risca o cronograna estipu-
lado no projeto. 

"Tendo em vista que a 
ordem de serviço foi dada 
há menos de uma semana, 
já estamos relativamente 
adiantados. Essa primeira 
fase envolve os preparati-
vos, que podem ser feitos 
durante o período de chu-
vas sem maiores proble-
mas", afirmou. Sege. !o 
ele, a instalação do 
tema de drenagem antes 
de um avanço maior das 
obras é feita justamente 
para impedir que a chuva 
atrapalhe o andamento. 

A autorização para o  

início dos trabalhos foi 
concedida em 12 de 
dezembro. Além das inter-
venções de infra-estru-
tura, o primeiro late 
envolve ainda a constru-
ção do palácio do governo e 
de um auditório co-rn capa-
cidade para 540 pessoas. 
O prazo determinado para 
a conclusão desta etapa é 
de 27 meses. 

Lotes — Orçada em R$ 
948 milhões, a nova sede 
do Executivo estadual é a 

A construção do 
empreendimento foi 

dividida em três lotes. 
O primeiro, quejá 
está em execução, 
demandará investi- 
mentos da ordem de 
R$ .187,574 milhões 

maior obra pública do 
governo de Aécio Neve. A 
contratação dos empreen-
dedores foi feita em 
regime de empreitada por 
preço global (chamado de 
turn key), sistema no qual 
os vencedores do processo 
já possuem gasto e prazo 
fixos para a conclusão dos 
lotes desde o momento em 
que o acordo é fechado, 
evitando o risco de 
aumento nos custos. 

A construção do empre-
endimento foi dividida em 
três lotes. O primeiro, que 
já está em execução, 

demandará investimentos 
da ordem de R$ 187,574' 
milhões. O segundo lote 
ficou com o grupo Ode-
brecht/OAS/Queiroz Gal-
v ã o , por R$ 367,655 
milhões. A segunda etapa 
corresponde à construção 
de um dos dois prédios onde 
passarão a funcionar as 17 
secretarias e órgãos afins. O 
consórcio responsável pela 
segunda fase terá 26 meses 
para a conclusão. 

Já o terceiro lote, cuja 
menor proposta veio do 
consórcio Via Engenha-
ria/Andrade Gutier-
rez/Barbosa Mello, deve 
demandar investimentos 
de R$ 393,454 milhões. As 
obras correspondem à edi-
ficação do segundo prédio 
onde ficarão as secreta-
rias e ao centro de convi-
vência, construção locali-
zada entre as duas 
edificações e abrigará 
agências bancárias, res-
taurantes, lanchonetes e 
outros serviços para aten- 

_ der aos funcionários do 
Estado. A conclusão 
deverá ser feita em 25 
meses. 

A estimativa é de que a 
mudança possa gerar uma 
economia de R$ 25 
milhões anuais para o 
governo apenas com os 
aluguéis que deixarão de 
ser pagos. Com  isso, o 
governo conseguirá recu-
perar em cerca de três 
anos o investimento reali-
zado. A obra será levan-
tada no terreno do antigo 
Jockey Clube de Minas 
Gerais, às margens da 
Linha Verde (MG-10). 
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ALISSON 

Consórcio vencedor começa os serviços de infra-estrutura do Centro 
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Para o BC, fim da 
CPMF não afeta 
politica de juros 
O que importa é a queda na 
relação dívida/PIB, diz Meirelles 

BRASÍ 

O fi 	Contribuição Provi- 
séria sobre Movimentação,  
Financeira (CPMF) não de-1 
verá afetar a condução da po-
lítica de juros, avaliou ontem 
o presidente do Banco Cen-
tral, Henrique Meirelles, em: 
reunião na Comissão de As-: 
santos Económicos (CAE) 
do Sena do."0 importante do 
ponto de vista da política ruo-
netália é a manutenção de 
um ritmo cadente da dívida 
pública sobre o Produto In-
terno Bruto (PIB). Tenho se- : 
gurança de que isso continua-
rá acontecendo!' 

O buraco de R$ 40 bilhões 
no Orçamento de 2008, com 
o fim da CPMF, provocou te-1  
mores entre analistas quan-1  
to aggi¡sco de o Banco Cen-: , tralWde apertar a politica 
de juros, se a opção do gover-
no para solucionar o proble-
ma fosse reduzir o pagamen-
to da dívida publica e conti-
nuar gastando. Essa opção 
chegou a ser cogitada, mas 
foi descartada pelo presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. 

A primeira reação do go-
verno após a derrota no Con- 

gresso foi anunciar que man- 

primário (economia de recur-
sos para pagar a dívida públi-
ca). Essa medida garante 
que o estoque da dívida, ex-
presso como proporção do 
PIB, continue caindo: Esse é 
o principal indicador de sol-
vência do País. 

Segundo Meirelles, a con-
dução das contas públicas é 
"muito importante" para 
que o Brasil tenha sua classi-
ficação elevada para á grau 
de investimento (invest-
ment grade). "A minha per-
cepção e que o que vai ser de-
cisivo é qual será a resolução 
de todo o processo." Se o 
País deixar claro que vai pre-
servar as metas fiscais e se-
guir reduzindo sua dívida, "o 
investment grade será ques-
tão de tempo". 

As medidas que o governo 
vai tornar para resolver °pro-
blema da falta da CPMF não 
foram comentadas por Mel-
relles. "Não cabe ao Banco 
Central opinar sobre esses 
aspectos da política fiscal." 
A senadora Rada Abreu  

(DEM-TO), que foi relatora do 
projeto que prorrogava a 
CPMF e deu parecer contrário, 
questionou °presidente dol3an-
co Central sobre o excesso de 
gastos do governo. 

Diplomático, Meirelles disse 
que a política fisca l é apenasum 
dos componentes da análise do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) para definir a taxa de 
juros. Os gastos do governo, se-
gundo ele, influenciam no au-
mento da demanda na econo-
mia. Porém, seu efeito é contra-
balançado por fatores como os 
investimentos das empresa, 
que aumentam a oferta. 

Em sua palestra, Meirelle 
ressaltou que a taxa de juro 
real no Brasil está em quech 
pois a estabilidade econômic 
leva à redução dos prêmios d 
risco. Ele ressaltou o crescime 
to do PIB no terceiro trimestr 
de 2007, que foi 5,7% acima d 
verificado em igual período d 
2006, surpreendendo os anali 
tas. "0 Brasil está crescend 
sem desequilíbrios que pren 
ciem crise à frente, ou seja, es 
num processo de cresciment 
sustentado." • LA.o. 

	 ' teria as metas de superávit Governo e oposição 
expõem atritos em 
reunião do Senado 
....Ainda na ressaca da derrubada 
da CPMF, governo e oposição se 
estranharam ontem, na reunião 
do Senado à qual compareceu o 
presidente do Banco Central, Hen-
rique Meirelles. Ele fazia urna pa-
lestra recheada de dados positi-
vos sobre a economia brasileira. 
Quando disse que 20 milhões de 
pessoas das classes De E passa-
ram à classe C, foi interrompido 
por Aloizio Mercadante (PT-SP). 

"É melhor parar e tomar um 
pouco de ar, porque com tantos 
dados favoráveis val ficar difícil 
negociar as coisas aqui", disse 
Mercadante. Imediatamente, Fle-
xa Ribeiro (PSDB-PA) rebateu: 
"A oposição é contra o governo, 
não contra o País. O presidente do 
BC faz um trabalho meritório. Des- 
taco sempre que uma das coisas 

' inteligentes que o presidente Lula 
fez foi convocá-lo para seu grupo 
de ministros, quando era deputa- 
do federal eleito pelo PSDB." 

Meirelles não se manifestou. • 
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Segundo mandato opta 
pelas grandes obras 

Depois de fazer fama como o 
homem que conseguiu sanear as 
finanças públicas de Minas Ge-
rais, o governador Aécio Neves 
(PSDB) quer ser lembrado, em 
seu segundo mandato, por reali-
zações concretas, grandes obras. 
O tucano se empenhou em 2007 
para levantar os recursos neces-
sários e colocar em prática seus 
principais projetos. 

Em 2008, pretende investir R$ 9 
bilhões — apenas R$ 2,5 bilhões a 
menos do que o colega José Serra' 
(PSDB) pretende investir em São 
Paulo, um Estado com economia 
mais de duas vezes maior. Será o 
maior volume de investimentos já 
realizado num único ano no Esta-
do. Só junto ao Banco Mundial, Aê-
cio conseguiu levantar R$ 2 bi-
lhões, o maior empréstimo conce-
dido na América Latina. 

Com dinheiro em caixa, Aécio 
vai tirar do papel obras grandio-
sas como o polêmico Centro Ad-
ministrativo, um conjunto de 
edifícios projetados por Oscar 
Niemeyer que vai abrigar todas 
as secretarias ao norte da capital 
mineira, nas proximidades do 
aeroporto internacional de Con-
fins e às margens da Linha Verde. 
A via expressa, que liga Confins 
ao centro de Belo Horizonte, é 
outro dos símbolos visíveis que o 
tucano vai deixar de sua passa-
gem pelo Palácio da Liberdad-

Aécio Neves conseguiu, ne 
ano, ser o primeiro governado' 
assinar contrato de uma parcer:_, 
público nrivada (PPP) no setor 
rodoviár, o da MG 050. Para 
2008, promete ser o primeiro a 
utilizar o modelo de parceria pa- 
ra construir penitenciárias no Es- 
tado. A PPP do sistema prisional 
deverá ser apresentada em au- 
diência pública no início do ano. 

O governador tucano tem dito 
que a retomada dos investimen- 
tos públicos em Minas é prova in- 
contestável do acerto dos méto- 
dos gerenciais implementados 

no primeiro mandato e batiza 
dos de "choque de gestão". A de 
fesa de uma gestão pública mo-
derna, com controle dos gastos 
públicos e metas de desémpe-
nho, deverá ser a principal ban-
deira de uma eventual candida-
tura de Aécio à Presidência. 

Embora discurso semelhante 
não tenha sido forte o suficiente 
para eleger o ex-governador de 
São Paulo, Geraldo Alcicrnin 
(PSDB), em 2006, o mineiro pare-
ce estar convencido de que este — 
o desempenho dos tucanos nos 
Estados — será o principal trunfo 
em 2010, independente de quem 
seja o candidato. 

Sem deixar de posar como 
amigo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em 2007, Aécio não 
desperdiçou oportunidades para 
lembrar ao longo desse seu pri-
meiro ano de governo, que faltou 
pulso a Lula para fazer as refor-
mas necessárias logo no início de 
seu governo. As declarações têm 
soado como uma clara insinua-
ção de que, se um dia chegar ao 
Palácio do Planalto, pretende se-
guir a receita testada em Minas, 
impondo grandes mudanças lo-
go no início do mandato. 

Um dos exemplos do seu mo-
delo de gestão que gosta de citar 
são as mudanças no regime de 
trabalho do funcionalismo esta-
dual. Aécio acabou com biênios e 
qüinqüênios, acréscimos sala-
riais por tempo de serviço, e 
criou a remuneração variável 
atrelada ao desempenho. "A re-
muneração por desempenho já 
foi colocada em prática para to-
do o funcionalismo", informa a 
secretária de Planejamento, Re-
nata Vilhena, revelando uma das 
metas atingidas neste ano. 

Acusado pela oposição de ter 
sacrificado gastos sociais em no-
me do saneamento financeiro 
durante seu primeiro mandato, 
o tucano procura agora dar visi-
bilidade aos avanços nas áreas 
de Segurança, Educação e Saúde. 
Segundo estatística divulgada 
pela Secretaria de Defesa Social, 

Ivana Moreira 
De Belo Horizonte - houve urna queda de 24,7% no 

- índice de crimes violentos no 
território mineiro desde que ele 
assumiu o Estado. 

Na Educação, segundo dados 
divulgados pelo governo, o índi-
ce de alunos da rede pública que 
chegaram ao terceiro ano do en-
sino fundamental com o nível 
recomendável de leitura subiu 
de 45%, em 2006, para 58,1%. Em 
saneamento básico, informa o 
governo, o número de residên-
cias abastecidas com água trata-
da subiu 32%, de 2006 para 
2007, na área de atendimento 
da Copasa, a companhia estatal. 

O discurso da gestão eficiente, 
de resultados, poderá não empol-
gar as camadas mais populares, 
numa eventual campanha, mas já 
faz sucesso com a iniciativa priva-
da. "Minas tem sido mais ágil e 
mais eficiente para atrair investi-
mentos", afirmou Benjamin 
Steinbruch, presidente da Cor 
panhia Siderúrgica NacioL J 
(CSN). A indústria anunciou nes-
ta semana um investimento de R$ 
9,5 bilhões que inclui a constru-
ção de uma pelotizadora e uma 
nova usina siderúrgica no Estado. 

"Temos uma relação muito 
boa com o Estado", diz outro exe-
cutivo, o presidente do grupo 
Fiat, Cledorvino Belini. Também 
nesta semana, o grupo anunciou 
um investimento de R$ 5 bilhões 
para expandir a capacidade de 
prol.-.:cão em nove unidades ins- 
tala 	no Est-lo, incluinu o a fá- 
bric 	auton,3veis de Betim. 

Aecio costuma dizer que os 
empresários foram os primeiros 
a compreender os méritos da sua 
gestão, com metodologia já co-
nhecida da iniciativa privada pa-
ra garantir a qualidade dos gas-
tos. O apoio de grandes lideran-
ças empresariais do país é mais 
uma carta na manga que Aécio 
parece dar como garantida nu-
ma campanha presidencial. 

Esta reportagem é a primeira de uma 
série que traz balanços do primeiro 
ano dos governos estaduais 
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Início das obras 
O novo centro administrativo (foto) do governo 
mineiro começou a sair do papel ontem. A empre-
sa vencedora do processo licitatório realizou a dre-
nagem de parte da área e a terraplenagem do local, 
situado às margens da MG-10, na Região de Venda 
Nova. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o 
conjunto de edifícios vai reunir num só local todas 
as secretarias e órgãos do Executivo, onde traba-
lharão 16 mil funcionários e passarão. diariamen-
te, 26 mil pessoas. As obras custarão aos cofres pú-
blicos RS 948.7 milhões. 
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1  TROCA DE CADEIRAS 1 

Substituição do ministro da Fazenda pelo prefeito de Belo Horizonte faz porte de estratégia 
do presitiente Lula para contar com quatro nomes para tentar fazer seu sucessor em 2010 

Pimentel na Fazenda em marco 
Panda Amam 

A madrinha da indicação do 
prefeito de Belo Horizonte, Fer-
nando Pimentel (PD, Para o Inar 
do ministro da Fazenda. Guido 
Mantega, a partirdo ano que vem, 
é a ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff sua_ex-companheira de 
guerrilha Ontem, o prefeito e o 
própriopresidenteLutzlnácioLu-
la da Silva passaram boa parte do 
dianegandoâ imprensa e a auxi-
liares o convite feito ainda na noi-
te de segunda-feira a Pimentel A 
um pequeno nUcleo, que inclui 
não apenas petistas contudo, foi 
confirmada a indicação e acres-
centado que a mudança deve 
ocorrer só em março 

Pimentel discutiu o assunto 
com a própria Dilma em almoço 
em Brasília, anteontem, logo de-
pois de se encontrar com o secre- 

táno-execunvo do Ministério da 
Fazenda, Nelson Machado, e -de 
umarãpidaconvetsainornMante-
ga que retomava dpinoontro do 
~sul, em MattteVidéu. 

lula, Pimentel e a própria 
Dilua também explicaram o 
mottvo da substituição e por 
que só deve ser feita a partir de 
março O problema do governo 
não é apenas uma seqüência 
de decepções com Mantega, 
que, nas palavras de-unia fon-
te da Casa Civil, "nem de longe 
se parece com o aritecessor An-
toMo Palmei", mas ter um can-
didato a presidente em 2010, 
queseja dolxr. 

O adiamento também não se 
deve apenas ao fato tle Lula dese-
jar coincidira troca de cadeiras 
na Fazenda com a da pasta da 

• 

• 
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DNIT inicia recuperação 
já de incho da BR-482 

NUM FONSECA 
sEpoirrER 

Um d -Litro de emergên-
cia vai garantir a recuperação 
imediata de trecho da BR-482, 
entre os municípios de Piran-
ga e Catas Altas, na Zona da 
Mata. O diretor-geral do 
Departamento Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes 
(DNIT), Luiz António Pagot, 
assegurou ontem ao governa-
dor Aécio Neves (PSDB), que, 
ainda nesta semana. será ini-
ciada a recuperação imediata 
do trecho danificado da rodo-
via, que, segundo a assessoria 
do Governo de Minas, tem 
sido chamado equivocada-
mente de MGT-482. Aécio 
conversou ontem por telefone 
com Pagot para cobrar agili-
dade do Governo federal na 
recuperação do trecho des-
truido pela chuva. 

A rodovia foi interditada 
na última terça-feira com 
rachaduras e um grande 
buraco na pista. A BR-482 é 
um dos principais acessos aos 
municípios da Zona da Mata e 
também liga a BR-040 (Con-
selheiro Lafayete) à BR-262 
(Rio Casca). "Além da falta de 
segurança e outros transtor-
nos para a população da 
região, milhares de pessoas de 
diversas partes de Minas utili-
zam a rodovia dirigindo-se, 
em férias, ao litoral capixaba 
Pagot me assegurou que um 
decreto de emergência será 
assinado, possibilitando que 
as obras no local tenham ini-
cio já esta semana", informou 
Aécio por meio de nota da 
assessoria_ 

A obra será executada 
pelo DN1T como parte do 
acordo para transferência 
definitiva de parte da malha 
rodoviária federal para o Esta- 
do, como previa a Medida 
Provisória n° 82, editada em 
2002, segundo a agsínsoria de 
imprensa do governador. De 
acordo com o artigo 13 da Lei 
11.452, o DNIT está autoriza- 
do a executar as obras de res-
tauração, recuperação, manu-
tenção e sinalização das rodo-
vias a serem transferidas até 
31 de dezembro de 2008. 

A Polícia Militar Rodoviá-
ria Estadual fez um desvio de 
48 quilômetros passando por 
Lamin e Senhora de Oliveira 
sendo 20 quilómetros de 
estrada de terra, para facilitar 
o tráfego de veículos leves. O 
trecho de terra é de Senhora 
de Oliveira até Piranga A Poli-
cia Rodoviária recomenda aos 
veículos pesados que trafe-
gam na BR-040, no sentido 
BR-262, o uso da BR-356 pas-
sando por Itabirito, Ouro Pre-
to, Mariana, Ponte Nova até 
Viçosa 

A interrupção do tráfego 
de veículos no quilômetro 256 
entra hoje no quinto dia de 
dificuldades para os morado-
res da região. Um trecho de 
mais de dez metros da rodovia 
asfaltada foi destruído pela 
força das águas de uma repre-
sa que se formou na margem 
da estrada por causa do entu-
pimento de um tubulão de 
escoamento e deçde segunda-
feira paçsada ninguém conse-
gue atravessar o trecho atingi-
do por causa do risco de aci-
dente. 
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BH, CAPITAL NIEMEYER 

Com o projeto do novo Centro Administrativo de 
Minas, BI I passa ser a cidade brasileira que mais 
dispõe de conjuntos de obras de Oscar Niemeyer. 
A relação de Niemeyer com a capital mineira 
começou em 1940, por iniciativa do prefeito JK, 
com o Conjunto da Pampulha_ As obras do novo 
Centro Administrativo começam agora, por coin-
cidência, no mesmo mês do centenário de Nie-
meyer, que acaba de completar 100 anos, no dia 
15 de dezembro. 
João Paulo Medrado 
Belo Horizonte - MG 

• 
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LEIT 
CENTRO ADMINISTRATIVO 

Gostaria que o Governador de Minas Aécio 
Neves explicasse para todos os mineiros qual a 
economia que o Governo de Minas fez na lici-
tação das obras do Centro Administrativo. 
Com  a palavra, o governador. 
José Geraldo Drummond 
Contagem - MG 

• 

• 
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liberação de veibas.::-.0.100.a..é lenta 
SCNAN o NASCIMENTO 

Brasília - Levantamento rea-
lizado pela organização não-go-
vernamental Contas Abertas 
mostra que 73% dos programas 
do governo federal usaram, até o 
dia 18, menos de 80% doS recur 
sos previstos para o ano de 2007, 
O Executivo tem prazdaré se-
gunda-fel ra-para fazer o empe-
nho de recursos do Orçamento 
da União de 2007,o que eqüivale 
a um compromisso de uso das 
verbas. Se forem empenhados. 
esses recursos poderão continuar 
sendo liberados nos próximos 
mos. como restos a pagár;• 

De acordo como estudo, dos 
337 programas do govenio com 
verba autorizada para uso em 
2007, 247 aplicaram até Meados 
deste mês menos de 80% do pre-
visto para o ano. Nos demais 90 
programas. a u ilização das ver-
bas superou esse percentual. De 
todos os analisados o que teve. 
proporcionalmente, o maior In-
dite de execuç-ão foi ode 'Desen-
volvimento da Avicultura. doMi-
nisterio da Agricultura. Com  um 
total previsto de RS 8,6 milhões 
Iara 2007, o programa usou R$  

2 milhões, o equivalente a24.4%. 
graças à u tilização de restos a pa-
gar de exerricios anteriores 

Como era de esperar, também 
teve uma aplicação alta o Rurnoao 
Pai], ciado por causa dos logosPan-
Americanos, realizados no Rio de 
laneiro em meados do ano. Opto-
grama envolvia desde obras para 
infra-estrutura dos jogos até a logis-
tico de segurança do evento. Coor-
denodo peloMinistério do Esporte, 
aplicou R$ 780,3 milhões. O total 
previsto era de R$7752 milhões. 

DINHEIRO DO SUS Em volumes 
absolutos de recursos, o levanta- 
mento da Contas Abertasmostra 
que o programa que mais gastou 
foi o Atenção Hospitalar e Arnbu-
latorial no Sistema Único de Saú-
de, do Ministério da Saude. Fo-
ram gastos R$ 20,2 bilhões do to-
tal de R$ 21,7 bilhões previstos 
para 2007, o que eqüivale a um 
índice de 93% até o dia 18. Há In- 
ti 	de que esse percentual vai 
subir, pois o empenho do progra-
ma até aquela data jã chegava a 
RS 21.1 bilhões. 

Outro programa com volume 
elevado de aplicação de recursos é 
á Universidade do SéculoXXI, des-
tinado a facilitar o acesso ao ensi-
no superior. De acordo com os da-
dos da ONG, o programa gastou 
quase RS 11 bilhões dos R$ 13.4bi-
lhões previstos no Orçamento da 
União de 2007. Também na área 

social, o Bolsa-Família aplicou qua-
se todo o volurne de recursos•au-
torizados. Foram usados, até ó dia 
18, R$ 9,1 bilhões dos R$ 9,2 bilhões 
previstos para 2007. , 

Alguns programas não usa-
ram até meados de dezembro 
um Único centavo do previsto 
para o ano.Um dos exemplos lis- • 
todos pela Contas Abertas é o 
programa Brasil com Todo Gás, 
do Ministério de Minas e Energia. 
Segundo o levantamento, não 
houve sequer empenho de parte 
dos R$ 5 milhões previstos para 
2007, De acordo com a ONG, os 
programas Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações, 
Eficiência Energética e Desenvol-
vimento da Economia da Cultu-
ra também não utilizaram nada 
do que foi autorizado para o ano. 

VERBAS 

ESTE É O BALANÇO, ATÉ O DIA 18, DO GASTO E EMPENHO (COMPROMISSO DE USO) 
DE RECURSOS DE ALGUNS PROGP et MAS DO GOVERNO FEDERAL 

         

Programa 
para 2007 

 

Valor autorizado 
empenhado 

R$ 21,1 bilhões 
r$ 12,6 bilhões 

$ 2,8 bilhões 

     

Valor Valor 
gasta • 

 

 

Atenção hospitalar e ambulatorial 
Universidade do século XXI  

                

       

R$ 21,6 bilhões 
R$ 13,4 bilhões 

     

R$20,2 bilhões 
R10,9 bilhões 
R$ 2 2 bilhões 
R$1,2  

 

 

Manutenção da molho rodoviário 

            

       

R$ 3,3 bilhões 

      

 

tu:incubara familiar 

             

        

R$ 2,3 bilhões 

       

           

R2,2 bilhões 

      

 

Prevenção e controle de doenças 
Saneamento urbano  

               

     

$830,3 milhões 
R$2,9 bilhões 
R$2,1 bilhões 

R142 milhões 
R$ 40,7 milhões 

R$ 927,6 mil 

         

      

R$ 736,4 milhões 
R$1,2 bilhõo 
R$ 1,7 bilhão 

R$120,6 milhões 
R$ 37,4 milhões 

R$ 893,7 mil 

       

        

R. ,,49,9 milhões 

 

         

R$535,8 milhões 
R$418,5 milhões 
R$10s,7 milhões 
R$ 36,3 milhões 

R454,4 mil 

 

Urbanização de assentamentos 
Combate à criminalidade 
Tecnologia aeroespacial 
Artesanato brasileiro 

          

          

          

' Inclui restos o pagar de outros anos 
fonte: ONC Contos Abertos 

           



Ma is Niemeyer 
Não é só a capital mineira que vai ganhar mais uma obra do centenário 
arquiteto Oscar N/ emeyer. Em Divinopális, a prefeitura também ¡á tem 
pronto um projeto para a construção de um centro cultural projetado 
por ele. A batalha agora é para obter recursos para financiara construção. 
Em Belo HoriZOnte, as obras do Centro Administrativo, localizado na 
região Norte. começaram há duas semanas. 
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PINGAFOGO 

   

    

    

    

it O Ministério 
Público Eleitoral do 
Piaui pediu de uma 
veZ só a perda do 
cargo de 844 
vereadores que 
mudaram de 
legenda desde 
2004. Se o moda 
pega. o Justiça 
Eleitoral mineira 
não vai fazer outra 
coisa senão nilgor 
processos como 
esses. É que no 

Piauí são 223 
municfpios, 630 o 
menos que em 
Minas. 

• O deputado 
estadual Carlos 
Gionaui (PS01- SP) 
escapou por pouco 
de perder o 
mandato por decoro 
parlamentar. Alguns 
colegas queriam a 
sua cassação por 
cousa do 

tronsforrnistos Nick 
Perón, que dançou 
seminu em um 
evento promovido 
por Gionorzi, no. 
sede do legislativo. 
O processo por 
quebro de decoro 
não foi adiante e ele 
foi apenas 
advertido. Contou o 
seu favor, o 
depoimento do 
tronsformisto que 
disse não estar no 

roteiro uma 
performance 
seminu, mas 
empolgado com o 
platéia, resolveu 
tirar porte do roupa. 

• Quantas vezes o 
presidente Lula 
repetiu o bordão 
"nunca cintes no 
história desse pois" 
no pronunciamento 
de ontem em 
cadeia nacional? 

.~?2,~21571=1,,ix IATIV,,~r7'.,  
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Sem propósito 
O PT continua o utimpeao de 
projetos esdrúxulos na 
Camara dos Deputados 
Agora é a vez da Bolsa 
Estupro. proposta pela 
deputado petista I ienrique 
Afonso (AC). A sugestão é dar 
um auxilio financeiro 
mensal, até aos 1$ anos. para 
que as mães criein filhos 
gerados a partir de violência 
sexual. O projeto esta na 
pauta da Cornissão de 
Seguridade Sodal e nao deve. 
vingar. &n outubro. a 
COM issão reprovou a 
proposta de Henrique 
Afonso de proibir a 
realização de aborto em 
casos de violência sem, 
norma que em 2008 
completa 10 anos de 
vigência. Nas eleições de 
20%. bombou na internei a 
proposta do depurado 
Nazareno tonteies (FF-PI) de 
criar uma poupança solidária 
a partir do confisco de parte 
do salário da população. 

Candidatissima 
A filha 'dos ex-governadores 
fluminense Anthonv 
Garotinho e ROSinha 
Garotinho, Clarissa Xiatheus. 
vai disputar uma Vaga na 
Camara Municipal do Rio de 
Janeiro. O anúncio oficial da 
candidatura foi fcito em 
lrnilta durante as 
comemorações nal afinas. 
Presidente da Iuventiidedo 
PMDB.caritica. a Futura 
candidata mudou o 
domicilio eleitoral em 
setembro. Não vota mais em 
Campos. curral eleitoral da 
família, onde especula-se que 
sua mãe pode ser candidata 
a prefeita. 

WARE? ROCalGuf SIEM • 270/07 

 

Quase fora 
Apesar de o novo comando 
do PT ter afrouxado o cimo 
em relação ao caso do ex. 
embaixadorTilden 
Santiago (foto), ameaçado 
de expulsão por ter aceito 
um cargo no governo de 
Minas, ele deve mesmo 
deixar o partido. Sua 
defesa já está nas mãos do 
novo presidente da 
legenda, deputado federal 
Reginaldo Lopes, mas o 
clima no partido. que ele 
ajudou a fundar no estado, 
não é mais dos melhores. 
0ex-embaixador foi 
sondado por algumas 
legendas, mas deve 
Ir para 0W 

• ALESSANDRA MELLO - INTERINA 
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Leme fiscaliza obra do 
Centro Administrativo 
Empresa foi vencedora de licitação 

BRUNO MARQUES 

A Leme Engenharia Ltda. 
supervisionará as obras de 
execução do Centro Adminis-
trativo do Estado de Minas 
Gerais, que começaram há 
cerca de 15 dias. A Compa-
nhia de Desenvolvimento 

Ionômico de Minas Gerais 
odemig) publicou na 

quinta-feira o resultado da 
licitação. A SPEC Planeja-
mento, Engenharia e Consul-
toria Ltda. foi a empresa que 
apresentou a segunda melhor 
proposta. 

Os valores não foram 
divulgados pela Comissão 
Especial de Licitação da 
Codemig, mas as médias pon-
deradas finais foram de 87,04 
para a Leme Engenharia e 
63,32 para a SPEC. 

Mesmo com o início das 
obras há cerca de duas sema-
nas, que estão sendo realiza-
das pelo consórcio vencedor 

"primeiro lote, que conta 
Wn as empresas Santa Bár- 
bara, Mendes Júnior e 
Camargo Corrêa, a constru- 
ção das edificações só deverá 
começar em abril, depois do 
período das chuvas. A função 
da Leme Engenharia será fis-
raii7ar a execução técnica da 
obra e o cumprimento dos 
prazos. 

Ao todo, o Centro Adminis-
trativo, que é a maior obra do 
governo Aécio e será a nova 
sede do Executivo estadual, 

consumirá aportes da ordem 
de R$ 948 milhões. O pro-
cesso licitatório foi desenvol-
vimento em sistema de turn 
key, que pré-define custos e 
prazos para as empreiteiras. 

Lotes - O primeiro lote, que 
já está em execução e compre-
ende as obras de terraplana-
gem e infra-estrutura e a 
construção do palácio gover-
namental, custará R$ 
187,574 milhões para o 
governo mineiro. 

O segundo lote, que será 
executado pelo grupo for-
mado pelas construtoras 
Odebrecht, OAS e Queiroz 
Galvão, custará para os 
cofres mineiros R$ 367,655 
milhões. Nesta etapa, que 
deverá ser executada em 26 
meses, será construído um 
dos dois prédios onde serão 
instaladas as 17 secretarias 
estaduais. 

O consórcio formado pelas 
empresas Via Engenharia, 
Andrade Gutierrez e Barbosa 
Mello executará o terceiro e 
último lote do Centro Admi-
nistrativo por R$ 393,454 
milhões. As obras dessa fase, 
que deverão ser concluídas 
em 25 meses, compreendem a 
construção do outro prédio 
das secretarias e órgãos afins 
e um centro de convivência, 
onde serão instaladas estru-
turas de serviços como agti 
cias bancárias, lanchonetes, 
restaurantes, entre outros. 

O Centro Administrativo, 
projeto do arquiteto Oscar 
Niemeyer, será instalado no 
antigo Jockey Club de Minas 
Gerais, no Vetor Norte da 
Capital. A instalação da nova 
• sede do governo mineiro faz 
parte do conjunto de ações e 
obras públicas que estão 
sendo ref.,..izadas para desen-
volver a região, como a Linha 
Verde, que tem o objetivo de 
ligar o Centro de Belo Hori- 

zonte com o Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves, 
localizado em Confins, na 
RMBH. 

Há ainda um estudo para 
estender a Linha 1 do 
metrô, que vai do Barreiro 
ao Calafate, até o Centro 
Administrativo. Após a con-
clusão das obras, a estima-
tiva é de que cerca de 10 mil 
pessoas passem pelo local 
todos os dias. 
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Indústria gráfica cresce 3,5% em MG 
Carga tributária elevada é o principal entrave para a expansão do setor no Estado, avalia a Abigraf-MG 

salta que é necessário um 
maior apoio do governo. 
"Em Minas incide 8,8% de 
ICMS na aquisição de bens 
de capital", disse. Em esta-
dos como o Espírito Santo, 
já existe a isenção do 
imposto. 

RAFAEL TOMAZ 

j: 	O setor gráfico em Minas 
;Gerais deve fechar 2007 

cério 3,5% de crescimento 
em relação ao ano passado. 
A carga tributária é consi-
derada o principal fator 
para a expansão moderada, 
isegundo o presidente da 
Associação Brasileira da 
Éidústria Gráfica de Minas 
'Gerais (Abigraf-MG), 
Ndrigo Venoso de Almeida. 
;O resultado é menor que a 
hnédia de 4,5% registrada 
no país. 

A indústria gráfica 
em Minas tem 2,2 mil 

empresas, sendo 
97% de pequeno 

porte, com até sete 
funcionários. São 

gerados 30 mil 
empregos diretos 

A incidência de tributos 
se transformou no maior 
pntrave do setor, de acordo 
Icom o presidente. Os impos-
tos estaduais e municipais 
são os que mais trazem pre-
juízos para a produção grá- 
íica 	Minas Gerais. Ele 
'acredita que é necessário 
maiores incentivos para 

:tornar a indústria competi-
tiva em relação aos demais 
estados. 

- Para o presidente da 
entidade, o Supersimples 
também tem causado preo-
cupações para os empresá-
rios do setor. "O que houve 
foi uma majoração de 
impostos e está onerando a 
produção em Minas 
Gerais', afirma Venoso. 

A desvalorização do 
dólar também é apontada 
como um ponto negativo 
para o setor esse ano. "Algu-
mas produções migraram 
para outros países", disse o 
presidente da entidade. 
Com  a queda da moeda 
norte-americana ficou mais 
barato produzir em países 
como o Chile, um dos princi-
pais destinos dos investi-
mentos da indústria grá-
fica, de acordo com Venoso. 
Segundo ele, alguns produ-
tos gráficos brasileiros, 
como livros, já estão sendo 
impressos naquele país. 

As exportações brasilei-
ras em 2007 movimenta-
ram US$ 237 milhões, 
segundo os dados da Abi-
graf-MG. "A partiCipação de 
Minas Gerais não chega 
nem a 2% do mercado naci-
onal", disse o dirigente. O 
•Estado de São Paulo res-
ponde pela maior parte do 
setor gráfico no país. 

Mas, a queda do dólar 
também atraiu investimen-
tos para o setor. Os empre-
sários aproveitaram o cená-
rio favorável para a 
importação de equipamen-
tos. Apesar disso, o presi-
dente da Abigraf-MG res- 

Redução de ICMS — Ao 
comprar uma impressora 
de RS 1 milhão o empresá- 
rio paga R$ 280 mil entre 
PIS, Cofins e ICMS, além de 
taxas alfandegárias. Os 
representantes do setor 
tentam uma redução da ali- 
quota do ICMS para ter um 
maior poder de competição 
no mercado, através de pro- 
posta apresentada ao 
governo. "Com a falta de 
estímulos estamos com-
prando sucatas de São 
Paulo", afirma Venoso. 

Para 2008 o crescimento 
projetado está entre 6% e 
7% em relação a 2007. De 
acordo com Velloso, as elei- 
ções municipais não são a 
principal contribuição para 
a perspectiva da entidade. 
"O comércio está muito 
aquecido e isso vai refletir 
na indústria gráfica", res-
salta o presidente. 

A indústria gráfica em 
Minas Gerais possui 2,2 
mil empresas, sendo que 
97% são de pequeno porte, 
com até sete funcionários. 
O setor emprega 30 mil 
pessoas de forma direta e 
gera 35 mil postos indire-
tos, de acordo com a Abi-
graf-MG. 



RAPIDINHA 

Enquanto os políticos pedem mais 
recursos, mais investimentos e mais 
desenvolvimento em 2008. o cidadão 
comum quer menos corrupção... 

Carona 

errado r Gabo lsá inItsti, de Go-
vernador Valadares. Vaie do Rio Imre. 
voltou a se inspirar eni inieiati- 
‘ as 110 2.0verno federal 
para aplicar na cida-
de mineira, Ele su-
geriu a criação do 
Poisa Família MU-

icipal. com  o in-
111110 de garantir a 
permanéneia da 
crianças nas e, - 
• tias 	loura 
Hfrposta de 1-

,1 
pie in enEadi 
IP ,  MU ilidion 
A Farmácia 
Popular Infi-
ciona numa 
parcena ('‘ira 

Opções 
Os internautas vo-

tam nas opções para a 
pergunta: "Dentre as 
prioridades do governo 
Lula, qual deveria rece-
ber mais atenção em 
2008?.. A opção mais 
votada tem 42.8% da 
participação. As obras 
de infra-estrutura dei-
xam para trás sugestões 
como programas de dis-
tribuição de renda, que 
aparecem em terceiro 
lugar. com  26% dos vo-
tos, logo depois de in-
vestimentos na educa-
ção básica, com 28,1%. 
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APARTE 	 
EQUIPE DE PoUnc* 

Luz no fim do túnel 

Depois de passar por uma conturbada crise poli-
tica. que chegou ao auge com a cassação do prefelio 
Humberto Sanes (PTB), acusado de desvio de verbas, 
a cidade de Manga (Norte de Minas) conseguiu fechar 
2007 com saldo positivo de R$ 1 milhão em caixa. Joa-
quim "Ouinquinha" (PPS!, atual prefeito da cidade, co-
memorou o residindo positivo, mas ponderou que hã 
muito trabalho a ser feito, pois as dividas da administra-
ção anterior somam cerca de R$ 7 milhões. 

Infra-estrutura 

Os filiados e simpati-
zantes do PT acreditam 
que o governo Luiz Iná-
cio Lula da Silva (n) 
deveria dar mais aten-
ção à obras de infra-es-
trutura. com  capacita-
ção do pais para o cres-
cimento e geração de 
empregos em larga es-
cala. É o que revela urna 
enquete realizada no si-
te oficial do partido. 

No apagar das luzes 

Pensando em obras futuras, 
o governo federal acelerou os 
empenhos para alavancar. o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) no último 
mês de 2007. Até o dia 26 de de-
zembro. a reserva de recursos 
para o programa carro-chefe do 
governo foi o maior desde o co-
meço do ano. somando cerca de 
R$ 3.3 bilhões - o equivalente a 
19.8% do montante total previs-
to para o ano passado. Além dos 
empenhos, o valor gasto no mis 
também é o maior desde lanem> 
(R$ 1.2 bilhão). 

Transportes 
O Ministério dos Transpor-

tes foi o órgão público que mais 
investiu em ações do PAC. A 
pasta amou R$ 1.8 bilhão dos 
R$ 8.1 bilhões que estão sob 
sua responsabilidade ein obras 
para a manutenção da malha 
rodos iária federal este ano, Ou-
tro RS 1,7 bilhão foi usado para 
pagar dívidas de exercícios pas-
sados. A obra do ministério que 
mais consumiu recursos autori-
zado. t-e 'Ta de RS 23'2 milhões, 
Mi a construção de um trecho 
do Roduanel de São Paulo. 

E-mail: politica@otempe.com.br  • Fax: (31) 2101-3950 
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RAQUEL. FARIA 
E-mail: raquelfaria@otempo.com.br  

Decolou 

Já foi demolida parte das cons-
truções que ocupavam o terreno do 
antigo Jockey Club e iniciado o ser-
viço de drenagem e terraplanagem 
para construção do Centro Admi-
nistrativo de Minas, um projeto de 
quase R$ 1 bilhão. O consórcio for-
mado por Santa Bárbara. Camargo 
Corrêa e Mendes Jimior. vencedor 
C1 a licitação, está contratando cem 
empregados para esta primeira fa-
se tias obras. E. pelo ritmo dos tra-
balhos. Aécio Neves inaugura tran-
quilamente até 2010 aquela que se-
rá a obra-monumento de sua ges-
tão. 

• 
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Do FIAT 147 
AO PUNTO 
ADRIANO SOUTO 

Instalada em Betim desde 1976, a Fiat 
Automóveis tem 31 anos de uma histó-
ria vitoriosa em Minas Gerais. É como 
um bom negócio: bom para os dois la-
dos, para os italianos e para os mineiros. 
No final do ano passado, a Fiat anun-
ciou investimentos superiores a R$ 5 bi-
lhões e geração de 5.500 empregos dire-

tos até 2010 em uma nova indústria e na expansão de oito fá-
bricas do grupo, conforme acordado com o governador Aécio 
Neves e o presidente da Fiat do Brasil, Cledonrino Belini. O 
galpão que fabricava o antigo Fiat 147 puxou outras empre-
sas para Minas, como a Iveco em Sete Lagoas, a FPT Power-
train Technologies, CNH, Magneti Marelli e a Teksid. 

A fábrica de Betim passará a ter uma capacidade de pro-
dução de 800 mil veículos por ano, o que não é pouco. Em 
2007. a produção em Betim foi recorde nos 31 anos da Fiar 
em Minas, com mais de 700 mil veículos. Vale destacar tam-
bém a Iveco, que vai ampliar, em Sete Lagoas, sua produção 
de 30 mil para 50 mil caminhões e utilitários por ano, até 
2010. Novos fornecedores serão atraídos para a cidade. A pró-
pria FPT Powertrain Technologies vai se expandir em Sete 
Lagoas, onde fabrica motores e transmissões para cami-
nhões, tratores, máquinas agrícolai e de construção. Serão 70 
mil motores diesel, quase três vezes a capacidade atual (25 
mil). E em Contagem, a CNH, que fabrica máquinas agríco-
las das marcas Case e New Holland. vai ampliar sua produ-
ção atual de 8 mil unidades, com crescimento de 60% da ca-
para/Ide atual. 

W onde se olha. o Grupo Fiai está crescendo e Minas Ge-
rais segue no mesmo ritmo. lá é hora de os executivos olha-
rem para além das mon- 

lanhas de Sete Lagoas e 
buscarem os incentivos 
disponíveis na Área Mi-
neira do Polígono das Se-
cas, onde também existe 
urna indústria forte e em 
franca expansão. Nos 
próximos meses, em 
Montes Claros, a Petro-
bras vai inaugurar uma 
destilaria de biodiesel, 
um empreendimento que vai comprar matéria prima na re-
gião e deverá revolucionar a agricultura norte-mineira, prin-
cipalmente a.socada pelos pequenos produtores, que poderão 
manter seus filhos no meio rural, amenizando o êxodo. 

E a Novo Nordisk, da Dinamarca, que em 2002 adquiriu 
a Biobrás da família Mares Guia, está investindo mais de 
US$ 200 milhões em uma segunda fábrica de insulina em 
Montes Claros, cidade onde o Grupo Coteminas, do vice-pre-
sidente José Alencar, mantém cinco fábricas de tecidos. 

Voltanda à-Fiar; o Brasil é o principal mercado dam:pre-
sa. depois da Itália, e o ano de 2007 foi o melhor da história 
da Fiat na Brasil, consolidando a liderança no mercado de 
veículos leve.S.:111.do.isso é fruto, como observou o governador 
Aério Need,'4Certamente da ousadia do Grupo, da Opacida-
de de seus 'dirigentes no Brasil de convencer a matriz das 
opor:1144M nikaaiiié se crtavdrn.la garantia de que, de-
fini tivartiente, tOddí:,e quaisquer decisões estratégicas e im-
portantes do'Grupopiat, já líder no mercado nacional, pas-
sarão pelo Brasil, passarão por Minas Gerais e. muito espe-
cialmente, por Betim, por Sete Lagoas e Contagem': 

É de se registrar que o ex-governador Rondon Pacheco 
(1971-1975) deu o pontapé inicial. Antes de tomar posse, vi-
sitou Giovanni Agnelli. então presidente da Fiat, em Turim, 
dando início às negociações que culminaram com a assina-
tura, em 14 de março de 1973. do 'Acordo de Comunhão de 
Interesses para a implantação de uma, indústria automobi-
lística em ficam. Minas Gerais': 7k-és anos depois, a 9 de ju-
lho de 1976, a fábrica era inaugurada, já no Governo Aure-
lia no Chaves, com a presença de Agnelli e do presidente Er-
nesto Geisel. Não fossem aqueles primeiros passos, no início 
da década de 70, e hoje a Fiat não seria líder de mercado no 
Brasil, a maior indústria de Minas Gerais e a maior fábrica 
do grupo italiano em todo o mundo. E o antigo Fiat 147 não 
teria evoluído para veículos modernos como o Puto e o Sti-
lo. 

Adriono Soldo é eddor-odiunto de Ponce 

NÃO FOSSEM AQUILES 
PRIMEIROS PASSOS, ND 
INICIO DA DÉCADA DE 79, 
[HOJE A FIM NÃO SERIA 
IIDIR DE MERCADO RD 
BRASIL 



UM BELO CARTÃO 
DE APRESENTAÇÃO 

O Aeroporto Internacional de Guaru-
lhos, em São Paulo, a maior cidade da 
América Latina, é um ninho de perni-
longos. Problema que, certamente, não 
preocupa a Infraero, responsável por sua 
burocrática administração. Após a vira-
da do ano, um amigo dessa coluna cis-
mou de passar ali uma noite em claro 
para esperar os filhos que vinham do es-
trangeiro. Embora tenha levado um 
exemplar do catatau 'As Benevolentes", 
literatura de primeira qualidade sobre a 

Segunda Guerra, com mais de 800 páginas, na verdade, um 
soco na fuça da humanidade, para ajudar na corrida contra 
o tempo, ele foi derrotado em sua maratona por uma infini-
dade de coceiras alérgicas provocadas pelas picadas de nu-
vens dos vampirescos insetos. Eram tantos os bichos a inco-
modar-lhe as mãos, pés e orelhas, que para si restou como so-
lução, no temor de pegar uma dengue, andar de um lado pa-
ra outro até que o dia amanhecesse. 

A TODO VAPOR 	 REPETE-SE A BATIDA 
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Quem passou pela Linha 
Verde rumo ao Aeroporto de 
Confins nesse feriado prolon-
gado de fim de ano mensurou 
à distância o tamanho da dis-
posição do Governo de Minas 
em implantar em caráter de 
quase urgência o novo centro 
administrativo, projetado por 
Oscar Niemeyer, na área onde 
um dia funcionou o Jóquei 
Clube de MG. São dezenas de 
máquinas de grande porte a 
trabalhar no terreno, num 
movimento frenético tão ao 
gosto das empreiteiras. 

IMOLAÇÃO 

O relator da CPI do Siste-
ma Carcerário, deputado Do-
mingos Dutra (PT-MA), clas-
sificou de "execução sumária 
de presos mediante fogo" as 
mortes ocorridas na cadeia 
de Rio Piracicaba, em Minas. 

O estado de Minas Gerais 
estreou o ano puxando man-
chete tenebrosa. Esperemos 
que fique por aí... e não seja 
essa a primeira de outras 
muitas que virão. 

QUEIMA DE CALORIAS 

A Associação dos Corre-
dores de Divinópolis registrou 
boa participação na São Sil-
vestre, em São Paulo. Seus 28 
representantes, de idades va-
riadas, tiveram ótima partici-
pação na prova internacional. 
O prefeito Demétrius Pereira, 
o deputado federal Jaime 
Martins e o vereador Edson de 
Souza deram uma força para a 
turma gastar o seu suor longe 
do Oeste de Minas. 

NOVOS PEDIDOS 

Instituições de ensino su- 

perior de todo o país têm pra-
zo até 31 de março para en-
viar propostas de criação de 
cursos de mestrado acadêmi-
co, doutorado e mestrado 
profissional ao Ministério da 
Educação (Capes). A institui-
ção federal descarta a partici-
pação de escritórios de con-
sultoria ou a de especialistas 
no preenchimento da pro-
posta por internei Em 2007, 
foram 448 pedidos de abertu-
ra de novos cursos. 

POLIEDRO GIGANTE 

Essa é a época em que 
uma árvore conhecida po-
pularmente por "barrigudi-
nha", existente em alguns 
bairros tradicionais da capi-
tal mineira, produz urna se-
mente que é uma verdadeira 
obra de arte da natureza. Se-
ca a sua flor, ela dispensa 
uma 	'cie de casulo, que 
asseri .a-se a uma enorme 
caramt—ita. 

A rider do 
Governo, 
vereadora 
Neusinha 
Santos (P11, se 
desdobrou 
para convencer 
os colegas a 
votarem nos 
projetos do 
interesse da 
PBH 



• A CIDADE SÓ TEM ESPAÇO PARA CRESCER EM 
DIREÇÃO AO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO 

DO ESTADO. UMA OPÇÃO PODERIA SER A 
REVITALIZAÇÃO DD CENTRO COM O 

APROVEITAMENTO DE ALGUNS PRÉDIOS OU A 
DEMOLIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E SEM 

VALOR HISTÚRICO/ARRITETÔNICO 
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to se tem divulgado, até porque o 
mercado imobiliário vem de uma 
fase deprimida. O que está ocorren-
do agora é uma retomada do cresci-
mento. Para se ter uma idéia, os re-
sultados de 2007, apesar de expres-
sivos, ainda não se igualam aos dos 
anos iniciais do Plano Real. Portan-
to, aindatemos para onde e como aes-
cer. Aliás, temos que aproveitar o 

bom momento econômico para pro-
mover o crescimento sustentável do 
setor que, na sua esteira, traz desen-
volvimento socioeconôrnico, em 
função da geração de emprego, ren-
da, tributos e impostos que propor-
ciona. 

Qual o balanço dos negócios da 
construção civil mineira em 2007? 

Acreditamos que a constução mi-
neira deverá registar crescimento 
superior à construção nacional que, 
em 2006, expandiu 4,6% e, até o ter-
ceiro trimestre de 2007, Llebceu4,6°-, 
Vários dados cor firmam isso, com 
o arr. • ,-;nto de C ;•" no estoque dr 
traba ,adores fc mais na construção 
em Minas, quando ele passou de 
216.549 vínculos em outubro de 2006 
para 230.686 em outubro de 2007., Na 
RMBH, a alta registrada foi de 4,75%, 
passando de 122.329 vagas formais 
em outubro/2006 para 128.141 em 
outubro /2007. Outro dado interes-
sante é a expansão de mais de 300% 

do volume de financiamentos imo-
biliários por parte dos bancos priva-
dos no estado. O consumo e a pro-
dução de cimento também revelam 
o melhor desempenho do setor. De 
janeiro a setembro deste ano, hou-
ve um incremento de 5,61% no con-
sumo do insumo em Minas e de 
7,46% na sua produção em relação 
ao mesmo período de 2006. Tam- 

bém as vendas de materiais de cons-
trução na RMBH aumentaram 7,44% 
nos primeiros dez meses de 2007 
frente ao mesmo período de 2006. 

E as perspectivas para 2008 no 
Estado? 

As perspectivas do setor para os 
próximos anos são muito positivas. 
O início de obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) 
no Estado; a continuidade de cons-
truções rodoviárias do Governo es-
tadual pelo interior, anúncios de in-
vestimento r•-; na construção de :'vos 
shoppin ; ampliação de or 	; a 
consto 	ia sede do novo 	ro 
Admini 	•vo do Governo o , lual; 
obras cl: overno mturicipalde Be-
lo Horizonte, como intervenções em 
alguns corredores viários, além da re-
vitalização e readequação do Com-
plexo da Lagoinha, que ligará as três 
vias citadas; somados a investimen-
tos em obras industriais e habita-
cionais e ao aumento da oferta de crê- 

dito imobiliário em todo o Estado 
não trazem dúvida que 2008 será 
bastante promissor Porém, sempre 
é bom lembrar da necessidade de 
continuidade da queo,, na taxa de ju-
ros e damanutenção do ambiente ma-
croeconômico estável. Não pode-
mos deixar de considerar também ou-
tras importantes questões que atra-
vancam o setor, como o excesso de 
burocracia, por exemplo na conces-
são de Certidões Negativas de Débi-
tos (CNDs). Esses aspectos apresen-
tam-se como importantes desafios 
para o nosso segmento. 

Empreendimentos sustentáveis 
- ecologicamente corretos - come-
çam a surgir em BH. Basicamente, 
como seriam essas construções? 

Com tratamentos de resíduos 
sólidos da construção, uso de mate-
riais menos agressivos, redução do 
desperdício e de gastos com água e 
energia e soluções ainda interme-
diárias, mas eficientes, como por 
exemplo aquecimento da agua pe-
la energia solar, uso de tintas de cor 
clara sem solvente e substituição do 
ar-condicionado por climatizado-
res e ventiladores, dentre outras, fa-
zem parte da chamada construção 
sustentáveL Conceitualmente, este 
termo significa um sistema constru-
tivo que promove intervenções so-
bre o meio ambiente, adaptando-o 
para as necessidades de uso, produ-
ção e consumo humano, sem esgo-
tar os recursos naturais, preservan-
do-os para as gerações futuras. As-
sim, ouso de tecnologias, técnicas e 
alternativas para se chegar a isso, 
como • nr• exemplo, a eficiência ener- 
géti 	i.emp rte do conceito. Ana- 
lisar 	sobre este prisma, Belo Ho- 
rizonte já saiu na frente há muito 
tempo. Ela é a capital do aqueci-
mento solar do Brasil, pois aqui é 
onde está concentrado o maior nú-
mero de empreendimentos com es-
sa tecnologia que em muito reduz o 
consumo de energia elétrica. 
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ENTREMSTA WALTER DERRAMES SE CASTRO 

Opções para crescer 

É cada vez mais difícil encon-
trar áreas disponíveis em Belo Ho-
rizonte para a construção de pré-
clios.A política das construtoras pa-
ra 2008 será investir em regiões com 
mais área disponível, como Vila da 
Serra eVale do Sereno? 

De fato, Belo Horizonte cresceu 
muito nos últimos anos, principal-
mente na Região Centro-SuL A região 
do Vale do Sereno e Vila da Serra, 
que fica em Nova Lima, vem receben-
do empreendimentos direcionados 
às classes mais altas. É um segmen-
to de mercado que está indo para 
aquele lado, mas não significa que to-
das as construtoras estão apostan-
do naquela região.Ébomlembrar que 
esse direcionamento de determina-
do tipo de empreendimento em um 
local acontece em todas as cidades. 
Mas BH ainda tem para onde ex-
pandir, como a Região Norte, que 
tem muitas áreas para serem explo-
radas, devido ao Aeroporto de Con-
fins, linhaVerde e do futuro novo Cen- 

tro Administrativo do Estado. 

Qual a influência disso nos pre-
ços finais? 

Não haverá influência nenhu-
ma nos preços, poiso custo da cons-
trução em Nova Lima, onde estão o 
Vale do Sereno e o Vila da Serra, é o 
mesmo de Belo Horizonte. O custo 
dos terrenos naquela cidade já está 
se aproximando dos praticados na ca-
pital para áreas que poderíamos con-
siderar equivalentes ern termos de apro-
veitamentos, como o Sion. Isso vale 
também para outras cidades coladas 
à capital. 

O setor da construção civil no país 
acena com um crescimento dos ne-
gócios em 2008, devido a fatores co-
mo a farta oferta de crédito bancá-
rio. Isso tem provocado aumento 
do número de construtoras e, con-
seqüentemente, de oferta de mão-
de-obra? 

Com certeza o aquecimento do 
mercado fará surgir empresas no se-
tor, bem como o incremento de ati- 

vidades das atuais construtoras e até 
mesmo a reativação de algumas pa-
radas. O Sinduscon não tem dados 
para afirmar qual o porte dessas 
construtoras, mas é certo que cerca 
de 90% das empresas do setor são de 
pequeno e médio portes. Posso di-
zer, no entanto, que as construtoras 
que estão vindo de fora para abrir mer-
cado em Belo Horizonte são todas de 
grande porte. 

A cidade tem espaço para com-
portar aumento da demanda? E pa-
ra empreendimentos voltados pa-
ra a classe média baixa? As cons-
trutoras teriam que levar os negó-
cios para outros municípios da Gran-
de BH? 

BH tem um problema de ori-
gem, pois o território do município 
é pequeno. Quando se decidiu pela 
construção da capital aqui, deveria 
ter sido desapropriada uma área 
maior dos municípios vizinhos, o 
que evitaria o problema de falta de 
espaço que enfrentamos agora. A ci-
dade só tem espaço para crescer em 
direção ao novo Centro Administra- , 	. 
nvo do Estado. Uma opção poderia 
ser a revitalização do Centro da ca-
pital como aproveitamento de alguns 
prédios que já existem ou a demoli-
ção de áreas degradadas e sem va-
lor histórico / arquitetônico, como a 
Rua Guaicurus, por exemplo. 

O crescimento desenfreado do 
segmento, de alguma forma, pre-
judica a construção civil? 

Não podemos falar em crescimen-
to desenfreado ou boom, como mui- 

JOÃO ALBERTO AGUIAR 
REPÓRTER 

AT
revitaliza ção da Região Central de Belo Horizonte, com a 
utilização de alguns prédios ou a demolição de áreas de-

ados  e sem valor histórico/arquitetônico, é uma das op-
ções para a criação de empreendimentos, já que as áreas dispo-
níveis para novas construções é pequena. A opinião é do presiden-
te do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 
de Minas Gerais (Sinduscon-MG), Walter Bernardes de Castro. Pa-
ra ele, não existe crescimento desenfreado ou boom do setor, mas 
uma "retomada" de crescimento. As perspectivas para a constru-
ção civil em 2008, avalia Castro, "são positivas". 
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RAQUEL FARIA 
E-mat laquelfaria®otempo.com.br  

Mão na roda 
O Centro Administrativo que está sendo construido em 

Venda Nova poderá ficar melhor se o governo mineiro a-
proveitar uma idéia dos tucanos paulistas: o Poupatempo. 
Invenção do governo Geraldo Alckimin. com  unidades na 
capital e grandes cidades, o Poupatempo reúne em um 
mesmo local postos de atendimento de todos os órgãos 
municipais, estaduais e federais, além de serviços varia-
dos. O cidadão resolve sua vida ali. 
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O COLORIDO DO PIB 
Maior que o desem-

penho da Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país, 
em 2007, estimado em 
4,7%. Esse foi o resultculo 
das indústrias de tintas. 
que tiveram faturamen-
to bruto de R$ 4.737 bi-
lhões, 6% de expansão 
(acima dos 45% previs-
tos). Em volume, as ven- 

	  das cresceram 6%. com 
1,045 bilhão de litros. 

O presidente da Associação Brasileira das 
Fabricantes de Tintas (Abrafati),Dilson Penei-
ra, assegura que a produção atende plenamen-
te à demanda interna, mas que as empraus es-
tão acelerando Os planos de mvestimentos 

diante da perspectityr de crescimento nas pedi-
dos da construção civil e indústria autornabilis-
tiaz. Aponta, ainda corno fatores p3sirivos: ju-
ros reais abaixo de 10%. a maior oferta de crédi-
to, o alongamento dos praws de pagamento. 
aumento da renda do wristanidor, algumas 
medidas de incentivo a deumninalos setores da 
economia A Frld-Cii0 para 2008 é de UM salto 
de 7% no resultado global 

O dirigente da Abrafati revela, porém, 
preocupação do setor com os seus fornecedo-
res: "Por parte dos fornecedores do setor, esta 
havendo investimento para aumento de pro-
dução, urna vez que algumas matérias-pri-
mas começam a eSCASSear". De 2001, cora 843 
milhões de litros vendidos, até afinal de 2007, 
o setor representado pela entidade regisnou 
aumento de 23.96% nas vendas, 

EXPORTAÇÕES  

As exportações brasileiras 
de tintas, apesar da tendência 
crescente, na avaliação de 
Dilson Ferreira. ainda são 
inexpressivas: pouco acima 
de USS I 00 milhões, ou S% do 
!aturamento total. O Merco-
sul é o principal destino das 
tintas brasileiner, seguido pe. 
los demais países da América 
Latina. África e Oriente Mé-
dio. As importações se equi-
valeriam às exportações. com  
grande peso das antas gráfi-
cas - segmento não represen-
tado pela Abrafari. 

TIMIDEZ 

Dilson Ferreira prevê que 
a tinta brasileira de maior va-
lor agregado continuará con-
quistando novos mercados 
externos, apesar dos "desa-
fio" da valorização do real 
diante do dólar (afeta a com-
petitividade nos preços). Ou-
tra barreira, completou. é "a 
postura ainda tímida da 
maior parte de nossos fabri-
cantes na busca de novos 
mercados externos. Sorna-se 
a isso, no momento amal, a 
demanda aquecida por tintas 
no mercado interno, que de-
sestimula a busca de outros 
mercados'. 

PIC.011 DE FRANGO  

1 Udu se repete. No final do 
ano, aumentam as vendas de  

carne de frango congelado (in-
teiro e cortes) e. na mesma on-
da. retorna uma velha prática 
contra a economia popular, a 
do excesso de água Invisível 
quando o produto está nos 
freers do varejo (mas retd no 
peso a ser pago), a carne virou 
água nas panelas e nos assa-
dos em milhares de lares. A fis-
calização do Ministério da 
Agricultura. principalmente 
no Sudeste, revelou ontem 
urna fonte oficial. voltou a se 
preocupar com o problema. 

ATÉ 2.0% 

Antes do Natal. o Depar-
tamento de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal (Di-
pna), do Ministério da Agri-
cultura. autorizou n retorno 
ao mercado de quatro dos 
seis frigoríficos suspensos, 
pot injetar mais de 6% de 
água na massa corpórea dos 
frangos congelados - em de-
terminadas amostras anali-
sadas, a agua beirava 20% do 
peso. Os estabelecimentos 
beneficiados são do Rio 
Grande do Sal, Paraná. Minas 
Gerais e Mato Grosso. 

JUSTIÇADO TRABALHO (I) 

O Tribunal Regional do  

Trabalho (TRT), do Mato 
Grosso. condenou um advo- 
gado 	 (Processo 
012762007.00923.00-n a in-
denizar uma ex-cliente no 
valor recebido. por 29 meses, 
de uma reclamação traba-
lhista. Incluída a parte relati-
va aos danos morais. totaliza 
RS 18.603 - o dobro do valor 
desviado. A decisão Mi profe-
rida pelo juiz da 9. Vara do 
Trabalho da ri. Região Ed-
son Bueno de SOL172. 

RISIICA DO TRAR3d110 (2)  

Os valores, não repassa-
dos pell1 advogado. sair" de 
ação ganha contra o Estado 
do MT. Além deste crime, por 
très vezes, o advogado teria 
determinado ao porteiro da 
Cantara Municipal, onde 
exerce mandato, que não te, 
cebesse a notificação da Jus-
tiça, agravando sua situação 
no processo. Acrescida em 
20%, a título dos honoranos 
advocaticios, a condenação 
fechou em RS 22.431 

cRÉorro CARBONO 

O nome entrevistado da 
coluna, na edição do dia 2. é 
Paulo Braga. não Paulo 
Brandão. 

Eitiz sentido • O sue fornermeumehrio.blogspor.com  
l' serva: com o dólar baixo, a energia elétrica deixou de 
ser uma commodity. 
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GOVERNO ADMITE TRAIÇÃO COM PACOTE 
ilDER NO sainoo, ROMENO JUCÁ (F1ADEIRR) DEZ CASE Amarro DA coramunçÃo comam Dos BANCOS QUEBROU ACORDO. CPOSKAO VAI AO STF, 

PAGNAS 3 E 4 
O brasileiro terá que ficar aten-
To a partir de agora às com-
pras foras a prazo e deve ten-
tar eliminar os ernpresu mos 
desnecessários Para reduzir o 
impacto do Imposto sobre 
Operações Financeiras NOF) 
nos financiamentos. será fun-
damental ter gigo de cintura A 
Associação Nacional dos Esse-
cunvos de Finanças e Admims-
tração (Anefac) ensina que o 
ideal é fugir do credito rotas, 
vo doei-seque espenal OCOIT 
sumido, terá de se reeducar. 

Alunos que fizerem d,5 série 
do ensino fundamentai até a 
condiu-ioda médio em escoas 

E :',,i1PRÉ STIMO 
	 públicas terão vantagem no 

vestibular da lITMG,a parda- de 
2093.A proposta Nfoi aprovada 
pela Cormssao Panonente do 
Vestibular Ifnewel e prevê a 
trnplanntõio de um sistema de 
bónus. como parte da politica 
de indunto 	Incentsvada 
pelo Ministérlo da Educação 
(MEC). Levantamento n 	 
que a UFMC teto 40% de est-u-
dar=. °símios da rede piá), 
ca. Mas, nos cursos man proas-
radoa camo medidos e argui-
tetura, par exemplo. eles não 
chegam a 2D9LBI em outros co-
mo es nanamos de pedapppa e 
bfitotecoreenta, siso mau de 
70%. Falta decidir como será o 
hónas.Segundo a 

 

ia-geral da da Copem Vera Lúaa 
R.mcie a Idéia Intlal é draw 
seja actesomtado um percel-
tual à nota dos candidatos da 
escola pública. Os erittrios se-
rio discutidos pelo Conselho 
de Pesquisa, Ensina e Extensio 
e pelo Conselho Universitário 
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Menino salva 
irmã de 4 anos 
de afogamento 
Umamenina 	foi salva 
de.krslopelslmsãodefl  
quando caiu reuna vab. num 
estádio= oussmapio, em Pa-
tos de Mima no Alto Paranai-
ha Mas outra Moi. de 6 anos, 
morreu Os tras brincavam na 
ares. 
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UFMG dará vantagem a 
aluno de escola pública 
A partir do vestibular de 2009, bônus vai aumentar a nota desses candidatos 
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Fim do jogo 
do contente 

O ministra das Relações Institucionais, José Múcio 
(PTB-PE). vai ter de senir muitobolo-de-rolo, uma iguaria 
típica do Nordeste, que nada mais é do que o tradicional 
rocambole mineiro, para comera insatisfação da base go-
vernista na Câmara dos Deputados É que o cortede emen-
das está provocando reclamações generalizarb.s principal-
mente por causa das eleições deste ano, já que o que não 
falta é deputado candidato a prefeito louco para agradar 
suas bases eleitorais. Nem mesmo quem conseguiu garan-
tira empenho de suas emendas na romaria feita à sala de 
Múcio, nos últimos dias de dezembro, depois de ter de pe- 

gar senha e espe- 

O governo deve 	rar por cerca de Li 	 quatro horas, tem 

ser claro em relação assegurada a libe- 
ração dos recur- 

às dificuldades 	sos. E olha que o 
ministro é tido co- 
mo um dos me-

lhores articuladores do Congresso Nacional. 
Apesar de ser aliado de primeira hora. Múcio g deu si-

nais de que discorda da política de relacionamento do 
governo com sua base e até mesmo com a oposição. Re-
velou que só ficou sabendo do pacote fiscal do governo 
Lula horas antes de seu anuncio. Também não gostou da 
atitude do governo de ler se comprometido a não au-
mentar impostos, uma promessa impossível de ser cum-
prida. afinal o buraco no Orçamento como fim da CPMF 
foi elevado e com certeza trará desequilíbrio fiscal, se não 
for tapado. Para o ministro. o govemo deveria tratar cla-
ramente do assunto com a população, em primeiro lu-
gar. para deixar clara a necessidade de edição do pacote. 
Ele também defende uma conversa franca com os alia-
dos sobre os problemas financeiros que o governo vai en-
frentar com essa queda de arrecadação. 

A deputados mais próximos. o ministro já avisou que 
pretende defender a mudança de tática do Planalto . Ele 
quero fim do jogo do contente - adotado por Pollyanna, 
uma personagem de um famoso best-seller norte-ame-
ricano, que mesmo quando tudo ia de mal a pior, sem-
pre destacava um fato posn ivo. Para ele, o governo deve 
ser claro em relação às dificuldades que vai enfrentar se 
não conseguir tapar o romho da CPMF. 
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2.2-E .A2=-252 
Objetivo é concluir o primeiro bloco dri novasi.: de do governo estadual no prazo de 
24 meses. Mais de 30 mil metros cúbicos de terra já foram movimentados no local 

Obras em ritmo acelerado 
IZABELA FERREIRA ALVES 

Corrida contra o tempo para 
cumprir o cronograma das obras 
do Centro Administrativo de Mi-
nas Gerais. no Bairro Serra Verde. 
na Região Norte cie Belo Horizon-
te. às margens da MG-010. Desde 
10 de dezembro, quando foi dada 
a ordem de serviço. 70 peões e 
técnicos trabalham nos serviços 

. de corte, aterro, compactação. 
' terraplenagem e drenagem na 
'área de 804 mil metros quadra-
- dos. O conjunto arquitetõnico 
projetado por Oscar Niemeyer é 
'composto por seis edificações.di-
' vididas em duas torres. para abri-
gar as secretarias de estado e ór-
gãos vinculados. A previsão da 
Companhia de Desenvolvimen-
to Económico de Minas Gerais 
(Codemig) é de que o primeiro 
bloco seja concluído em 24 me-
ses e os outros em até 27 meses. 

"Em até 20 dias, o canteiro de-
ve estar pronto para receber as 
primeiras fundações". informa o 
presidente da Caiem ig, Osvaldo 
Borges da Costa Filho. Nessa eta-
pa. estão em curso os trabalhos 
de preparação do terreno e con-
formação de platôs para constru-
ção dos prédios e do palácio do 
governo, totalizando 268 mil me-
tros quadrados. Mais de 100 eu-
caliptos foram derrubados com 
autorização dos órgãos ambien-
tais. Ao todo. 30 caminhões e o  

mesmo número de máquinas - 
escavadeiras, carregadeiras, tra-
tores de esteira e agrícolas, pa-
trols e motoniveladoras - já mo-
vimentaram mais de 30 mil me-
tros cúbicos de terra. 

'Todo esse volume vem sendo 
aterrado no próprio local e ainda 
vamos ter que trazer mais terra 
para conformara área", afirma o 
encarregado-geral Reinaldo Fer-
nandes Teixeira. Segundo ele, no 
espaço em que vai ser construi-
doo palácio foram feitas escava-
ções de até 4,80 metros de pro-
fundidade, com o objetivo de al-
cançar o nível de subsolo proje-
tado para o edifício. 

A lagoa grande que existia no 
lugar vai ser preservada, mas 
com algumas modificações. "Es-
tamos colocando terra e abrindo 
um dos lados da margem para 
elevar o fundo em quatro me-
tros e fazer com que as águas 
cheguem até bem perto do palá-
cio, conforme determina o pro-
jeto", explica o encarregado. Ele 
espera que os trabalhos no espe-
lho d'água maior, incluindo a 
terraplenagem, sejam finaliza-
dos em quatro meses. 

DRENAGEM Mais de WO mani-
lhas de um metro cada vão ser 
usadas para drenar a água do Ia- 

go menor e levá-la ao maior. A la-
goa pequena, nos fundos do ter-
reno, será aterrada posterior-
mente. De acordo com o presi-
dente da Codernig) o impasse ju-
ridico envolvendo empreiteiras 
de São Paulo que não puderam 
participar da licitação foi resolvi-
do co empreendimento já rece-
beu as licenças prévia e de insta-
lação do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente (Sisema). 

"Corá a ajuda de São Pedro, 
já que está chovendo pouco. e 
recursos equacionados, esta-
mos cumprindo os prazos. O 
cronograma continua firme", 
diz. Orçada em cerca de R$ 950 
milhões, com recursos integrais 
da Codernig, que tem orçamen-
to próprio, a empreitada não 
onera o Tesouro estadual. "E 
consolida o desenvolvimento 
do vetor Norte, juntamente 
com Confins e a Linha Verde", 
acrescenta Borges da Costa. 

O projeto paisagístico da área 
esta quase pronto e, antes mes-
mo das primeiras fundações, o 
centro movimenta a dinâmica 
urbana e comercial da área. Vá-
rios empreendimentos imobiliá-
rios. shoppings e empresas estão 
previstos para a região. que vai 
receber 15 mil servidores e cerca 
de 10 mil pessoas diariamente. 
Os próximos passos são a abertu-
ra das vias internas e a constru-
ção do estacionamento. 
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NOVA SEDE 
DO GOVERNO 

Opera Ds trabalham em 
ritmo acelerado nas obras 
do Centro Administrativo, 
no Bairro Serra Verde. no 
Região Norte da capital. • 

• 



Gnisele bateu no 1)0w Jones • A boa escolha de um ga-
mo ou garota-pmpagartda faz muito bem aos acio-
istas de companhias com ações em bolsa Isso é o 

que mostra a pesquisa realizada pelo analista de mercado, 
Fred F. de Nova forque. Ele criou o índice Gisele Biind- 
chen (., 	para avaliar o desempenho das ações das com- 
panht ..te contratar,- a modelo brasileira para vender 
as sua. t 2agens. O resr 	o. no inicio de 2007. mostrata o 
1GB Cor , i 10 pontos pen !tais na frente em relação ao Dou,  
lanes. principal índice .i Bolsa de Nova Yotk. No final de 
2007, o ganho do IGB bateu em 29.65%, disparado na fren-
te do Dou,  Jones. de 6,43%. O analista, entrevistado pela 
Globo Netos, destacou o ganho da C&A: 30%. Resumo da 
ópera: um bom garoto ou garota-propaganda além de 
agregar valor a imagem, melhora os lucros dos acionistas. 
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IOF NA SAÚDE 

A Federação Brasileira de Hospitais (F8111 
também resolveu partir para o ataque con-
tra o pacote tributário do Governo Lula - 
aumento na CSLL e mais 038% no 10F Du-
rante todo este semestre será avaliado o 
impacto cauccvin  pelo adicional na carga 
tributária sobre os empréstimos nas contas 
da rede hospitalar privada conveniada ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente, de acordo corno F1211 t, esses 
hospitais respondem por mais de 60% dos 
atendimentos com internação de toda a po-
pulação dependente da assistência da saú-
de pública A pesquisa da federação terá a 

parceria da Confederação Nacional de Saúde (CNS). 
Os dados estatísticos do Ministério da Saúde (base da pesqui-

sa encomendada pela hiSH/CNS) mostram o seguinte quadro para 
as internacães, na rede privada de hospitais. nos últimos quatro 
anos: 2004, Brasil (7.099.522) e Sudeste (3.011.116): 2005, Brasil 
(6875.975) e Sudeste (294).486); 2006. Brasil (6.699.718) e Sudes-
te (7 in2.066):  2007. até outubro, Brwil (5.442259) e Sudeste 
(2321.675). 

MIE NO RIO NILO 	 250 MW 

Depois da megaconcor-
rência de ampliação do Ca-
nal do Panamá (US$ 32 bi-
lhões a US$ 3,5 bilhões, para 
o conjunto de três novas 
eclusas), na qual participam 
três empreiteiras brasileiras 
(Andrade Gutierrez. Camar-
go Corrêa e Queiroz Gai-
vão), as atenções das cons-
trutoras daqui se voltam pa-
ra a nova usina hidrelétrica 
no Rio Nilo, em Uganda, na 
África. O resultado do Canal 
do Panamá será conhecido 
até outubro. 

A Sithe Global Power. 
L.I.0 (através da sua afiliada 
para fins especiais SG Buja-
gali Iloldings, Ltd.:,  e a In-
dustrial Promotion Services 
(IPS - subsidiária do Aga 
hian Fund for African De-
velopment, o AKFED) infor-
maram que Bujagali Energy 
United 1-BEL"). de Uganda, 
fechou um financiamento 
de USS 682 milhões, para 
constnição da UI-1E Bujaga-
li, de 250 WINV, no Rio Nila A 
BEL é uma joint ventare da 
Sithe e da IPS. 

    

Visite esta coisna tta infernal. nta://wwwsMOteemCia.corr..Dr 

  

CohnaNAt•toice,noo com r.g 
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keC- CODEMIG 
r~nr, 	Ionaamk 

Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 

Gerais CODEMIG 
HOMOLOGAÇÃO DO 

JULGAMENTO 
Concorrência 06/2007 
Processo Interno 321/07 
Objeto: Contratação de servi-
ços técnicos de consultoria em 
engenharia para supervisão, 
fiscalização e apoio técnico e 
acompanhamento da execução 
das obras e serviços de implan-
tação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais. 
Tendo em vista o decurso do 
prazo recursal e o trânsito em 
julgado do julgamento final, 
homologo o julgamento do pro-
cesso licitatfário publicado em 
27.12.2007 e adjudico o objeto 
do contrato à vencedora Leme 
Engenharia Ltda. 

Belo Horizonte, 08 de 
janeiro de 2008. 

Oswaldo Borges da 
Costa Filho 

Diretor Presidente da 
CODEMIG 
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