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Assembléia Legislativa realiza hoje
debate sobre biocombustíveis iiquidos

Discutir as perspecti-
vas para Minas Gerais com o
incremento da produção e
USO dos biocombustíveis li-
quido5 os desafios para
sua produção e os instru-
mentos para promover a
inclusão social e a parti-
cipação da agricultura fa-
miliar na cadeia de produ-
ção do biodiesel no Esta-
do. Esses são os objetivos
do Ciclo de Debates "Bio-
combustíveis: álcool e
biodiesel", que a Assem-
bléia Legislativa realiza
hoje, com o apoio de di-
versos órgãos públicos e
entidades que lidam com a
questão. O evento, uma ini-
ciativa do deputado Paulo
Piau (PP), será no Plená-
rio e contará com a presen-
ça de autoridades federais
e estaduais, técnicos e em-
presários do setor.
Lei do biodiesel - O biodiesel
foi autorizado no Brasil pela
Lei n° 11.097, de 2005. De
acordo com a legislação, po-
dem ser misturados ao óleo
diesel 2% do produto. Em

2008 a mistura será obriga-
tória, e em 2013 o percentual
será de S e/o. Para cumprir a lei,
será necessária a produção de
800 milhões de litros do
biodiesel, que poderá ser pro-
duzido com o girassol, a
mamona, a palma ou a soja.
Belo Horizonte já tem o pri-
meiro posto do País comer-
cializando o diesel com a mis-
tura dos 2% (distribuidora Ale).

O governo federal vem
apostando na agricultura fa-
miliar como peça fundamen-
tal na produção desse com-
bustível. Segundo Amoldo
Campos, do Ministério do De-
senvolvimento Agrário, esse é
um programa de inclusão so-
cial com uma atenção espe-
cial para as regiões do semi-
árido mineiro e nordestino.

De acordo com o de-
putado Paulo Piau, autor do
requerimento que deu origem
ao debate, a Assembléia tem
a responsabilidade de parti-
cipar da elaboração de polí-
ticas públicas de desenvolvi-
mento. Para ele, é preciso
discutir a importância da

utilização da biomassa em
substituição progressiva às fon-
tes de combustíveis fósseis. "E
cada vez mais evidente e urgen-
te, no mundo atual, partirmos
para a produção que possibili-

te a preservação do meio ambi-
ente e que, ao mesmo tempo,
seja alternativa para os produ-
tores rurais", ressalta Piau.
Veja a programação na
agenda da página 6

Agenda desta semana
prevê 20 reuniões

Comemorações dos 170
anos do Legislativo

Um ciclo de debates, 20
reuniões de comissões, sendo
duas visitas e oito audiên-
cias públicas, além de duas
reuniões ordinárias de Plená-
no, na terça e na quarta-fei-
ras, marcam a semana na As-
sembléia, que será mais curta
em função do feriado nacio-
nal de Corpus Christi, come-
morado na quinta-feira.

Hoje, além de audiência
da Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais, em
Ca mbuquira, para discutir os
cntérios que devem instruir os

processos de licitação para a
exploração das águas minerais
do Estado, a Comissão de Di-
reitos Humanos visita a Apac
e o Fórum de Itaúna, para
prestar solidariedade ao juiz
e ao promotor de Justiça da
Vara de Execução Criminal da
Comarca de Itaúna pelos traba-
lhos realizados naquele municí-
pio. A visita será feita a requeri-
mento do presidente da comis-
são, deputado Durval Angelo
(P1), a partir das 13 horas.
Veja a agenda completa
nas páginas 2 a 4

Para marcar o início das
comemorações dos 170 anos
do Poder Legislativo no Esta-
do, a Assembléia lança ama-
nhã o Manual de Redação Par-
lamentar. A solenidade será co-
ordenada pelo presidente Mauri
Torres (PSDB) e realizada no
Salão Nobre, às 17 horas. Se-
rão lançados ainda o calendá-
rio de eventos e a logomarca
comemorativa dos 170 anos.

A instalação do Poder
Legislativo em Minas ocorreu
em 31 de janeiro de 1835,
com o Conselho Geral da Pro-

víncia. Após a Proclamação da
República, foi instalado em
1891 o Congresso Mineiro,
com duas casas: a Câmara dos
Deputados e o Senado do Es-
tado. Em 1930, o decreto que
instituiu o Governo Provisó-
rio dos Estados Unidos do Bra-
sil dissolveu o Congresso Na-
cional, os parlamentos esta-
duais e municipais. Após a
Constituição de 1934, em 18
de agosto de 1935, foi insta-
lada a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.
Página 5
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• Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena
Empresa (Salão Nobre)
• Lançamento do livro "Histórias do Rey", de Reynaldo Veiloso Souto
(Galeria de Arte)

Quarta-feira (25/5):

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 23/05/2005 A 27/05/2005

HORÁRIO	 TERÇA-FEIRA	 QUARTA-FEIRA
24/05	 25/05

900	VISITA CPI DA MINA CAPÃO XAVIER
Nova Lima

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

DIREITOS HUMANOS (5)
Extraordinária

Itinga

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROIN DUSTRIAL

Pienarinho II

SEGURANÇA PÚBLICA
Plenarinho III

REUNIÃO CONJUNTA PARTICIPAÇÃO
POPULAR E SEGURANÇA PÚBLICA (1)

Plenarinho III

COMISSÃO ESPECIAL DO IPSEMG (2)
Extraordinária
Plenarinhrj 1

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

Plenarinho II	 COMISSÃO ESPECIAL DO IPSEMG
Plenarinho 1

REDAÇÃO

	

Plenarjnho III	 DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA	 Plenarinho II
Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR (3)
Extraordinária

Teatro

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL (4)
Auditório

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
1445	 N° 8812005

Extraordinária
Plenarinho 1

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
15:00	 COOPERATIVISMO

Plenarinho III
ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA

Quer consultor o Codígo de Defesa do Consumidor?
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Terça-feira (24/5):
hora• CPI da Mina Capao Xavier (Nova Lima) - visita a Mina Capão Xavier
para verificar "in loco" os possíveis problemas ambientais causados
pela mineração

ndustnal(Plenannho
discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - discutir e votar
proposições da comissão

o Reunião conjunta das Comissões de Participação Popular edeSegu-
rança Pública (Plenarinho III) debater, em audiência pública, a adoção
de mecanismos de segurança para os trabalhadores e usuários de agên-
cias bancárias, em especial aqueles relativos ás novas modalidades de
assalto ocorridas em diversos municípios do Estado. Convidados: se-
cretário de Estado de Defesa Social, António Augusto Junho Anastasia;
chefe da Polícia Civil do Estado, Otto Teixeira Filho; comandante
geral da PMMG, Sócrates Edgard dos Anjos; representante do Sindica-
to dos Bancários de Belo Horizonte, Fernando Ferraz Rego Neiva;
secretário de Organização do Ramo Financeiro da Confederação Na-
cional dos Bancários, Miguel Pereira; presidente do Sindicato dos Bancos
de Minas Gerais, Luiz Henrique Andrade de Araújo

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Participação Popular (Teatro) - discutir os avanços alcan-
çados e as dificuldades enfrentadas pela coordenação do Fórum Mineiro
de Saúde Mental, responsável pela organização das atividades come-
morativas do Dia Nacional da Luta AntimanicOmial. Debatedores: secre-
tário de Estado de Saúde, Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva;
secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Helvécio Miranda
Magalhães Júnior; vereador da Càmara Municipal de Belo Horizonte,
Carlão Pereira; psiquiatra do Centro de Saúde São Paulo e militante do
Fórum Mineiro de Saúde Mental, Ana Marta Lobosque; membro do Nú-
cleo de Familiares do Fórum Mineiro de Saúde Mental e da Comissão
Municipal de Saúde e Reforma Psiquiátrica, Seda Lúcia Oliveira; represen-
tante da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas
Gerais, Maria do Rosário Lopes
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Auditório) -
discutir a regulamentação da Lei n O 14.180, de 2002, que dispõe sobre
a habilitação de estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultor
familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização.
Convidados: secretário de Estado de Desenvolvimento Económico, Wil-
son Nélio Brumer; secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, Marcos Montes Cordeiro; secretário de Estado de Governo, de-
putado federal Danilo de Castro; advogado-geral do Estado. José Bonifácio
Borges de Andrada; diretora-presidente da Cooperativa dos Produtores
Artesanais do Setor de Alimentação de Belo Horizonte Ltda (NutncooP)
Hélice Sarrizo; presidente da Associação Mãos de Minas. Tânia Machado
• Comissão Especial do Ipsemg (Plenarinho 1) - ouvir os convidados: coorde-
nadores regionais do Ipsemg de Governador Valadares, Jairo José Monteiro; de
Juiz de Fora. Marluce Josefina de Fátima Lopes; de Montes Claros, Ana Amélia
Lagoeiro Fagundes; de Paracatu, Geralda Magela dos Reis Andrade Silva; de
Uberlândia, Maura Helena Barbosa; e de Varginha, Elízabeth Braz da Silva
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (PlenannhO II)
- discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) - discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discutir e votar
proposições da comissão

14h45
• Comissão Especial da PEC 88/05 (PlenarinhO 5) - discutir e votar
parecer sobre a PEC 88/05, do governador, que dispõe sobre a ação
declaratória de constitucionalidade

17 horas
• Solenidade de abertura das comemorações dos 170 anos da Assembléia,
com o lançamento do Manual de Redação Parlamentar (Salão Nobre)
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• Comissão de Direitos Humanos (Itinga) - obter esclarecimentos
sobre homicídio ocorrido em fevereiro de 2000, que teve como
vítima Vianei Ferreira de Campos e como suposto autor do delito
Hermelino Ribeiro Evangelista, conforme consta nos autos do pro-
cesso n° 003401001252-3
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (PlenarinhO II) -
discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) -
discutir e votar proposições da comissão

	

.0 horas -	-
• ComissaO de Saúde (Teatro) - dar continuidade ao debate, iniciado no
dia 20/4/05, sobre o Plano de Gestão da Saúde 2005 na Fhemig, com a
privatização e municipalizações de unidades hospitalares previstas, as
suas implicações e repercussões no SUS e no atendimento de qualidade
do serviço à população mineira. Discutir, também, a transferência
integral de unidades da Fundação para o município de Belo Hori-
zonte e o impacto da transformação do Pronto Socorro de Venda
Nova eco Oscip sobre a Capital. Convidados: ministro da Saúde,
Humberto Costa; subsecretário de Estado de Saúde, Marcelo Gouvêa
Teixeira; secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Helvécio
Magalhães; presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais, Luis Márcio Araújo Ramos; presidente do Sindicato dos Médi-
cos de Minas Gerais, Cristiano Gonzaga da Matta Machado; diretor da
Associação dos Trabalhadores da Fundação Hospitalar de Minas Ge-
rais, Carlos Augusto dos Passos Martins; diretor do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde no Estado de Minas Gerais, Renato Barros; pro-
motora de Justiça da Defesa da Saúde, Josely Ramos Pontes
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório) - dis-
cutir o PL 1.991/04, do governador, que autoriza o Poder Executivo a
reduzir a carga tributária nas operações internas com jóias, ampliando a
redução quando a operação realizar-se na área de abrangência do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins. Convidados:
secretário de Estado da Fazenda, Fuad Jorge Noman Filho; secretá-
rio de Estado de Desenvolvimento Económico, Wilson Nélio Brumer;
presidente da GEA, Edimilson Alves Pereira; presidente da Associa-
ção dos Corretores de Pedras Preciosas e Semi Preciosas
(Accompedra5) António José Araújo Souza; presidente da Associa-
ção Brasileira da Construção Metálica (Abcem), Rossini Oliveira; de-
legado regional do Sindicato das Indústrias Joalheiras de Valadares,
Samuel Sabbag; presidente da Associação Comercial de Governador
Valadares, Lincoln Byrro Neto; presidente do Câmara de Dirigentes
Lojistas de Teófilo Otoni, Giovani Cotta Fonseca
• Visita do cônsul de Portugal, Manuel Frederico (Salão Nobre)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) - interrupção da 1' parte para come-
moração dos 20 anos do PDT (Plenário)

	

14h30	-• Comissão Especial do Ipsemg (Plenarinho 1) - discutir e votar
proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
II) - discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e
votar proposições da comissão
) noras
• Comissão de Turismo. Indústria, Comércio e Cooperativismo
(PlenarinhO III) - discutir e votar proposições da comissão
5 horas
• Reunião de confraternização entre a Câmara de Comercio Luso-Brasi-
leira e a Amipeme (Teatro)

SAUDE (6)
Teatro

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA (7)

Auditório

FERIADO

9:30

10:00

10:30

14:30

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

A Escola do Legislativo e o Procon Assembléia têm novos telefax. O da Escola é
3348-5400. Os do Procon são 3293-9299 (Lourdes) e 3201-5066 (Centro).

Lembre-se: as chamadas para o Procon e para a Escola são ligações externas, logo,
não basta discar apenas o ramal.
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discutir
Quais os critérios para

exploração das águas mine-
rais no Estado? Como evi-
tar a superexploração e ga-
rantir a qualidade das fon-
tes de água medicinal? Per-
guntas como essas moti-
vam a audiência pública
que a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
da Assembléia Legislativa pro-
move hoje no município de
Cambuquira, no Sul de Minas.
Solicitada pelo presidente da
comissão, deputado Laudelino
Augusto (PT), a reunião foi
agendada para que deputados
e população conheçam os cri-
térios que devem instruir os
processos de licitação para ex-
plorar as águas, principalmen-
te no que diz respeito ao uso
medicinal, 0 evento será no
Salão de Convenções do Hotel
Santos Dumont, às 9 horas.

A reunião acontece no
momento em que se começa
Atai, V,e,,a - 26/4/05

hoje
exploração de

a discutir o novo edital de
licitação para escolher quem
vai engarrafar água das fon-
tes de Caxambu, Cambuquira
e Lambari. Segundo matéria
do Estado de Minas do dia
26 de abril, o medo é que
uma multinacional vença a
concorrência e as cidades
convivam com problemas se-
melhantes aos que São Lou-
renço enfrenta com relação
à Nestlé Waters, ré numa
ação movida pelo Ministé-
rio Público por causa dos
danos ambientais provoca-
dos pela superexplo ração. O
receio, segundo o jornal, é
de que multinacionais não
respeitem os limites de ex-
ploração, provocando o es-	As águas minerais fo-gotamento ou a alteração na ram abordadas em reunião
qualidade das fontes,	da Comissão de Meio Am-Há 25 anos, as águas	biente realizada no dia 26
de Caxambu, Cambuquira, de abril. Nessa data, a se-Lambari e Araxá são explora- cretária-geral da Defen-
das pela empresa Super- soria da Água, Maria Hele-

na Batista Murta, divulgou
o relatório "0 estado real
das águas no Brasil -
2003/04", que destaca "a
total omissão do governo
do Estado de Minas Gerais
no controle das atividades
de superexploração das
águas da Nestlé na região
de São Lourenço". O ma-
peamento que gerou o rela-
tório foi feito pela Defensoria
da Agua com base em estu-
dos da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ),
dados do Ministério da Saú-
de e em mais de 30 mil de-
núncias colhidas pela entida-
de, que foi criada no ano pas-
sado como resultado da Cam-
panha da Fraternidade, cujo
tema foi "Agua, fonte de vida".

Na reunião, o dire-
tor-geral do Instituto Mi-
neiro de Gestão das Aguas
(Igam), Paulo Teodoro de
Carvalho, rebateu as críti-
cas de que o governo esta-
dual teria sido omisso no
controle das atividades de
superexploração das águas.
Segundo ele, o próprio se-
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das três cidades, de quanto
tempo será o contrato e qual
será o volume máximo de ex-
tração permitido. A Codemig
afirma, por outro lado, que
o único item do edital j
acertado é que não haverá
sup erexploração, ou seja,
quem for engarrafar a água
não vai poder usar bombas
nem perfurar o subsolo. A
captação terá que respeitar
a água que brota natural-
mente das fontes.

Para marcar o inicio
das comemorações dos 170
anos do Poder Legislativo
no Estado, a Assembléia
lança amanhã o Manual de
Redação Parlamentar. A so-
lenidade será coordenada
pelo presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Tor-
res (PSDB), e realizada no
Salão Nobre, às 17 horas.
Serão lançados ainda o ca-
lendário de eventos e a
logomarca comemorativa
dos 170 anos.

A instalação do Le-
gislativo em Minas ocorreu
em 31 de janeiro de 1835,

O calendário das come-
morações dos 170 anos da
ALMG também prevê uma edi-
ção do Parlamento Jovem
(nos dias 1 0 e 2 de junho),
projeto que envolve estudan-
tes de escolas públicas e pri-
vadas na simulação de uma
reunião de Plenário. Para o
dia 21 de junho, está progra-
mada reunião especial em que
serão homenageados ex-pre-
sidentes da Assembléia e rea-
lizada palestra sobre "A His-

com o Conselho Geral da
Província. Após a Procla-
mação da República, foi
instalado em 1891 o Con-
gresso Mineiro, com duas
casas: a Cámara dos Depu-
tados e o Senado do Esta-
do de Minas Gerais. Em
1930, o decreto que insti-
tuiu o Governo Provisório
dos Estados Unidos do Bra-
sil dissolveu o Congresso
Nacional, os parlamentos
estaduais e municipais.

A reorganização cons-
titucional do País veio com
a Constituição de 1934 e,
em 18 de agosto de 1935,

tória do Poder Legislativo".
No segundo semestre,

serão realizados o Ciclo de
Debates "Poder Legislativo
e Sociedade", no dia 22 de
agosto; uma mostra de fo-
tos e documentos históri-
cos, de 22 de agosto a 9
de setembro; e os lança-
mentos do CD do Coral da
Assembléia, em outubro, e
de um livro sobre a histó-
ria do Poder Legislativo, em
novembro.

Apac e o
Associação dos Magistrados
Mineiros (Amagis).

Os deputados e juizes
estarão às 13h30 no Fórum
de Itaúna, em visita ao juiz
Paulo António de Carvalho e
ao promotor Rodrigo Bra-
gança de Queiroz. Em segui-
da, eles serão recebidos na
Apac, pelo diretor Valdeci
António Ferreira.

O método Apacjá foi im-
plantado em 18 países e, em
Minas, já foi instalado ou está

foi instalada a Assembléia
Legislativa do Estado de
Minas Gerais. O golpe de 10
de novembro de 1937 e o
período do Estado Novo,
porém, provocaram a sus-
pensão das atividades da
Assembléia de Minas e das
demais casas legislativas do
País durante dez anos.

Convocadas novas
eleições em 1946, a Assem-
bléia mineira volta a se reu-
nir em 1947, desta vez com
caráter constituinte. A
nova Constituição do Esta-
do é promulgada em 14 de
julho do mesmo ano e, no

Manual de redação - Resul-
tado de três anos de traba-
lho de funcionários de diver-
sos setores da Assembléia, o
Manual de Redação Parlamen-
tar consolida conhecimentos
de outras publicações espe-
cíficas que já circulavam na
Casa. O livro fixa regras para
padronizar a redação dos di-
versos tipos de textos
legislativos e parlamentares,
levando em consideração as
diretrizes da Lei Complemen-

em implantação em outras 50
comarcas. Apontado por espe-
cialistas como a melhor alter-
nativa ao modelo prisional
existente, o método consiste
em uma unidade prisional na
qual não há carcereiros. Os pró-
prios internos coordenam e re-
alizam a segurança e ativida-
des diárias. Membros da comu-
nidade também trabalham no
presídio, como voluntários.

A unidade de Itaúna
abriga somente presos da

dia 28 de julho, é instala-
da a terceira Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

De 1947 até hoje, a
Assembléia mineira vem
funcionando ininterrup-
tamente. Ao contrário dos
períodos de concentração
autoritária de poderes
nas mãos do Executivo,
hoje os deputados empe-
nham-se na discussão e
elaboração de leis, no de-
bate de assuntos de in-
teresse direto da popula-
ção e na abertura da As-
sembléia para a socieda-
de mineira.

tar n° 78, de 2004, que es-
tabeleceu regras para a ela-
boração das leis do Estado.

"0 objetivo da pu-
blicação é tornar-se refe-
rência para deputados e
servidores dos três Pode-
res do Estado na elabo-
ração de textos relacio-
nados com a atividade
parlamentar", destaca o
presidente da Assembléia
Legislativa, deputado
Mauri Torres.

comunidade ou que come-
teram crimes na comarca.
Desde julho de 2003, fo-
ram registrados na Apac
três fugas, 23 evasões e 82
abandonos em regime
semi-aberto - números in-
feriores ao do sistema
carcerário tradicional. Des-
tes, 21 presos não foram
recapturados. Já o índice de
reincidência é de cerca de
lO a/o, contra 70% no siste-
ma carcerário tradicional.
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ALMG da** início às comemorações dos
170 anos do Poder Legis[ativo mineiro

Meio Ambiente vai
gasbrás. frias o contrato de
concessão já venceu há qua-
se cinco anos e é hoje moti-
vo de batalha judicial que já
está praticamente no fim,
segundo o jornal. A matéria
também informa que os téc-
nicos da Companhia de De-
senvolvimento de Minas Ge-
rais (Codemig) trabalham
com a meta de lançar o edital
ainda este ano. Mas não está
definido se uma única em-
presa vai engarrafar a água

a Cambuquira
0*águas minerais

Tema foi discutido em
reunlao no mês de abril

cretárjo de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Car-
valho, fez retirar da pauta
de várias reuniões do Conse-
lho Estadual de Política
Ambiental (Copam) a conces-
são de licenciamento para ex-
ploração de água pela Nestlé.
Um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) foi firmado pela
empresa, com a participação
do governo do Estado, acres-
centou Paulo Teodoro.

A matéria do jornal
Estado de Minas publicada
em 26 de abril cita que a
superexploração das águas
de São Lourenço pela Nestlé
teria sido responsável pela
alteração do sabor de uma
das fontes e o esgotamen-
to de outra, hoje recupera-
da. Essa hipótese é defen-
dida pelo geólogo Gabriel
Junqueira, que assessora o
Ministério Público na ação
que move contra a empre-
sa. Segundo a reportagem,
além dos danos ecológicos, o
MP averiguou que a documen-
tação da empresa estava irre-
gular no quesito licença
ambiental para engarrafar água
mineral. O jornal também in-
forma que a Nestté firmou um
acordo com os órgãos am-
bientais do Estado para regu-
larizar sua situação.

hoje a
A Comissão de Direitos

Humanos vai hoje a Itaúna
para prestar solidariedade à
Associação de Proteção e As-
sistência ao Condenado
(Apac) da cidade. A visita se
estende, além da unidade da
Apac, ao juiz e ao promotor
de Justiça da Vara de Exe-
cuções Criminais e atende a
requerimento dos deputados
Durval Angelo (PT) e Roberto
Ramos (PL). Também estarão
presentes representantes da

Calendário de eventos vai até novembro

w1 ;7•

Comissão de Direitos Humanos visita
fórum de Itaúna
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• Ciclo de Debates "Biocombustiveis' álcool e biodiesel" (Plenário)
- abertura com o presidente da Assembléia Legislativa, deputado
Maunj Torres; a secretária de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis
Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Maria das Graças Foster;
o coordenador-geral de Agregação de Valor e Renda da Secretaria da
Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Amoldo Campos; o secretário de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Wilson Brumer; o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento Silas Brasileiro e o secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Bilac Pinto

• Ciclo de Debates " B iocombustiveis : álcool e biodiesel" (Plená-
rio) - palestra sobre o tema "O biodiesel e a inclusão social", com
O coordenador-geral de Agregação de Valor e Renda da Secretaria
da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Amoldo Campos
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Cambuquira) -
conhecer e discutir os critérios que devem instruir os processos de
licitação para exploração das águas minerais do Estado, principal-
mente no que diz respeito ao uso medicinal das águas, conhecido
como crenologia. Convidados: secretário nacional de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente, João Bosco Senra; prefeito de São
Tomé das Letras e presidente da Associação dos Municípios do Circui-
to das Aguas (Amag), Luiz Vilela Paranaíba presidente da Companhia
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (Codemig), Oswaldo
Borges da Costa Filho; chefe do 3 1 Distrito do DNPM, Luiz Eduardo
Machado de Castro; diretor-geral do Igam, Paulo Teodoro de Carva-
lho; porta-voz do Fórum das Organizações Não-Governamentais do
Circuito das Aguas (Focas), Reynaldo Guedes Neto

• Ciclo de Debates "Biocombustíveis: álcool e bsodiesel" (Plenário)
- painel 1: "O álco ol combustível: perspectivas e entraves", com o
presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Luiz Carlos Correia; o
presidente dos Sindicatos da Indústria do Açúcar e da Fabricação
do Álcool no Estado ( Siamig /Sindaçúcar/MG) Luiz Custódio Cotta
Martins; o delegado regional do Trabalho no Estado, Carlos Calazans;
e o presidente da Faemg, Gilman Viana Rodrigues

Resenha - Retrospectiva do noticiário da semana
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Mundo Político - Retrospectiva da semana
Via Justiça - Direitos dos homossexuais na Justiça
Plenário (ao vivo) - Ciclo de Debates Biocombusfível : álcool e biodiesel
Sala de Imprensa - Violência nas escolas de Minas
Repórter Assembléia - 1° edição (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e as principais noticias do Estado
Plenário (ao vivo) - Ciclo de Debates Biocom]Justível : álcool e biodiesel
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Visão Parlamentar
Repórter Assembléia - 2 1 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais noticias do Estado

• Ciclo de Debates 'Biocombustiveis : álcool e biodiesel (Pleflaho)
debate coordenado pelo deputado Paulo Piau

• Comissão de Direitos Humanos (Itauna) - prestar solidanedade a
Apac de Itaúna, ao juiz e ao promotor de Justiça da Vara de Execuç
Criminais e à comunidade local

14 horas
Ciclo de Debates " B iocombu5tívei5 : álcool ebidil.(pl

painel II: "O biodiesel em Minas Gerais e no Brasil: perspectivas e entra.
ves' Palestra sobre o tema "O Programa Nacional de Biodiesel" com
secretária de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Minis.
téno de Minas e Energia, Maria das Graças Foster

',• Ciclo de Debates Bi ocombustiveis : álcool e biodiesel (Plenário) -
painel II: "O biodiesel em Minas Gerais e no Brasil: perspectivas e entra.
ves' Palestra sobre o tema "Conclusões do 1 Seminário Mineiro
Biodiesel", com o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural da Estado de Minas Gerais (Emater), José Silva Soares

"
• Ciclo de Debates Biocombustiveis : álcool e biodiesel (Plenário) -
painel II: "O biodiesel em Minas Gerais e no Brasil: perspectivas e
entraves". Debate com o presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), Manoel José dos Santos; o
consultor internacional do Crea/MG, Milton Nogueira da Silva: o ge.
rente de Enercix Renovável e Desenvolvimento Energético da Petrobras
José Carlos Gameiro Miragaya; e o presidente da Biobrás e diretor da
Soyminas Biodiesel, Artur Augusto Alves

• Ciclo de Debates " Bi ocombustiveis : álcool e biodiesel" (Plenário) -
painel II: "O biodiesel em Minas Gerais e no Brasil: perspectivas e entra-
ves" Debate coordenado pelo deputado Márcio Kangussu

• Ciclo de Debates "Bi ocombustíveis : álcool e biodiesel" (Plenário) -encerramento

• Projeto "Segunda Musical' (Teatro) - apresentação de piano e per-
cussão, com Alessandra Rezende, Tatjana Dippe e Mateus Oliveira

Segunda Musical
Plenário (reprise) - Reunião especial em homenagem ao
exército e à Associação Nacional dos Veteranos da Força
Expedicionária Brasileira pelos 60 anos do Dia da Vitória
Repórter Assembléia
Mundo Político (Inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
Assembléia Debate - Desafios e tendências do Sistema Único de Saúde
Via Justiça - Direitos dos homossexuais na Justiça
Memória e Poder - Depoimento de vida da artista plástica
Sara Ávila
Repórter Assembléia
Encerramento

7h
7h30

8h
8h30

9h
12h30
13h30

14h
18h30

19h
19h30
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