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Comissões promovem audiências sobre
energia e produção de queijo artesanal
Duas comissões se reú-

nem nesta semana para tratar
de assuntos que interessam
diretamente ao consumidor e
ao setor produtivo. As técni-
cas utilizadas pelos agriculto-
res do Estado para produzir o
queijo-de-minas artesanal se-
rão o tema da audiência pú-
blica promovida pela Comis-
são de Política Agropecuária
e Agroindustrial. Já a Comis-
são de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte convidou a
Cemig para prestar esclareci-
mentos sobre seus procedi-
mentos nos casos de interrup-
ção do fornecimento de ener-
gia elétrica.

Com a reunião de ama-
nhã, a Comissão de Política
Agropecuária pretende co-
nhecer as especificidades da
produção do queijo-de-minas
artesanal e ainda as dificul-
dades enfrentadas por produ-
tores, que há mais de um ano
buscam o título de patrimônio
cultural para seus produtos. O
assunto é tema também do
Projeto de Lei (PL) 2.428/08.

A audiência será às 15
horas, no Plenarinho II, a re-
querimento dos deputados
Vanderlei Jangrossi (PP), pre-
sidente da comissão; Padre
João (PT), vice; Antônio
Carlos Arantes (PSC) e Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), autor do
PL 2.428/08.

De acordo com informa-
ções do gabinete do deputa-
do Vanderlei Jangrossi, as re-
giões do Estado tradicional-
mente caracterizadas como
produtoras de queijo minas
artesanal, como a Serra do
Salitre, Sul de Minas e Serra
da Canastra, abrigam mais
de 10 mil produtores. A cada
ano, eles colocam no mer-
cado mais de 33 mil tonela-
das de queijo.

 O deputado salienta
que fatores físicos e geográfi-
cos de cada região, como cli-
ma, relevo e vegetação, influ-
enciam as características e a
qualidade do leite e do quei-
jo. A produção segue as re-
gras estabelecidas na Lei
14.185, de 2002, que prevê,
por exemplo, a higienização
adequada em todas as fases do
processo produtivo.

Já o deputado Antônio
Carlos Arantes enfatiza que o
queijo artesanal faz parte da
cultura mineira e é fundamen-
tal para o desenvolvimento do
Estado e para fixar o peque-
no produtor no campo. Ele
considera que a legislação
sobre o assunto é severa, ex-
cluindo produtores dessa ca-
deia. “Em regiões como a Ser-
ra da Canastra, o queijo tem
um peso econômico impor-
tante. Temos que apoiar o
produtor e tentar salvar essa
produção”, aponta.

Reclamações contra a
Cemig motivam reunião

Na quinta-feira, às 10
horas, no Plenarinho I, a Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor e do Contribuinte pretende
ouvir da Cemig informações so-
bre como a empresa age quan-
do o fornecimento de energia
elétrica é interrompido.

O convite partiu do pre-
sidente da comissão, deputa-
do Délio Malheiros (PV), que
faz críticas à demora no
restabelecimento da energia,
lembrando recentes interrup-
ções, como a ocorrida no úl-
timo dia 15, quando, após
uma intensa chuva de grani-
zo, diversos bairros de Belo
Horizonte chegaram a ficar
sem luz por mais de três dias.
A reunião deverá contar com
a presença de órgãos de defe-
sa do consumidor, da Agência

Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e do Ministério Público.

 “Nossa preocupação é
com a demora no atendimento
da Cemig. Na primeira chuva, a
empresa demorou muito a aten-
der à demanda, causando mui-
ta indignação nos consumido-
res, principalmente comercian-
tes, que tiveram muitos prejuí-
zos”, enfatiza Délio Malheiros.

Ele disse que a audiên-
cia servirá para conhecer os
planos da Cemig para as situa-
ções de emergência, sobretu-
do agora que começa o perío-
do chuvoso, com tempestades
freqüentes. “Além disso, a
Cemig está com uma demanda
muito maior, devido à expan-
são do atendimento para o in-
terior, por meio do Programa
Luz para Todos”. Agenda

A produção do queijo-de-minas vai ser tema de audiência da Comissão de Política Agropecuária amanhã

Alair Vieira – 16/11/05
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 29/09/2008 A 03/10/2008

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA
30/09

QUARTA-FEIRA
01/10

QUINTA-FEIRA
02/10

9:00
DIREITOS HUMANOS

Auditório

9:15
SAÚDE

Plenarinho I

9:30
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV

10:00

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
Plenarinho II

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Plenarinho III

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE (2)
Plenarinho I

14:30

DEFESA DO CONSUMIDOR  E DO
CONTRIBUINTE
Extraordinária
Plenarinho I

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS
Plenarinho IV

SEGURANÇA PÚBLICA
Auditório

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO
Plenarinho III

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

15:00

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL (1)
Plenarinho II

CULTURA
Plenarinho II

COMISSÃO ESPECIAL DOS AEROPORTOS
Auditório

16:00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Plenarinho I
ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO
Plenarinho IV

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Associação de Rádio e Televisão faz 40
anos e ganha homenagem no Plenário
Na última quinta-feira,

data em que foram comemo-
rados o Dia da Radiodifusão e
o Dia do Rádio, a ALMG pres-
tou sua homenagem à entida-
de que representa esses seto-
res no Estado: a Associação
Mineira de Rádio e Televisão
(Amirt), que teve seus 40 anos
de fundação lembrados em
Reunião Especial no Plenário.

O evento foi solicitado
por requerimento dos deputa-
dos Ivair Nogueira (PMDB) e
Doutor Viana (DEM). Em vir-
tude de compromissos assu-
midos anteriormente, os dois
parlamentares não puderam
comparecer à solenidade e fo-
ram representados pela de-
putada Gláucia Brandão
(PPS). O deputado Juninho
Araújo (PRTB), ele também
um radiodifusor, representou
o presidente Alberto Pinto
Coelho (PP) na reunião.

Gláucia Brandão valo-
rizou a integração promo-
vida pela Amirt, principal-
mente com os cursos e trei-
namentos que a entidade
oferece às emissoras asso-
ciadas. De acordo com ela,
a associação tem sido, nes-
ses 40 anos, uma “guardiã

dos princípios republica-
nos”, possibilitando que os
meios de comunicação ga-
rantam à população o aces-
so à informação, à cultura
e ao entretenimento. Gláu-
cia destacou ainda o rádio
como veículo porta-voz da
identidade mineira, ao di-
vulgar valores e costumes
de cada região.

Além de também para-
benizar a Amirt, entidade
com 360 emissoras afilia-
das, o deputado Juninho
Araújo enfatizou a impor-
tância do rádio e sua capa-
cidade de se adaptar aos
novos tempos. “A cada nova
mudança que surgia nos mei-
os de comunicação, diziam
que o rádio iria morrer”, dis-

se ele, fazendo referência à
chegada da TV, na década de
50; à ameaça das rádios pira-
tas, que começou na década
de 80; ao surgimento de no-
vas mídias, a partir dos anos
90; e à digitalização (já no
século 21). “O rádio conti-
nua aí, firme, companheiro
fiel das pessoas em todas as
horas”, arrematou.

O deputado Juninho Araújo e a deputada Gláucia Brandão entregam placa a Milton Lucca, da Amirt

Willian Dias

Rádio está completando 86 anos no Brasil
Agradecendo a homena-

gem, o presidente da Amirt,
Milton Lucca de Paula, lem-
brou que o rádio está com-
pletando 86 anos e registrou
a fundação da entidade, em
5 de setembro de 1968, por
Januário Carneiro, da Rádio
Itatiaia. “A Amirt participou
da história recente de Minas
Gerais. Damos voz a quem
tem e a quem não tem, reali-
zando um sonho democráti-
co e de cidadania”, afirmou.

Milton Lucca aprovei-
tou para comemorar o ani-
versário do rádio: “Roquette
Pinto fundou e o presiden-
te Epitácio Pessoa aprovou.
Não conseguimos viver sem

o rádio. Nada no Brasil é
mais brasileiro que ele, nem
o futebol, que cabe dentro
dele”. Por fim, o dirigente
pediu empenho das autori-
dades, juntamente com a
Amirt,  na luta contra a pi-
rataria. “Pedimos ao minis-
tro das Comunicações, Hé-
lio Costa, que convoque as
autoridades para criarmos
um mutirão da legalidade”,
conclamou.
Ministro – Mesmo ausente da
reunião, o ministro Hélio
Costa enviou mensagem de
congratulações à Amirt, atra-
vés da secretária de Serviços
de Comunicação Eletrônica
do ministério, Zilda Beatriz

Silva de Campos Abreu. No co-
municado, Costa parabenizou
a entidade e agradeceu seus
dirigentes pelo apoio em di-
versas situações, permitindo
ao setor obter muitas con-
quistas e vitórias.

Durante a reunião, foi
entregue placa alusiva à ho-
menagem ao presidente da
Amirt, Milton Lucca de Paula,
pelo deputado Juninho Ara-
újo e pela deputada Gláucia
Brandão. A cantora Eunice
Fialho, expoente da chama-
da “era de ouro” do rádio,
cantou as músicas de Agos-
tinho Lara, Maria Bonita e
Solamente una vez, a segun-
da acompanhada pelo violo-

nista Rui Feliciano. O can-
tor e imitador Fernando Ân-
gelo interpretou a música
What a wonderful world, de
Louis Armstrong.

Além dos citados na
matéria, compuseram a mesa:
o subsecretário de Estado de
Comunicação Social, Sérgio
Esser; o presidente de honra
da Amirt, Ulisses Nascimen-
to; o diretor-geral da Asso-
ciação Brasileira de Rádio e
Televisão (Abert), Flávio
Cavalcanti Jr.; o presidente
da Academia Mineira de Le-
tras, Murilo Badaró; e o
desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Joa-
quim Herculano Rodrigues.
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – reunião da campanha
“Quem financia a baixaria é contra a cidadania”

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Virgínia Amaral e Hélcio Vaz do Val (duo
de flauta e piano) e o Trio Foco (violão)

Terça-feira (30/9)

8 horas
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da 4a série do Colégio
Batista Getsêmani, do bairro Dona Clara
9h30
• Comissão Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Educação para a Cidadania – visita de alunos do programa Poupança
Jovem de Ribeirão das Neves
14h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV)
• Comissão de Segurança Pública (Auditório)
15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II)
– discutir as técnicas de produção do queijo minas artesanal. Convi-
dados: ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold
Stephanes; assessora da Superintendência de Segurança Alimentar e
Apoio da Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Luciana Siqueira Rapini; presidente da
Epamig, Baldonedo Arthur Napoleão; diretor técnico da Emater, José
Ricardo Roseno; diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA), Altino Rodrigues Neto; presidente do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), Carlos Roberto Noronha;
gerente estadual de Vigilância Sanitária de Alimentos, Cláudia Parma.
Requerimento dos deputados Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos
Arantes, Padre João e Dalmo Ribeiro Silva
16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I)

Quarta-feira (31/9)
9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I)
10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho III)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Educação para a Cidadania – visita de alunos do programa Poupança
Jovem de Ribeirão das Neves
14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho III)
15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II)
• Comissão Especial dos Aeroportos (Auditório)
16 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV)

Quinta-feira (1o/10)
8 horas
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da 4a série do Colégio
Efigênia Vidigal, do bairro Cidade Jardim
10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) –
discutir o atendimento prestado pela Cemig nos casos de interrupção do
fornecimento de energia elétrica. Convidados: superintendente de Mediação
Administrativa Setorial da Aneel, José Augusto da Silva; presidente da Cemig,
Djalma Bastos de Morais; promotor José Antônio Baeta de Melo Cançado; presi-
dente da Federação do Comércio de Minas Gerais, Renato Rossi; coordenador do
Procon Assembléia, Marcelo Barbosa; presidente do Conselho de Consumidores da
Cemig, Emílio Ludovico Neumann. Requerimento do deputado Délio Malheiros
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Educação para a Cidadania – visita de alunos do Programa Municipal
de Qualificação Profissional
14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

Sexta-feira (2/10)
12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – Jader Joanes e banda (pop nacional)
14 horas
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da 8a série da Escola
Municipal Deputado Jaime Martins, de São Sebastião do Oeste

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Resenha

8h Brasil Eleitor

8h30Via Justiça – Direito Indígena

9h10Plenário – 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos
(reprise) (gravada no dia 12 de setembro)

12h20Panorama – Transplante de Órgãos

13h Horário Eleitoral

13h30Repórter Assembléia  – 1ª edição (ao vivo) – O que
acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão Especial dos Aeroportos (reprise) – 3ª reunião
ordinária  (gravada no dia 17 de setembro)

16h Comissão de Defesa do Consumidor (reprise) – Consignação
em folha de pagamento de servidores públicos (gravada no dia
18 de setembro)

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Brasil Eleitor

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Especial em comemoração dos
20 anos do Hotel Tauá

20h30 Horário Eleitoral

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Assembléia Debate – Trabalho Infantil

0h Memória e Poder – Depoimento de Dom Mauro Morelli

1h Segunda Musical

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


