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Oito audiências públicas e uma visita
movimentam as comissões nesta semana

Nove eventos das co-
missões, entre audiências
públicas e visitas, marcam
esta semana na ALMG. Entre
os temas em destaque estão
debates sobre a situação das
Serras da Calçada e da Moe-
da, direitos do consumidor e
meio ambiente.

As Comissões de Defesa
do Consumidor e do Contri-
buinte e de Educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Informática
realizam reunião conjunta
amanhã, às 10 horas, para
debater a criação do Cadas-
tro de Informações da Edu-
cação Brasileira, que identi-
fica os alunos em dívida com
estabelecimentos de ensino.

O serviço, criado pela
empresa Check Check (SPC do
Brasil), vai permitir que os es-
tabelecimentos de ensino te-
nham acesso a informações
comerciais da população. A reu-
nião foi solicitada pelo presi-
dente da Comissão de Defesa
do Consumidor, deputado Délio
Malheiros (PV), e pelo deputa-
do Carlin Moura (PCdoB).

Três proposições legis-
lativas que tratam das Serras
da Calçada e da Moeda serão
debatidas amanhã pela Comis-
são Especial das Serras da Cal-
çada e da Moeda, a partir das
15h30, no Teatro. Os projetos
são o PL 124/07, do deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB), o
PL 1.304/07, do deputado
Délio Malheiros, e o PEC 16/
07, do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB). O reque-
rimento para a reunião é dos
membros da comissão: depu-
tados Sávio Souza Cruz (PMDB),
Jayro Lessa (DEM), Dalmo Ri-
beiro Silva, Fábio Avelar (PSC)
e Almir Paraca (PT).
Filantropia e reciclagem –
Para quarta-feira, foram progra-
madas quatro reuniões com

convidados. A partir das 9 ho-
ras, a Comissão de Direitos Hu-
manos ouve autoridades, fami-
liares e outras pessoas ligadas
ao ex-prefeito de São Francis-
co do Glória Gilberto Souza e
Silva, assassinado no dia 13 de
janeiro, em Piúma (ES). O de-
putado Durval Ângelo (PT), pre-
sidente da comissão, pretende
saber como andam as investi-
gações sobre o crime. A reunião
será realizada no município da
Zona da Mata, que fica a 340
quilômetros de Belo Horizonte.

A Comissão de Saúde, a
requerimento do deputado Dou-
tor Rinaldo (PSB), discute com
convidados a situação dos mé-
dicos do Hospital João XXIII,
em Belo Horizonte. A reunião
será no Plenarinho I, às 9h15.

Às 10 horas, no Tea-
tro, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça realiza um
debate sobre o pagamento
do ICMS pelas entidades fi-
lantrópicas. Solicitado pelo
presidente da comissão, de-
putado Dalmo Ribeiro Silva,

o debate pretende abordar
as legislações federal e es-
tadual sobre o assunto.

No mesmo horário, a
Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais dis-
cute com autoridades e es-
pecialistas, no Auditório, a
importância socioeconô-
mica e ambiental da reforma
e reciclagem de pneus. O de-
putado Sávio Souza Cruz,
presidente da comissão, é
o autor do requerimento
para a reunião.

Comissão vai ao Sul de MG
Na quinta-feira, haverá

outra reunião da Comissão de
Direitos Humanos, desta vez
em São Gonçalo do Sapucaí,
no Sul de Minas. Às 9 horas,
os deputados vão à cadeia lo-
cal ouvir dois presos conde-
nados por homicídio que ale-
gam inocência. Em seguida, os
parlamentares se reúnem com

autoridades locais e familia-
res dos detentos em uma au-
diência pública, às 10 horas.
O requerimento é do deputa-
do Durval Ângelo.

No mesmo dia, a Comis-
são de Defesa do Consumidor
se reúne com convidados no
Plenarinho I, às 10 horas, para
discutir projeto de lei federal

que permite a cobrança de
preços diferentes nas vendas
com pagamento à vista ou com
cartão de crédito. A reunião
foi requerida pelo presidente
da comissão, deputado Délio
Malheiros, que pretende ava-
liar quais alterações propos-
tas pelo projeto podem cau-
sar danos ao consumidor.

Projetos sobre o Parque do Rola-Moça (foto) e as Serras da Calçada e da Moeda serão discutidos amanhã

Guilherme Bergamini – 20/10/08
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 17/11/2008 A 21/11/2008

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA
18/11

QUARTA-FEIRA
19/11

QUINTA-FEIRA
20/11

9:00
DIREITOS HUMANOS (3)
São Francisco do Glória

VISITA DIREITOS HUMANOS (7)
São Gonçalo do Sapucaí

9:15
SAÚDE (4)
Plenarinho I

9:30
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV

10:00

CONJUNTA DEFESA DO CONSUMIDOR E
DO CONTRIBUINTE E EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
(1)

Auditório

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
Plenarinho II

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (5)
Extraordinária
Teatro

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
(6)

Auditório

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE (8)
Plenarinho I

DIREITOS HUMANOS (9)
Extraordinária

São Gonçalo do Sapucaí

14:30

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS
Plenarinho III

SEGURANÇA PÚBLICA
Auditório

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO
Plenarinho III

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO
Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

15:00
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL
Plenarinho II

CULTURA
Plenarinho II

15:30

COMISSÃO ESPECIAL DAS SERRAS DA
CALÇADA E DA MOEDA (2)

Teatro

C. E. INDICAÇÃO DE PAULO JOSÉ DE
ARAÚJO PARA COMPOR O CONSELHO

ESTADUAL  DE EDUCAÇÃO
Extraordinária
Plenarinho I

16:00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Plenarinho I

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Terça-feira (18/11/08)

9 horas
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Semana Nacional de Pre-
venção da Violência na Primeira Infância e Cultura da Paz

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática (Auditório) – reunião conjunta para
discutir a criação do Cadastro de Informações da Educação Brasileira
(Cineb), que tem por objetivo identificar os alunos em dívida com
estabelecimentos de ensino e possibilitar a consulta ao histórico de
devedores crônicos e dos cheques sem fundos emitidos por eles. Convi-
dados: promotor José Antônio Baeta de Melo Cançado; coordenador
do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa; presidente da Confederação
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Roberto Geraldo de Paiva
Dornas; presidente do Sindicado dos Professores (Sinpro Minas), Gilson
Reis; presidente do Sindicato das Escolas Particulares (Sinep-MG),
Ulysses de Oliveira Panisset; presidente da Associação de Pais e Alunos
de Minas Gerais, Iedyr Gelape Bambirra; presidente da União Estadual
dos Estudantes, Diogo Oliveira Santos; presidente da Associação Brasi-
leira de Consumidores, Danilo Santana; presidente da Empresa Check
Check Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, Fernando Vidal Ferreira.
Requerimento dos deputados Délio Malheiros e Carlin Moura

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho III)
• Comissão de Segurança Pública (Auditório)

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II)

15h30
• Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda (Teatro) – discutir
o PL 124/07, do deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre o Parque
Estadual da Serra do Rola-Moça; o PL 1.304/07, do deputado Délio
Malheiros, que integra a Serra da Calçada ao Parque do Rola-Moça; e a
PEC 16/07, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre o
tombamento da Serra da Moeda

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I)

Quarta-feira (19/11/08)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (São Francisco do Glória) – discutir
as investigações do homicídio do ex-prefeito Gilberto Souza e Silva,
ocorrido no dia 13 de fevereiro deste ano, em Piúma (ES). Convida-
dos: prefeito de São Francisco do Glória, Luciano Dias Paes Neto;
presidente da Câmara Municipal, Geraldo Laviola; delegado Milton
Sabino; Inácio Dolizete Ricardo, Elizabete Helena da Silva Souza,
Nicolau Pedrosa Mendonça e Robson Manoel da Silva. Requerimento
do deputado Durval Ângelo
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Semana Nacional de Pre-
venção da Violência na Primeira Infância e Cultura da Paz

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir a situação dos médicos
do Hospital João XXIII. Convidados: secretário de Estado de Saúde,
Marcus Pestana; presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhemig), Luís Márcio Araújo Ramos; diretor clínico do
Hospital João XXIII, José Pacheco Júnior; presidente do Conselho
Regional de Medicina (CRM), João Batista Gomes Soares; presidente
da Associação Médica de Minas Gerais, José Carlos Vianna Collares
Filho; presidente do Sindicato dos Médicos, Cristiano Gonzaga da
Matta Machado. Requerimento do deputado Doutor Rinaldo

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Teatro) – discutir o pagamento
de ICMS pelas entidades filantrópicas. Convidados: secretário de Es-
tado de Fazenda, Simão Cirineu Dias; presidente da Associação Na-
cional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse Social, Tomáz de Aquino Resende; presidente
da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas
Gerais, Saulo Levindo Coelho; diretor-geral do Hospital do Coração
de São Paulo, Adib Jatene; provedor da Casa de Caridade de Muriaé,
Messias Soares Vardiero; advogado Miguel Arcanjo César Guerrieri.
Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) – discutir
a reciclagem de pneus. Convidados: secretário de Estado de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos de Carvalho; coorde-
nadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, promo-
tora Shirley Fenzi Bertão; presidente e gerente executivo da Associação
Mineira de Reformadores de Pneus, Paulo César Pereira Bitarães e Ader
Fernandes Alves de Pádua, respectivamente; diretor-geral do Institu-
to de Pesos e Medidas (Ipem), Tadeu José de Miranda; analistas
ambientais Ariane Machado Siqueira e Ubaldina Maria da Costa Isaac;
presidente do Sindicato das Empresas de Revenda e de Prestações
de Serviços de Reforma de Pneus e Similares (Sindpneus-MG),
Henrique Koroth; presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-
MG, Roberto Simões. Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho II)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II)

15h30
• Comissão Especial da Indicação de Paulo José de Araújo para o
Conselho Estadual de Educação (Plenarinho I)

Quinta-feira ( 20/11/08)

8h30
• Educação para a Cidadania – visita de estudantes de Direito da
Universidade Federal de Ouro Preto

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (São Gonçalo do Sapucaí) – visita à
cadeia pública para ouvir dois presos condenados por homicídio. Re-
querimento do deputado Durval Ângelo
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Semana Nacional de Pre-
venção da Violência na Primeira Infância e Cultura da Paz

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
I) – discutir o projeto de lei federal que permite ao comerciante
cobrar preços diferentes nas vendas com pagamento à vista e com
cartão de crédito. Convidados: senador Adelmir Santana (DEM-DF);
diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor,
Ricardo Morishita Wada; coordenador da Área de Finanças do Procon
Estadual, promotor Alexandre Motta Benevides; diretor-presidente
da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Ser-
viços, Félix Cardamone; presidente da Associação Brasileira dos
Consumidores, Danilo Santana; presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte, Roberto Alfeu Pena Gomes. Requeri-
mento do deputado Délio Malheiros
• Comissão de Direitos Humanos (São Gonçalo do Sapucaí) – reu-
nião para discutir alegações de inocência apresentadas por presos
da cidade. Convidados: presidente e vice da Câmara Municipal, Be-
nedito Álvaro Cunha e Creusa Romualdo Azevedo da Silva, respecti-
vamente; secretário da Câmara Municipal Antony Barouch; promo-
tora Gláucia Baleroni Pacheco; delegado Wellington Clair de Castro;
vereador Valter Duarte; pai da vítima, Joaquim Ângelo; advogados
Silvestre do Carmo Batista e Jorge Fernando dos Santos; presidente
do Diretório Municipal do PT, Sílvio Tavares dos Santos. Autor do
requerimento: deputado Durval Ângelo

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

Sexta-feira (21/11/08)

10h30
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – reunião técnica Enial

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – espetáculo “A Magia da Seresta e Você”, com o
grupo Vozes em Seresta
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Projeto de pavimentação da LMG-760
estará pronto em 2009, segundo o DER
Uma novela de 40 anos

de luta pela pavimentação da
LMG-760, entre Timóteo e São
José do Goiabal, no Vale do
Aço, está se aproximando do
fim. Em audiência pública da
Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas
realizada sexta-feira em
Marliéria, o coordenador do
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-MG), Nívio Pin-
to de Lima, anunciou que o
projeto para levar o asfalto
ao trecho de 62 quilômetros
da estrada foi iniciado este
mês e deve ser concluído no
segundo semestre de 2009.
A reunião aconteceu no Par-
que Estadual do Rio Doce, a
pedido do vice-presidente
da comissão, deputado
Juninho Araújo (PRTB).

O representante do DER
explicou que, após a conclu-
são do projeto, será feita a
licitação para escolha da
empresa que vai executar a
obra. “Existe um plano, que
é de 1987 e já ficou obsole-
to. Por isso, estamos traba-
lhando em outra frente. Não
se trata só de asfaltar, mas
de fazer uma ligação entre as
BRs 381 e 282”, explicou.

Depois de pavimenta-
da, a via vai aproximar o Vale
do Aço da BR-262, ligando
a região à Zona da Mata. A
estrada vai possibilitar ain-
da o incremento do turismo
no Parque Estadual do Rio
Doce, a maior reserva de Mata
Atlântica de Minas Gerais.

O deputado Juninho
Araújo está confiante na
conclusão da obra em 2010.
Para ele, o asfalto vai tra-
zer progresso para a popu-
lação de municípios como
Marliéria, Dionísio, Cór-
rego Novo, Timóteo e Pin-
go d’Água. “A população
não pode mais esperar.
Barro, poeira e buracos im-
pedem o acesso à saúde e
à educação e também o
desenvolvimento econômi-
co da região”.

Impacto no Parque do Rio Doce
O Parque Estadual do

Rio Doce recebe anualmente
30 mil visitantes, além de es-
tudantes e cientistas de todo
o Brasil e do exterior. A dire-
tora de Áreas Protegidas do
Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF), Aline Tristão, infor-
mou que, este ano, foram in-
vestidos R$12 milhões na es-
trutura da reserva.

Apesar de favorável ao
asfalto, o gerente do parque,
Marcos Vinícius de Freitas,
mostrou-se preocupado com a
pavimentação da MG-760. Ele

frisou a necessidade de se in-
vestir no turismo sustentável,
sem impactos negativos sobre
a fauna e a flora locais. Marcus
está especialmente preocupa-
do com o trecho da estrada
que, segundo ele, passará mui-
to perto do parque. “As conse-
qüências podem ser o aumen-
to da caça e da pesca preda-
tórias, incêndios e atropela-
mento de animais”, afirmou.

O coordenador do DER,
Nívio de Lima, afirmou que
todas as medidas ambientais
estão sendo tomadas. Segun-

do ele, é possível que haja
participação de ambientalis-
tas no projeto, dando suges-
tões e oferecendo subsídios
para minimizar ao máximo os
impactos do asfaltamento
da estrada.

No fim da reunião, foi
feito um acordo para que pelo
menos um representante do IEF
e da Polícia Militar Ambiental
acompanhem o projeto de pa-
vimentação da LMG-760.
Presença – Deputado Juninho
Araújo (PRTB), vice-presiden-
te da comissão.

Estrada serve para escoar a produção agrícola dos municípios da região  e como rota para o Parque do Rio Doce

Marcelo Metzker
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PUC Minas completa 50 anos e recebe
homenagem durante Reunião Especial
A ALMG comemorou,

com uma Reunião Especial de
Plenário, na última quinta-fei-
ra, os 50 anos da PUC Minas.
Criada em 1958 por Dom An-
tônio dos Santos Cabral, a ins-
tituição foi conhecida duran-
te 25 anos como Universida-
de Católica de Minas Gerais
(UCMG). Em 1983, na gestão
do reitor Gamaliel Herval, re-
cebeu do Vaticano o título de
Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais, outorga-
do pelo papa João Paulo II. O
deputado Célio Moreira (PSDB)
foi quem solicitou a reunião,
que foi presidida pelo depu-
tado André Quintão (PT).

O autor do requerimen-
to destacou que o ensino ca-
tólico sempre contribuiu para
a formação de várias gerações.
“Nos séculos passados, os in-
ternatos, com seus sistemas
rígidos de disciplina, eram
uma espécie de porto seguro
para as famílias que confiavam
às autoridades eclesiais a for-
mação de seus filhos”, obser-
vou Célio Moreira. De acordo
com ele, a Pontifícia Univer-
sidade Católica continua hoje
cumprindo a vocação históri-
ca de ensinar, formar e quali-
ficar, valorizando os princí-
pios da ética, moral e respon-
sabilidade social.

De acordo com dados
apresentados por Célio Mo-
reira, a PUC tem hoje cerca de
60 mil alunos, dos quais 25
mil são bolsistas. Possui apro-
ximadamente 200 proje-
tos sociais e parcerias com
duas universidades italianas,

atuando no combate à pobre-
za urbana. Segundo o depu-
tado, a parceria contribuiu
para a criação da Lei Pró-Fa-
vela, que reconheceu os direi-
tos legais de propriedade dos
moradores de favelas de Belo
Horizonte. O parlamentar des-
tacou também o programa de
qualificação profissional “Ter-
ra Viva”, voltado para mora-
dores de baixa renda, imple-
mentado em outubro deste
ano pelas unidades da PUC de
Contagem e Betim.

O deputado André Quin-
tão destacou que a universi-
dade tem descentralizado as
atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão: além dos qua-
tro campi de Belo Horizonte,
a PUC também tem unidades

em Arcos, Betim, Contagem,
Guanhães, Poços de Caldas e
Serro. De acordo com o parla-
mentar, a PUC é um exemplo a
ser seguido por outras univer-
sidades particulares, e seu
maior desafio é formar cida-
dãos com espírito transforma-
dor e humanístico.

O reitor da PUC Minas,
Dom Joaquim Giovani Mol Gui-
marães, destacou algumas metas
para os próximos anos. Uma de-
las seria a manutenção das con-
quistas dos 50 anos de existên-
cia da instituição, “inclusive em
homenagem a todos que partici-
param da construção da univer-
sidade”, ressaltou. O reitor disse
que pretende garantir a manu-
tenção da qualidade do corpo
docente e do pessoal técnico e

administrativo. Mas o maior de-
safio, segundo ele, “é ajudar os
jovens que enfrentam problemas
de violência e pobreza a superar
suas dificuldades e encontrar um
sentido para sua existência”.
Presenças – Também compu-
seram a mesa da solenidade o
secretário de Estado de Desen-
volvimento Regional e Políti-
ca Urbana, Dilzon Melo; o se-
nador Eduardo Azeredo (PSDB-
MG); o desembargador Fran-
cisco Kupidlowski; o presi-
dente do Tribunal Regional
Eleitoral, desembargador
José Tarcízio de Almeida
Melo; o secretário de Estado
de Defesa Social, Maurício de
Oliveira Campos Júnior; e a
vice-reitora da PUC Minas,
Patrícia Bernardes.

O reitor D. Giovani Mol recebeu a placa comemorativa dos deputados André Quintão e Célio Moreira

Alair Vieira
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MEIO AMBIENTE

8 horas
• Educação para a Cidadania – visita de 60 alunos da 7a série da Escola
Estadual do Bairro Amazonas (Betim)

9 horas
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Semana Nacional de Pre-
venção da Violência na Primeira Infância e Cultura da Paz

14 horas
• Educação para a Cidadania – visita de 60 alunos do curso técnico de
Turismo do Cefet

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) – quarteto de cordas Impuls (violinos, viola
e violoncelo)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Resenha

8h Brasil Eleitor

8h30Via Justiça – Controle na internet

9h10Comissão de Defesa do Consumidor (reprise) – Cancelamen-
to dos contratos de cobrança de outros valores na conta de
energia elétrica (gravado no dia 13 de novembro)

12h15Sala de Imprensa – Eleições americanas

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

14h Comissão de Meio Ambiente (reprise) – Criação da Agência
de Desenvolvimento da Região Metropolitana (gravado no dia
12 de novembro)

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 Palestra “Princípios Constitucionais da Administração
Pública” – Roberto  Sorbilli  Filho

22h Repórter Assembléia

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

23h Assembléia Debate – Implantação de GPS nos táxis

0h Memória e Poder – Depoimento do artista plástico
Jarbas Juares

1h Segunda Musical

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

Deputados ambientalistas participam
de Oficina sobre Qualidade do Ar hoje
Os deputados Sávio

Souza Cruz (PMDB) e Fábio
Avelar (PSC) vão representar
a Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais na
abertura da Oficina Nacional
sobre Qualidade do Ar em Re-
giões Metropolitanas. A ofi-
cina começa hoje, às 20 ho-
ras, no Centro Mineiro de Re-
ferência em Resíduos (Rua
Belém, 40 – bairro Espla-
nada), em Belo Horizonte, e
prossegue amanhã.

Sávio Souza Cruz, pre-
sidente da comissão, destaca
o interesse dos deputados
ambientalistas na discussão
de políticas públicas capazes
de conter o agravamento da
poluição do ar nos grandes
aglomerados urbanos. “Uma
legislação eficiente precisa se
basear em levantamentos ci-
entíficos, medições freqüen-
tes e informações atualizadas.
Só assim conseguiremos evi-

tar que o índice de incidên-
cia de doenças respiratórias,
cardiovasculares e de alguns
tipos de câncer chegue a ní-
veis dramáticos”, comenta.

Fábio Avelar, por sua
vez, cita o dispositivo cons-
titucional segundo o qual to-
dos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equi-

librado. Ele lembra também
que as indústrias – apontadas
como as grandes fontes de
poluição nas décadas passa-
das – hoje estão sujeitas a
uma fiscalização eficiente e
obrigadas a operar com filtros
para retirar os resíduos sóli-
dos que lançavam na atmos-
fera. “Hoje a emissão de ga-

ses por veículos automotores
é a principal causa da polui-
ção do ar nas maiores cidades.
Infelizmente, ainda são muito
tímidos os programas das au-
toridades ambientais para a
inspeção veicular, especialmen-
te dos veículos de carga, que
emitem grande volume de po-
luentes”, opina o deputado.

A poluição do ar causada por indústrias não é mais o principal problema enfrentado pelas metrópoles

Ricardo Barbosa – 16/5/06


