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Demolição de dique em área de proteção
preocupa autoridades de Pedro Leopoldo

A demolição de um di-
que construído irregularmen-
te na Lagoa do Sumidouro,
em Pedro Leopoldo (RMBH),
preocupa deputados e auto-
ridades do município. Na reu-
nião realizada pela Comissão
de Meio Ambiente ontem na
cidade, o prefeito Marcelo
Gonçalves e o presidente da
Câmara Municipal, Reginaldo
Alves Saraiva, manifestaram
preocupação com os impactos
ambientais da demolição da
pequena barragem, que fica
numa área de preservação
ambiental. “Isso vai causar
muito transtorno”, advertiu o
deputado Sargento Rodrigues
(PDT). Para ambientalistas,
com o fim do represamento, a
água seguirá seu curso natu-
ral e formará uma nova lagoa,
sem prejudicar a fauna local.
Página 3 Deputados da Comissão de Meio Ambiente visitaram o dique construído no Parque do Sumidouro

Guilherme Bergamini

Servidores do Judiciário enfrentam
precárias condições de trabalho

Servidores trabalhan-
do sobre pilhas de proces-
sos judiciais e em computa-
dores que não podem ser li-
gados para não sobrecarre-
gar a rede elétrica. Essa é a
rea l idade de muitas
comarcas no interior do Es-
tado, segundo relato da pre-
s idente do Ser jusmig,
Sandra Margareth Silvestrini
de Souza. Ela participou da
reunião de ontem da Comis-
são Especial da Execução das
Penas, que discutiu as con-
dições de trabalho de servi-
dores do Poder Judiciário.
Segundo ela, o volume de
processos criminais é tão
grande que, por mais que se
adiante o serviço, os servi-
dores não conseguem dar
vazão à demanda. Página 2

Os desafios da
consolidação
do Mercosul

O intercâmbio de conhe-
cimentos e o aprofundamento
dos debates sobre a cidadania
são os principais desafios para
a consolidação do Mercosul. A
constatação é de autoridades
e especialistas que comparece-
ram à reunião de ontem da Co-
missão Extraordinária de
Integração ao Parlamento do
Mercosul. Página 4

Mensagem
encaminha
indicados à
diretoria da
Arsae-MG

Página 8
Pilhas de processos judiciais se acumulam em muitas comarcas do Estado
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Serjusmig relata precárias condições
de trabalho nas comarcas de Minas

Espaço físico inadequa-
do, falta de equipamentos e,
principalmente, baixo núme-
ro de servidores para cuidar
de tantos processos. Esse foi
o panorama apresentado pelo
Sindicato dos Servidores da
Justiça de Primeira Instância
de Minas Gerais (Serjusmig) à
Comissão Especial da Execu-
ção das Penas no Estado, em
reunião realizada ontem. O
encontro para ouvir os traba-
lhadores foi requerido pelo
presidente da comissão, de-
putado João Leite (PSDB), e
pelos deputados Adelmo Car-
neiro Leão (PT) e Neider
Moreira (PPS).

A presidente do sindi-
cato, Sandra Margareth
Silvestrini de Souza, relatou
ao deputado João Leite as
condições em que trabalham
os cerca de 15 mil servidores
da Justiça de 1ª instância
nas 297 comarcas de Minas.
Segundo ela, o volume de
processos criminais é tão
grande que, por mais que se
adiante o serviço, os servi-
dores não conseguem dar va-
zão à demanda. Ela citou a
comarca de Igarapé, que em
2005 tinha 279 processos em
andamento e hoje tem cerca
de 3.800.

“Esse acúmulo faz com
que muitos servidores traba-
lhem fora de seu horário nor-
mal, aumentando os casos de
estresse e de afastamento por
doença, piorando ainda mais
o problema”, disse Sandra,
acrescentando que não há
pagamento de hora-extra no
Judiciário mineiro.

A presidente do
Serjusmig fez um relato sobre
as precárias condições em
outras comarcas, como Ibirité,
Montes Claros e Ribeirão das
Neves. No fórum de
Coromandel, contou, não há
circulação de ar e o cheiro de
mofo está por toda parte. Em
Neves, houve um aumento in-
significante do espaço inter-
no da secretaria, obra que não
compensou o transtorno cau-

sado aos servidores. Segundo
Sandra, em algumas cidades os
computadores não podem ser
ligados porque a rede elétrica
do prédio não os comporta.
Em outras, os servidores tra-
balham sentados sobre pilhas
de processos, porque não cabe
uma cadeira na sala.

“Não vemos na prática
os investimentos em segu-
rança pública divulgados no
Estado”, disse a oficial de
apoio na Vara de Execuções
Penais de Ibirité, Luciana de
Carvalho Rodrigues. Ela disse
que na cadeia de sua cidade,

que tem capacidade para 40
presos, vivem mais de 200. “A
comida tem pedra e cabelo e
muitas vezes chega crua”, de-
nunciou.

O deputado João Leite,
após ouvir o relato das traba-
lhadoras, relatou que a Comis-
são de Segurança Pública, da
qual é presidente, iniciou nes-
ta semana, em Uberaba, uma
série de visitas às 16 regiões
integradas de segurança pú-
blica de Minas. Ele disse que,
nas viagens pelo interior, pode
observar espaços mais adequa-
dos aos servidores da Justi-

ça, como em Uberlândia e Go-
vernador Valadares. O fórum de
Curvelo, segundo Sandra
Silvestrini, deveria servir de
modelo para todas as
comarcas do Estado.

Em relação à morosida-
de da Justiça, o deputado
acredita que a informatização
aumentaria a rapidez na
tramitação dos processos. A
presidente do Serjusmig con-
cordou e pediu que a priori-
dade seja dada às comarcas em
situação mais precária.
Presença – Deputado João
Leite (PSDB).

Ramal de gasoduto na região
Centro-Oeste será discutido

A Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Coope-
rativismo aprovou ontem reque-
rimento do deputado Doutor
Rinaldo (PSB) para a realização de
reunião conjunta com a Comis-
são de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. O obje-
tivo é ouvir o presidente da
Gasmig, José Carlos de Matos, so-
bre a construção de um gasoduto
até o Centro-Oeste do Estado.

Segundo o parlamentar,
a construção do ramal, às mar-
gens da MG-050, entre Betim
e Divinópolis, será decisiva
para consolidar o desenvolvi-
mento econômico e a melhoria
da qualidade de vida da po-
pulação do Centro-Oeste do
Estado. Grande parte das em-
presas da região utiliza outras
fontes energéticas de custo
mais elevado e até agressivas

ao meio ambiente, explica o
deputado.

A Comissão de Turismo
aprovou ainda sete requeri-
mentos que dispensam a apre-
ciação do Plenário.
Presenças – Deputados Te-
nente Lúcio (PDT), presiden-
te; Antônio Carlos Arantes
(PSC), Carlos Gomes (PT), Fá-
bio Avelar (PSC) e Antônio
Júlio (PMDB).

A Comissão da Execução das Penas recebeu ontem a presidente do Serjusmig, Sandra Silvestrini

Marcelo Metzker
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Demolição de dique em Pedro Leopoldo
divide opiniões de políticos e ecologistas

A demolição de um di-
que construído ilegalmente em
1991 na Lagoa do Sumidou-
ro, em Pedro Leopoldo
(RMBH), está dividindo as
opiniões de políticos e
ambientalistas locais. A des-
truição foi determinada pela
Justiça, após ação movida pelo
Ministério Público. De acor-
do com o prefeito, Marcelo
Gonçalves, já foram aprovados
cerca de R$ 300 mil para a
remoção do dique, e a obra
deve começar ainda neste mês.

A polêmica ficou evi-
dente em audiência pública
realizada ontem no municí-
pio pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. O autor do reque-
rimento, deputado Sargento
Rodrigues (PDT), o prefeito e
o presidente da Câmara Muni-
cipal, Reginaldo Alves Sarai-
va, se posicionaram contra a
demolição do dique por en-
tenderem que a medida vai
causar impacto ambiental ain-
da pior do que quando foi
construído.

Sargento Rodrigues e o
deputado Almir Paraca (PT)
visitaram a represa antes da
reunião. A barreira foi
construída dividindo a lagoa,
com rejeitos de pedras santa
luzia, minério muito explora-

do na região, formando uma
pequena estrada, que dava
acesso a uma fazenda. A área
atualmente pertence ao Par-
que Estadual do Sumidouro, e
o imóvel foi transformado num
complexo de pesquisa.

Do lado esquerdo, a la-
goa preservada está pratica-
mente seca em função da fal-
ta de chuvas, uma caracterís-
tica natural. Na margem direi-
ta, a água retida forma um
açude habitado por peixes,

aves e pequenos mamíferos.
Uma das preocupações de Sar-
gento Rodrigues é com a re-
tirada dos animais. “Como e
para onde eles serão leva-
dos?”, questionou.

Os três que são contrá-
rios à derrubada da barreira
reconhecem que ela foi feita
de maneira ilegal, mas ponde-
ram que ao longo desses 19
anos a natureza acabou se re-
generando e se acomodando
à nova realidade. Os resíduos,

pelos cálculos do deputado
pedetista, devem ocupar mais
de 2 mil caminhões. “Vai cau-
sar muito transtorno”, previu.

O deputado Almir Paraca
considerou que a audiência
serviu para refletir sobre os
erros ambientais que são co-
metidos. “Precisamos fazer
mudanças profundas em nos-
sas organizações. É preciso
pensar a médio e longo pra-
zos para evitar transtornos
como este”, aconselhou.

Ambientalistas e MP pedem o fim da represa
A promotora Thereza

Corteletti, autora da ação para
demolição do dique em Pedro
Leopoldo, explicou que a de-
cisão judicial foi embasada em
laudos apresentados por to-
dos os órgãos ambientais do
Estado que foram consultados
e se posicionaram favoráveis
à remoção.

Segundo ela, dois anos
após a construção ilegal, em
1993, o Ministério Público
assinou um termo de ajusta-
mento com a prefeitura para
a destruição da represa. No
entanto, o processo ficou pa-
rado até 2004, quando ela foi

para a cidade e resolveu in-
vestigar o problema. Ela asse-
gurou que a demolição será
feita com base em critérios
rígidos, para reduzir ao máxi-
mo os impactos no ambiente.

O presidente do Comi-
tê da Bacia do Ribeirão da
Mata, Procópio de Castro, foi
taxativo. Para ele, o erro não
pode ser mantido sob a ale-
gação de que foi cometido há
muito tempo. De acordo com
Procópio, com o rompimen-
to, a água voltará ao seu lei-
to natural e seguirá até uma
outra lagoa, mais perene, lo-
calizada cerca de 2 quilôme-

tros abaixo do local. Ele tam-
bém disse que a evasão da
água não prejudicaria os ani-
mais que ali vivem. “Os pei-
xes seguiriam o novo curso e
as aves migrariam, como já
fazem normalmente”.

A explicação dos espe-
cialistas é de que a lagoa está
numa região de relevo conhe-
cido como cárstico, ou seja,
que é formado pela dissolução
das rochas por efeito da água
que entra nas frestas, forman-
do galerias, cavernas e grutas
visíveis ou subterrâneas. Por
isso, a estrada formada pelo
aterro dos resíduos pode afun-

dar e provocar danos a essas
formações.

A represa também pode
impedir esses fenômenos na-
turais. “A região é um sítio
arqueológico natural”, refor-
çou o gerente do parque, Ro-
gério Tavares. Foi nas proxi-
midades do parque que pes-
quisadores encontraram o crâ-
nio batizado de Luzia, daquela
que é considerada a mais an-
tiga habitante das Américas.
A lagoa foi tombada como
patrimônio natural em 1979.
Presenças – Deputados Almir
Paraca (PT), que presidiu a reu-
nião; e Sargento Rodrigues (PDT).

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou audiência em Pedro Leopoldo

Guilherme Bergamini
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Parlamentares defendem troca
de conhecimentos no Mercosul

A troca de conhecimen-
tos entre os países da região,
o resgate da cidadania e o res-
peito às diferenças regionais
foram alguns dos assuntos de-
batidos por especialistas, es-
tudiosos e deputados da Co-
missão Extraordinária de
Integração ao Parlamento do
Mercosul da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, em
reunião realizada ontem. A
audiência, que recebeu repre-
sentantes da Câmara dos De-
putados da Argentina, da
UFMG e do Congresso Nacio-
nal, teve o objetivo de obter
informações sobre a forma de
organização e atuação das
casas legislativas dos países
que fazem parte do bloco.

O deputado federal
George Hi l ton (PP-MG),
membro da Representação
Brasileira do Parlamento do
Mercosul no Congresso Na-
cional, falou sobre a criação
da entidade em 2006. Em
2010, ela deve realizar a pri-
meira eleição direta para es-
colha de seus representantes.
Segundo o deputado, a ideia
da criação do parlamento re-
gional surgiu da necessida-
de de se criar um espaço para
discussão e integração das
questões políticas e sociais
do Mercosul. Ele lembra que
a atuação do bloco é essen-
cialmente econômica e co-
mercial e, por isso, foi detec-
tado que a verdadeira
integração só poderá ser ob-
tida com a troca de conheci-
mento entre as nações. “O
papel do Parlamento do
Mercosul é ser um canal con-
sultivo e de comunicação en-
tre Executivo e Legislativo,
de forma que o bloco tenha
uma real atuação no proces-
so de integração regional”,
disse.

George Hilton listou ain-
da as competências do parla-
mento, que tem, entre outras
atribuições: zelar pela obser-
vância das normas do
Mercosul; preservar os regimes
democráticos na região; rela-

tar anualmente a situação dos
direitos humanos nos Estados-
-Membros; solicitar informa-
ções dos órgãos decisórios e
receber relatórios sobre as ati-
vidades realizadas; e elaborar
estudos e projetos para pro-
mover a harmonização das le-
gislações dos países do
Mercosul.

O assessor da Câmara de
Deputados da Argentina,
Gustavo Gabriel Canteros, des-
tacou que a atuação do
Mercosul trouxe grandes avan-
ços econômicos para o bloco,
mas alertou para o fato de o
debate sobre a cidadania ter
sempre ficado de fora da pau-
ta de discussões. Segundo
ele, a verdadeira união só irá
ocorrer com a extinção da
pobreza nos países-membros.
Em sua fala, Canteros elogiou
a iniciativa da ALMG de insti-
tuir uma comissão extraordi-
nária para debater o tema e
sugeriu que, a exemplo do que
existe na Argentina, seja cri-
ado em Belo Horizonte um cen-
tro de estudos de capacitação
de políticos sobre os assun-
tos do Mercosul. “Falta muito
para termos cidadania regio-
nal, e a troca de conhecimen-
tos é um importante passo”,
disse.

A cientista política e
professora da UFMG Magna
Maria Inácio destacou que as
variações institucionais, po-
líticas e sociais dos Estados-
-Membros devem ser levadas
em consideração na busca por
um alinhamento de ideias no
Mercosul. De acordo com ela,
as peculiaridades dos siste-
mas de governo, dos
mapeamentos federativos, da
organização dos poderes
legislativos, dos métodos
eleitorais e dos tamanhos das
casas políticas dos países pre-
cisam entrar na pauta de dis-
cussões do Parlamento do
Mercosul. A professora acre-
dita que o respeito às dife-
renças políticas é primordial
para que haja um consenso
nas decisões do bloco.

Minas pode ter posição
de destaque no bloco

O vereador de Belo Ho-
rizonte, Iran Barbosa, afirmou
que a cidade tem potencial
para ser sede das decisões do
Mercosul, tendo em vista que
o turismo de negócios é uma
importante característica eco-
nômica da Capital. “Minas Ge-
rais tem que sair na frente,
uma vez que estamos direta-
mente ligados ao Mercosul,
por meio de nosso grande
potencial no turismo de ne-
gócios”, disse. Para o depu-
tado Carlos Pimenta (PDT),
Minas é a alma política do
País, e o Estado está prepara-

do para se tornar um centro
de referência e disseminação
de conhecimento.

O coordenador da comis-
são, deputado Antônio Júlio
(PMDB), afirmou que a próxima
reunião, em 10 de setembro, irá
debater os problemas e as for-
mas de atuação dos parlamen-
tos, no que se refere aos siste-
mas de saúde nacionais.
Presenças – Deputados Antô-
nio Júlio (PMDB), coordena-
dor; Antônio Carlos Arantes
(PSC), Carlos Pimenta (PDT),
Irani Barbosa (PMDB) e Tenen-
te Lúcio (PDT).

Comissão discutiu atuação de parlamentos nos países do bloco

Alair Vieira
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PASSAGENS DE ÔNIBUS

Presidente participa de inauguração de
sala da Aslemg em homenagem a ex-diretor

Com a presença do pre-
sidente da ALMG, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP), foi
inaugurada, na Aslemg, a sala
multifuncional que leva o
nome do ex-diretor-geral da
ALMG Adônis Martins Moreira.
A inauguração, ocorrida on-
tem, é uma homenagem ao já
falecido servidor,  um dos fun-
dadores da associação e pai do
atual diretor-geral, Eduardo
Vieira Moreira, que também
esteve presente.

O novo espaço na
Aslemg servirá como sala de
oficinas de idiomas e de artes
plásticas e, também, como
espaço para encontro das ou-
tras entidades representativas
dos funcionários da Assem-
bleia. Segundo o presidente
da associação, Otacílio Duarte
Freitas, a homenagem é uma
forma de reconhecer o traba-
lho do ex-diretor, não só pela
criação da entidade, mas tam-
bém por sua dedicação ao
Poder Legislativo.

Adônis Martins Moreira
trabalhou por 44 anos na
Assembleia. Além de fundador
da Aslemg, foi também um
dos fundadores da Associação

dos Aposentados Gerais
(Aplemg). Emocionado, o
atual diretor-geral, Eduardo
Vieira Moreira, disse que cer-
tamente seu pai estaria mui-
to feliz “onde está, junto com
seus companheiros de funda-
ção da Aslemg”.

O presidente Alberto
Pinto Coelho parabenizou a
Aslemg pela iniciativa. “Além da
associação, ele deixou seu filho
para seguir seus passos”, afir-
mou. O presidente falou de seu
compromisso em oferecer aos ser-
vidores do Legislativo melhores

condições de trabalho, “o que
passa pela construção de um
anexo, com restaurante e mais
espaço para os servidores”.

Além do presidente,
compareceram à inauguração
diretores e gerentes de diver-
sas áreas da Assembleia.

Alberto Pinto Coelho entre o diretor-geral Eduardo Moreira e o presidente da Aslemg, Otacílio Duarte

Willian Dias

Procon Assembleia cobra cumprimento de lei
O Procon Assembleia vai

acionar o Ministério Público
e a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) con-
tra empresas que estão
descumprindo a Lei Federal
11.975, de 2009, que conce-
de vários direitos a passagei-
ros do transporte coletivo.

A norma prevê, para li-
nhas rodoviárias, benefícios
que antes existiam apenas no
transporte aéreo, como a pos-
sibilidade de remarcar passa-
gens e de desistir da viagem
no momento do embarque.
Além disso, determina que a
empresa coloque, em local vi-
sível, a informação sobre os

novos direitos do consumidor.
A exigência, porém, não vem
sendo cumprida na Rodoviá-
ria de Belo Horizonte.

Em julho passado, logo
após a promulgação da nova
lei, o Procon Assembleia rea-
lizou blitz educativa na rodo-
viária. Segundo Marcelo Bar-
bosa, coordenador do órgão,
todas as 30 empresas que ope-
ram no local receberam uma
cópia da lei com o artigo 10
grifado.

É ele que determina que
a transportadora afixará, “em
lugar visível e de fácil acesso
aos usuários, no local de ven-
da de passagens, nos termi-

nais de embarque e desembar-
que e nos ônibus”, as dispo-
sições dos artigos 1º ao 7º da
lei. “Na quinta-feira voltamos
à rodoviária, e a maioria das
empresas não estava divulgan-
do as informações”, afirmou
Barbosa.

O coordenador do
Procon reforçou que encami-
nhará relatório à ANTT, res-
ponsável pela fiscalização das
empresas, e ao MP, solicitan-
do providências. Entre as
inovações da Lei 11.975,
está a determinação de que
os bilhetes terão validade de
um ano, a partir da data de
emissão. Dentro desse prazo,

eles poderão ser remarcados.
O passageiro também poderá
optar pela devolução do va-
lor da passagem até o mo-
mento do embarque, o que
deverá ser atendido pela
empresa em até 30 dias, em
valor atualizado.

Outro dispositivo prevê
que, em caso de atraso supe-
rior a uma hora na viagem, a
empresa deve providenciar o
embarque do passageiro em
outra empresa com serviços
equivalentes para o mesmo
destino, se houver. Se o pas-
sageiro preferir, pode exigir,
de imediato, a restituição do
valor da passagem.
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Polícia Civil
Reivindicações dos servido-
res administrativos da Polí-
cia Civil foram defendidas
pelo deputado Vanderlei
Miranda (PMDB). Ele afirmou
que a categoria tem venci-
mentos inferiores ao salário
mínimo, algo que precisa
mudar.  O parlamentar apre-
sentou o contracheque de um
servidor que recebe R$

350,89 a título de vencimen-
to básico. A mudança deste
quadro, segundo ele, benefi-
ciaria toda a população do
Estado.  “Os auxiliares da
Polícia Civil ajudam a garan-
tir a segurança dos mineiros.
É impossível que continuem
com os salários defasados de
tal forma”, salientou. O de-
putado cobrou do Governo
Estadual um posicionamento

quanto à situação dos servi-
dores. Segundo ele, o jornal
O Tempo noticiou no dia 5 de
agosto que o governador
Aécio Neves negou que a ca-
tegoria receba menos que o
salário mínimo. “Deve haver
um equívoco nas declarações
do governador. Os contrache-
ques dos servidores compro-
vam a grave defasagem sala-
rial”, pontuou.

Gripe
O deputado Tenente Lúcio
(PDT) manifestou preocupa-
ção com a gripe suína, em es-
pecial na cidade de Uberlândia
(Triângulo Mineiro). Segundo
ele, o município cancelou
eventos importantes em fun-
ção da gripe, como a come-
moração de aniversário da ci-
dade, a Exposição de
Agronegócios no Parque

Camaru e o Triângulo Music.
O parlamentar defendeu a ati-
tude da prefeitura, que, se-
gundo ele, evitará aglomera-
ções de pessoas e consequen-
temente diminuirá o risco de
contágio. “Não há leitos sufi-
cientes na cidade para aten-
der a demanda gerada por uma
epidemia. Temos que ser cau-
telosos”, salientou. Tenente
Lúcio comentou também a

audiência pública da Comis-
são de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo
realizada em Sacramento (Alto
Paranaíba), a qual foi solici-
tada por ele. Segundo o par-
lamentar, a audiência foi mui-
to positiva para o desenvol-
vimento do turismo na re-
gião, que tem um potencial
indiscutível a ser explorado
nesse setor.

Moradia
O deputado Juarez Távora
(PV) comentou a campanha
Moradia Digna – Uma Priorida-
de Social, que tem o propósi-
to de coletar 1,5 milhão de
assinaturas no País em apoio
à Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 285/08.
Ela vincula 2% das receitas da
União e 1% das receitas dos
Estados, do Distrito Federal e

dos municípios aos Fundos
de Habitação de Interesse
Social. O parlamentar ressal-
tou que, como integrante da
Frente Parlamentar de Enge-
nharia, Arquitetura e Agrono-
mia, assumiu o compromisso
de solicitar o apoio da ALMG
para que Minas Gerais atinja a
meta de 160 mil assinaturas
em apoio à PEC. Távora lamen-
tou ainda os acidentes na BR-

040.  Ele relatou um acidente
recente com seis vítimas fatais,
próximo à cidade de Con-
gonhas. Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal, ocorreram
4.376 acidentes e 191 mortes
na BR, em 2008. “É preciso to-
mar providências para que o
Dnit e órgãos responsáveis pela
rodovia tomem medidas
emergenciais para diminuir essa
tragédia”, cobrou o deputado.

Copasa
A iminência de um aumento
da tarifa de água cobrada pela
Copasa foi criticada pelo de-
putado Weliton Prado (PT),
que destacou a previsão feita
pelo diretor financeiro da
empresa, Ricardo Augusto
Simões Campos, em entrevis-
ta à imprensa, de que o rea-
juste será anunciado em se-
tembro. “Quem dirá se o au-

mento é necessário ou não é a
Agência de Saneamento, que
ainda nem teve seus diretores
nomeados”, afirmou o deputa-
do. Prado disse que irá fiscali-
zar se a Agência cumprirá sua
função ou se irá simplesmente
homologar o índice reivindica-
do pela Copasa. O dirigente da
Copasa, segundo ele, previu até
mesmo o valor do reajuste, que
ficaria em torno de 9%. O de-

putado também criticou au-
mento de 20% da tarifa de água
no município de Uberaba, que
tem serviço próprio de abaste-
cimento. O aumento, para ele,
é ilegal por ter sido autorizado
por meio de decreto municipal.
Prado afirmou que irá recorrer
ao Ministério Público e ao Ju-
diciário contra os aumentos,
tanto no caso do Triângulo
quanto no da Copasa.

Minério de ferro
A perspectiva de grandes in-
vestimentos na extração de
minério de ferro no Vale do
Jequitinhonha foi comemora-
da pelo deputado Getúlio
Neiva (PMDB) em seu pronun-
ciamento. O projeto envolve
as empresas CSN, Vale e
Votorantim, que pretendem
explorar uma grande jazida
nos municípios de Portei-

rinha, Grão Mogol e Salinas. O
benefício, segundo ele, se es-
tenderá a mais de 20 cidades.
Neiva cobrou, no entanto, a
unidade dos prefeitos da re-
gião no sentido de exigir que
o escoamento do minério seja
feito por meio de estrada de
ferro que possa transportar
também outros minérios e pro-
dutos do Vale do Jequiti-
nhonha, tais como granito,

chumbo, estanho, calcário,
lítio e bório. Seu temor é que
as empresas pretendam cons-
truir e utilizar apenas um
mineroduto, exclusivo para o
ferro. Em aparte, o deputado
Domingos Sávio (PSDB) parabe-
nizou a Igreja Presbiteriana
pelos 150 anos de presença no
Brasil e lembrou a trajetória dos
missionários em seus primeiros
anos no País.
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7h Panorama – Condomínios
7h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte
8h30 Comissões em destaque

9h Comissão Especial para Execução das Penas no Estado
(reprise)

12h30 Segunda Musical – Daniel Augusto (piano), Marina Cyrino
(flauta), Márcia Soares (canto) e Hélio Vida (piano)

13h Resenha (inédito) – Retrospectiva do noticiário da semana
13h30 Brasil Eleitor (inédito)

14h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária do dia 11/8
15h50 Teatro Assembleia – Dupla sertaneja Gil e Érick
16h20 Via Justiça – Lei antifumo

17h Mundo Político – retrospectiva da semana
17h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte
18h30 Panorama – Condomínios

19h Resenha
19h30 Teatro Assembleia – Dupla sertaneja Gil e Érick

20h Memória e Poder – Depoimento do político Genésio
Bernardino

21h Sala de Imprensa – 20 anos da Constituinte – Os bastidores
22h Resenha

22h30 Assembleia Debate – 20 anos da Uemg
23h30 Segunda Musical – Daniel Augusto (piano), Marina Cyrino

(flauta), Márcia Soares (canto) e Hélio Vida (piano)
0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária do dia 12/8
2h Encerramento

7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
8h Comissões em destaque

8h30 Teatro Assembleia – Dupla sertaneja Gil e Érick
9h Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social (reprise)

– Mudanças no cálculo de benefícios da Previdência Social
13h Assembleia Debate – 20 anos da Uemg
14h Resenha

14h30 Panorama – Bônus e cotas da UFMG
15h Compacto Pinga-Fogo

15h30 Memória e Poder – Depoimento do político Genésio
Bernardino

16h30 Segunda Musical – Daniel Augusto (piano), Marina Cyrino
(flauta), Márcia Soares (canto) e Hélio Vida (piano)

17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
18h Sala de Imprensa – 20 anos da Constituinte – Os bastidores
19h Via Justiça – Lei antifumo

19h40 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária do dia 13/8
22h Panorama – Bônus e cotas da UFMG

22h30 Comissões em destaque
23h Brasil Eleitor

23h30 Mundo Político
0h Teatro Assembleia – Dupla sertaneja Gil e Érick

0h30 Plenário (reprise) – Reunião Especial em comemoração dos 50
anos da Faculdade de Direito do Sul de Minas

2h Encerramento

Conheça os destaques deste fim de semana

sábado domingo

Comissão de Segurança Pública
Três taxistas são assaltados todos os dias em Belo Horizonte. O número do Sindicato
Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos de Minas Gerais mostra a insegurança
em que vivem esses trabalhadores. O assunto foi debatido em audiência da Comissão de Segu-
rança Pública, que reuniu representantes de taxistas, de associação de bairros e das Polícias
Civil e Militar. Horário: hoje, às 14 horas.

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Senadores e deputados federais e estaduais que se reuniram durante a audiência pública da
Comissão do Trabalho sugeriram uma mobilização popular para pressionar o Congresso Nacional
para aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 296/03, que acaba com o fator previdenciário
na concessão de aposentadorias. A reunião foi acompanhada por aposentados, sindicalistas e
estudantes, que lotaram o Plenário e as galerias. Horário: domingo, às 9 horas.

Panorama
Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte, a capital mineira conta quase 260 mil aparta-
mentos e mais de 42 mil salas. Administrar os conflitos e interesses de cada indivíduo que
habita ou trabalha nesses locais não é tarefa fácil. O Panorama conversa sobre condomínios
com a advogada Analisa Calhau e a administradora de condomínios Heloísa Melo. Horários:
sábado, às 7 horas e às 18h30.

Via Justiça
O Via Justiça desta semana vai debater uma questão polêmica: a vigência de leis que restringem
alguns direitos individuais, como o de fumar, por exemplo. Esse novo viés jurídico vai de encon-
tro à Constituição ou se justifica por funcionar como uma proteção à sociedade? Os convidados
são o deputado Délio Malheiros (PV) e o desembargador Manuel Bravo Saramago. Horários: hoje,
às 23 horas; sábado, às 16h20; domingo, às 19 horas; e segunda-feira, às 8h30.
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PLENÁRIO

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político
8h30 Panorama – Doença de Chagas

9h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(reprise) – Transformação da Codemig em empresa pública

12h Sala de Imprensa – 20 anos da Constituinte – Os bastidores
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembleia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembleia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Segurança Pública (reprise) – Crescimento da
violência contra taxistas na RMBH

16h30 Brasil Eleitor
17h Memória e Poder – Depoimento do bispo católico Dom Luciano Mendes
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Doença de Chagas
19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece

na Assembleia e as principais notícias do Estado
19h55 Trabalho de base

20h Assembleia ao Vivo – Reunião especial em comemoração dos
50 anos do Instituto Hermes Pardini

22h Repórter Assembleia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Via Justiça (inédito) – Lei antifumo

23h40 Teatro Assembleia – Dupla sertaneja Gil e Érick
0h10 Sala de Imprensa – 20 anos da Constituinte – Os bastidores

1h Brasil Eleitor
1h30 Repórter Assembleia

2h Encerramento

9h30
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – reunião da campanha
“Quem financia a baixaria é contra a cidadania”

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – Tadeu Martins (contador de casos)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Hermes Pardini,
a requerimento do deputado Célio Moreira

Governador encaminha indicações
para compor diretoria da Arsae-MG

O Plenário recebeu on-
tem três mensagens do gover-
nador, entre as quais a que
traz três indicações para os
cargos de diretores da Agên-
cia Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e Es-
gotamento Sanitário (Arsae-
-MG).

Foram indicados Octá-
vio Elísio Alves de Brito, An-
tônio Maurício Fortini e
Teodoro Alves Lamounier. Os
nomes deverão ser aprovados
pelo Plenário, após arguição
dos indicados por comissão
especial que será criada para
esse fim.

Uma segunda mensa-
gem do governador propõe
o Projeto de Lei que ganhou
o número 3.619/09. Ele am-
plia as funções da Cemig,
incluindo explicitamente em
seu objeto social o desen-
volvimento e a exploração

de sistemas de telecomuni-
cação e de informação.

A terceira mensagem
propõe projeto de lei que dá
a denominação de Escola Es-
tadual Pedro Inácio Noguei-
ra à Escola Estadual de São
Gonçalo, em Espera Feliz
(Zona da Mata).
Pronunciamentos – Ao final
da reunião, pronunciamentos
de diversos parlamentares
abordaram temas variados. O
deputado Célio Moreira
(PSDB) comentou audiência
pública realizada com a pre-
sença do senador Paulo Paim
(PT-RS), em que foi critica-
do o fator previdenciário e
defendida a aprovação do
projeto, em tramitação no
Congresso, que corrige em
16,65% o salário dos aposen-
tados.

O deputado Getúlio Neiva
(PMDB) criticou o atraso no

pagamento dos precatórios
pelo Governo do Estado, des-
tacou o endividamento dos
municípios e a falta de sedes
de diversos órgãos do Estado
em Teófilo Otoni (Vale do
Mucuri). Ele ressaltou a pro-
messa de criação de uma Su-
perintendência Regional da
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente no município.

Domingos Sávio (PSDB)
apoiou a reivindicação de
Getúlio Neiva sobre os
precatórios e criticou o
posicionamento do presi-
dente Lula e dos senadores
José Sarney (PMDB-AP) e
Fernando Collor (PTB-AL) a
respeito da crise do Senado.
Segundo ele, estão sendo
minimizadas denúncias gra-
ves, tais como a existência
de atos secretos.

O deputado Padre João
(PT) lamentou a situação do

Senado e lembrou visita do
governador Aécio Neves, do
ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, do gover-
nador de São Paulo, José Ser-
ra, e de Geraldo Alckmin ao
senador José Sarney, em que
os quatro teriam prestado so-
lidariedade ao presidente do
Senado. Ele também comemo-
rou a aprovação da redação
final do PL 2.771/08, que
modificou a Lei Florestal e in-
cluiu emenda de sua autoria,
a qual regularizou a existên-
cia de projetos de reforma
agrária em áreas de preserva-
ção permanente, sob deter-
minadas condições.

Por fim, o deputado
Wander Borges (PSB) relatou
sua participação na sexta ma-
nifestação realizada em favor
da duplicação da BR-381, que
foi prometida pelo Governo
Federal.


