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Comissão Extraordinária faz hoje
2º debate público sobre reforma política

realização de reunião espe-
cial em homenagem à Casa 
do Caminho, entidade filan-
trópica com obras sociais 
em Araxá (Alto Paranaíba).

O II Debate Público 
Minas na Reforma Política, 
será realizado hoje, a partir 
das 14 horas, no Plenário, 
e vai reunir pesquisadores, 
estudiosos de Direito, So-
ciologia e Ciência Política, 
para discutir e fazer pro-
postas quanto aos sistemas 
eleitorais e o fi nanciamento 
de campanhas. Outro foco 
do debate, que acontece 
no Plenário, será a discus-
são sobre a participação das 

mulheres na reforma.
A realização é da Co-

missão Extraordinária de 
Acompanhamento da Refor-
ma Política, que, além de 
um primeiro debate público, 
realizado em 23 de maio, fez 
uma série de reuniões com 
convidados de vários segmen-
tos da sociedade nos últimos 
dois meses, recebendo suges-
tões também da população, 
por meio de consulta pública 
lançada na internet. O obje-
tivo é levar as propostas de 
Minas ao Congresso Nacional. 
O recebimento de sugestões 
da consulta se encerra hoje. 
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encontro regional do Fórum 
Técnico Segurança nas Esco-
las, por uma Cultura de Paz, 
que será realizado em Juiz de 
Fora (Zona da Mata).

Além disso, as comis-
sões realizam 29 ativida-
des, entre as quais um de-
bate público, duas visitas e 
quatro audiências. Também 
está previsto na semana a 

Apesar de mais cur-
ta em número de dias úteis 
(apenas três), a semana que 
começa hoje terá diversas 
atividades na ALMG. Entre 
os destaques está o segundo 
debate público sobre a refor-
ma política, que enfocará o 
papel das mulheres diante 
da proposta. Outro even-
to importante é o primeiro 

Deputados recebem reivindicações
de trabalhadores das obras do Mineirão

A Comissão de Direitos 
Humanos vai visitar hoje as 
obras do Mineirão e os alo-
jamentos dos trabalhadores 
da construção civil, para ve-
rifi car as condições denuncia-
das pelos operários, em greve 
desde quarta-feira (15). 

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Cons-
trução de Belo Horizonte e 
Região, Osmir Venuto da Sil-
va, os 500 operários pedem 
aumento salarial e melhores 
condições de trabalho. 

Na sexta-feira (17), 
parte deles foi recebida por 
deputados, que se dispuseram 
a ajudar nas reivindicações.

Também na sexta, o de-
putado Durval Ângelo, presi-

Na sexta, deputados receberam operários insatisfeitos com condições de trabalho

Marcelo Metzker

Espírito solidário é destacado na homenagem ao Grêmio Espanhol. Página 6 

A programação completa das comissões da ALMG está na Agenda. Páginas 7 e 8

dente da Comissão, anunciou 
que a comissão vai à Peni-
tenciária Nelson Hungria para 

ouvir do goleiro Bruno a sua 
versão sobre o suposto envol-
vimento da juíza Maria José 

Starling , da comarca de Esme-
raldas, na venda de um habeas 
corpus. Páginas 4 e 5
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 20/6/2011 A 22/6/2011

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA
20/6

TERÇA-FEIRA
21/6

QUARTA-FEIRA
22/6

QUINTA-FEIRA
FERIADO

9:00

COM. ESP. INDICAÇÃO 
PARA O IGA

Extraordinária
Plenarinho IV 

DIREITOS HUMANOS
Auditório

9:30

COM. ESP. INDICAÇÃO 
PARA O DETEL

Especial
Plenarinho II

SAÚDE
Plenarinho IV

10:00

DEFESA DO CONSUMIDOR
Plenarinho II

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
Plenarinho III

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Plenarinho IV

MEIO AMBIENTE
Auditório

VISITA 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Belo Horizonte

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS 
E REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

10:30

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
COOPERATIVISMO

Extraordinária
Plenarinho III

DEFESA DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Plenarinho I

MINAS E ENERGIA
Extraordinária

Mariana

14:00

DEBATE PÚBLICO 
C. E. DE ACOMPANHAMENTO DA 

REFORMA POLÍTICA
Plenário

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Belo Horizonte

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA

Plenarinho IV

14:30

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS

Plenarinho I

COM. ESP. INDICAÇÃO  
PARA O IDENE
Extraordinária
Plenarinho III

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA 
E DA AÇÃO SOCIAL

Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

COM. ESP. INDICAÇÃO 
PARA A LEMG
Extraordinária

Auditório

15:00

C. E.  INDICAÇÃO DO  CONSELHEIRO 
DO  

TRIBUNAL DE CONTAS
Especial

Plenarinho III

ESPORTE, LAZER 
E JUVENTUDE
Plenarinho II

POLÍTICA AGROPECUÁRIA 
E AGROINDUSTRIAL

Plenarinho IV

15:30

COM. ESP. INDICAÇÃO PARA A 
ADEMG

Extraordinária
Plenarinho II

16:00 CULTURA
Plenarinho III

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Meio ambiente e situação de ciganos
na Capital serão debatidos na semana

cerca de 50 famílias ciganas 
da Capital. De acordo com o 
dirigente, elas vivem em bar-
racas, sem energia elétrica e 
saneamento básico, e sofrem 
constantes ameaças de expul-
são, de invasões e abusos de 
autoridades. Entre os convi-
dados está a secretária Espe-
cial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, Luiza 
Helena de Bairros.
Escolas – Amanhã, Juiz de 
Fora sedia o primeiro encon-
tro regional do Fórum Técnico 
Segurança nas Escolas, por 
uma Cultura de Paz. Serão 
tratados no evento os proble-
mas enfrentados pelos alunos 
e professores da região, de-
correntes da violência dentro 
e fora do ambiente escolar. 
Autoridades, especialistas e 
profi ssionais da educação e 
da segurança participam du-
rante todo o dia da atividade, 
que será realizada no Insti-
tuto Metodista Granbery (rua 
Batista de Oliveira, 1145, 

Centro), com encerramento 
previsto para as 18 horas.

Organizado pelas Co-
missões de Segurança Pública 
e de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Assembleia, com o 
apoio de entidades públicas e 
da sociedade civil, o encontro 
busca reunir propostas para 
prevenção e combate à violên-
cia nas escolas. Estão previstas 
palestras de Janaína Lawall, 
socióloga do Centro de Pes-
quisas Sociais da UFJF, e Maria 
Cristina Pinheiro, coordenado-
ra do Programa Escola Viva Co-
munidade Ativa da Secretaria 
de Estado de Educação.

Também amanhã, às 10 
horas, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável investiga o 
impacto ambiental que po-
derá ser causado pela cap-
tação defi ciente de esgoto e 
a disposição inadequada de 
resíduos em Nova Lima (Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte). A comissão tam-

bém discutirá, no Auditório, 
a possibilidade de contami-
nação de mananciais da Co-
pasa. O município tem apenas 
13,9% do esgoto tratado e 
cerca de 65% da água de Belo 
Horizonte tem origem no Rio 
das Velhas, em Nova Lima.

No mesmo dia e horário, 
a Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude visita a sede do 
projeto Plug Minas, que fun-
ciona na Rua Santo Agostinho, 
1.441 – Horto, na Capital. Os 
deputados querem conhecer 
de perto os projetos desen-
volvidos pelo Plug Minas, 
voltados para a formação e o 
aperfeiçoamento educacional 
e profi ssional dos jovens. O 
Plug Minas – Centro de Forma-
ção e Experimentação Digital 
é um projeto do Governo de 
Minas dedicado a estudantes 
de escolas públicas e egressos 
de 14 a 24 anos, que desen-
volvem competências para 
lidar com aspectos da cultura 
digital e das artes.

Abrindo a semana na 
Assembleia Legislativa, a Co-
missão de Direitos Humanos 
visita hoje as obras do Estádio 
Governador Magalhães Pinto, 
o Mineirão, e os alojamentos 
dos trabalhadores da constru-
ção civil. O objetivo é verifi car 
as precárias condições de tra-
balho denunciadas pelos ope-
rários, em greve (ver matéria 
na página 5).

Também hoje, a Comis-
são de Participação Popular 
tem audiência na Cabana dos 
Ciganos Kalóns, no bairro São 
Gabriel, em Belo Horizonte. O 
objetivo é discutir as deman-
das e desafi os da Associação 
Guiemos Kalóns, entidade 
que representa ciganos dos 
bairros Ribeiro de Abreu, Bel-
mont, Céu Azul, Ouro Minas, 
entre outros.

O presidente da asso-
ciação e cigano Kalon, Car-
los Amaral, explicou que eles 
querem apoio para a melho-
ria da condição de vida das 

Futuro da Usiminas será tema de reunião
da reunião gira em torno da 
polêmica sobre a reativação 
da Mina Del Rey, de minério 
de ferro, que fi ca no períme-

tro urbano, a pouco mais de 1 
km de três bairros de Mariana 
e a 5 km do Centro Histórico. 
A população está preocupada 

com os impactos que a reto-
mada da mineração poderia 
acarretar à vida das pessoas e 
ao meio ambiente.

Amanhã, às 10h30, 
no Plenarinho III, a Comis-
são de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 
vai debater o futuro da Usi-
minas no Estado. A empresa 
vem sofrendo mudanças no 
controle acionário do grupo 
e os novos acionistas esta-
riam contrariando um acor-
do assinado pelos antigos 
controladores. Com isso, os 
trabalhadores da Usiminas 
estariam perdendo diversas 
conquistas, como a caixinha 
dos empregados. Outra con-
sequência seria o risco de 
Minas Gerais perder investi-
mentos para outros estados, 
especialmente São Paulo.

Na quarta-feira (22), às 
10h30, a Comissão de Minas 
e Energia realiza audiência 
pública em Mariana (Região 
Central), no Centro de Con-
venções, que fi ca na Praça 
JK, s/nº – Centro. A pauta Usiminas vem sofrendo mudanças no controle acionário. Comissão vai tratar do tema amanhã

Marcelo Metzker 
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Deputado quer ouvir goleiro Bruno
sobre suposta venda de habeas corpus

ria José Starling, bem como 
sobre uma suposta visita que 
ela teria feito ao goleiro na 
penitenciária.

A denúncia da suposta 
negociação foi feita duran-
te um depoimento prestado 
na ALMG por Ingrid Calhei-
ros Oliveira, namorada de 
Bruno, no dia 10. No depoi-
mento, Ingrid fez denúncias 
contra a magistrada, o ex-
-advogado de Bruno, Robson 
Pinheiro, e um suposto poli-
cial, de nome Leandro.

Segundo ela, Pinheiro, 
que seria advogado pessoal 
de Maria José Starling, teria 
lhe proposto a assinatura de 
um contrato com uma cláu-
sula de impetração de habeas 
corpus a favor de Bruno, no 
valor de R$ 1,5 milhão. In-
grid teria então procurado o 
advogado Cláudio Dalledone 
Júnior, que, desconfi ado de 
uma tentativa de extorsão, 
teria aconselhado a namorada 
do goleiro a destituir Robson 
Pinheiro do caso.

No depoimento, Ingrid 
relatou que também teria si-
do abordada por um policial 
de nome Leandro, que a te-
ria aconselhado a reconside-
rar a permanência do advo-
gado Pinheiro no caso. “Não 
há hipótese de isso ser uma 
montagem, pois prejudicaria 
o próprio Bruno”, conside-
rou Durval.
Vídeo – Durante a reunião, 
o parlamentar também anun-
ciou a existência de um ví-
deo, gravado pela TV Record 
e pelo advogado Cláudio Dal-
ledone Júnior, no qual Rob-
son Pinheiro garantiria que o 
habeas corpus que seria aca-
tado pela Justiça seria aque-
le por ele impetrado.

Na reunião também 
estiveram presentes o mem-
bro da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB Wagner 
Dias Ferreira e a delegada 
de polícia Silvana Fiorillo, 
que também confi rmou as 
denúncias feitas por Ingrid 
durante depoimento na Ou-
vidoria de Polícia.

Para Durval Ângelo, a 
participação da Comissão de 
Direitos Humanos da ALMG se 
encerraria com a visita ao go-
leiro Bruno, uma vez que, na 
sua avaliação, o caso se encon-
tra sob investigação da Corre-
gedoria e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O deputado 
se mostrou ainda preocupado 
com a atuação da juíza Maria 
José Starling, que, segundo 
Durval, já seria conhecida, por 
ter agido de forma suspeita 
e irregular em outros casos. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Dur-
val Ângelo (PT), presidente; 
Paulo Lamac (PT), vice-pre-
sidente; e Adelmo Carneiro 
Leão (PT).

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
anunciou que a comissão 
vai à Penitenciária Nelson 
Hungria para ouvir do golei-
ro Bruno a sua versão sobre 
o suposto envolvimento da 
juíza Maria José Starling, da 
comarca de Esmeraldas, na 
venda de um habeas corpus 
que possibilitaria a sua li-
beração. O anúncio foi fei-

to em reunião realizada na 
sexta-feira (17).

De acordo com Durval, 
o goleiro estaria disposto a 
contar tudo o que sabe so-
bre o caso, inclusive se teria 
realmente recebido a oferta 
de venda do seu habeas cor-
pus. O parlamentar também 
afi rmou que, na ocasião, a 
comissão poderá obter mais 
informações sobre o envolvi-
mento no caso da juíza Ma-

Durval Ângelo pretende ir até a Penitenciária Nelson Hungria para ouvir o ex-goleiro do Flamengo

Guilherme Bergamini 

Para Durval, participação da comissão no caso se encerra com a visita

Guilherme Bergamini 
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Direitos Humanos verifi cará condições 
de trabalho nas obras do Mineirão

A Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Le-
gislativa vai visitar as obras 
do Estádio Governador Ma-
galhães Pinto, o Mineirão, 
e os alojamentos dos tra-
balhadores da construção 
civil, para verifi car as con-
dições denunciadas pelos 
operários, em greve desde 
quarta-feira (15). Represen-
tantes da Superintendência 
Regional do Trabalho e do 
Ministério Público do Tra-
balho de Minas Gerais serão 
convidados.

A visita atende a re-
querimento dos deputados 
Adelmo Carneiro Leão (PT), 
Duarte Bechir (PMN), Rogé-
rio Correia (PT) e do vice-
presidente da comissão, 
deputado Paulo Lamac (PT), 
aprovado em reunião na ma-
nhã de sexta-feira (17). 

De acordo com o pre-
sidente da comissão, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
a visita deve ser realizada 
hoje. Além disso, será en-
viado ofício com apelo ao 
secretário extraordinário da 
Copa do Mundo, Sérgio Bar-
roso, para providências em 
relação à abertura de nego-
ciação com os operários. O 
requerimento é dos deputa-
dos Adelmo Carneiro Leão e 
Duarte Bechir.

A reunião de sexta, 
solicitada pelo deputado 
Adelmo, contou com a parti-
cipação de cerca de 40 ope-
rários e teve como objetivo 
apresentar as reivindicações 
aos parlamentares. Segundo 
o presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção de Belo 
Horizonte e Região, Osmir 
Venuto da Silva, os operários 
da obra no estádio pedem 
aumento salarial e melho-
res condições de trabalho. 
O sindicato quer que o valor 
pago aos pedreiros seja de 
R$ 1.250 e aos serventes, 
R$ 850. Atualmente, os salá-
rios são de R$ 926 e R$ 600, 
respectivamente. 

Conforme Osmir, 42 
trabalhadores moram em 
alojamento no bairro São 
Paulo, na região Nordeste 
da Capital, mas contam com 
apenas dois banheiros. Na 
obra, a situação se repete: 
o sindicalista informou que 
existem apenas três chuvei-
ros para 500 operários. “A 
lei exige que haja um pa-
ra cada 10 trabalhadores”, 

Trabalhadores acompanham reunião da Comissão. Melhores condições de trabalho são uma das reivindicações

Marcelo Metzker

afi rmou. Alguns dos funcio-
nários se manifestaram pa-
ra confi rmar as difi culdades 
enfrentadas no canteiro. 
Vantuil José da Silva, por 
exemplo, disse que se sente 

“envergonhado pela atitude 
das empreiteiras no Estado” 
e que, em pleno século XXI, 
muitas seriam negligentes 
em relação às garantias dos 
trabalhadores. 

Obras no Mineirão estão paralisadas desde semana passada

Guilherme Dardanhan

O deputado Rogério Cor-
reia, por sua vez, considerou a 
reivindicação compatível com 
os custos da reforma. Confor-
me o parlamentar, o projeto 
básico do estádio custou R$ 
17,8 milhões, enquanto o do 
estádio de Brasília, o Mané 
Garrincha, R$ 2 milhões.

O deputado Duarte 

Bechir parabenizou os ope-
rários pela tentativa de bus-
ca de soluções e pediu que 
eles sejam reconhecidos e 
valorizados. 

Para Adelmo Carneiro 
Leão, a expectativa é de que 
o Governo aja com transpa-
rência em relação às obras. 

Já Paulo Lamac ponde-

rou que há escassez de mão-de-
-obra para a construção civil no 
Estado e que os valores pagos 
estão “abaixo do razoável”. 
Presenças – Deputados Dur-
val Ângelo (PT), presidente; 
Paulo Lamac (PT), vice; Du-
arte Bechir (PMN), Adelmo 
Carneiro Leão (PT) e Rogério 
Correia (PT). 

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, de-
putado Durval Ângelo, explicou 
que representantes do Governo 
do Estado e das empreiteiras 
não foram convidados para a 
reunião de sexta-feira porque 
não houve tempo, já que o 
encontro foi acertado com os 
operários na tarde anterior. 

Deputados cobram valorização e transparência 
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Em fevereiro de 1911, 
um grupo de pouco mais de 
cem imigrantes espanhóis 
que trabalhavam na constru-
ção de Belo Horizonte criou 
uma associação para “matar 
as saudades” da terra natal, 
aproximar os cidadãos da Es-
panha e ajudar aqueles mais 
necessitados. Nascia assim o 
Grêmio Espanhol de Socorros 
Mútuos e Instrução, homena-
geado pela ALMG na noite da 
última quinta-feira (16), em 
Reunião Especial de Plená-
rio. Pautado pelo espírito de 
solidariedade, fraternidade e 
hospitalidade, o centenário 
grêmio tornou-se referência 
para a colônia espanhola em 
Belo Horizonte.

Autor do requerimento 
da reunião, o 2º-vice-pre-
sidente da ALMG, deputado 
Inácio Franco (PV), destacou 
que o grêmio sintetiza o que 
há de melhor na Espanha: 
sua gente, seus hábitos, sua 
cultura e sua língua. “É uma 
entidade que carrega o orgu-
lho de ter sido fundada com 
um único propósito: ajudar o 
próximo”, enfatizou. 

Hoje, além de ativida-
des culturais, sociais e es-
portivas, o grêmio promove 
parcerias com escolas parti-
culares da Capital. Pretende 
expandir esse intercâmbio 
para a rede pública, a fi m de 
ampliar o acesso de estudan-
tes aos costumes e à língua 
espanhola.

Outro desafi o, segun-
do o presidente da entida-
de, Manuel Diz Ramos Filho, 
é despertar nos fi lhos e nos 
jovens descendentes o inte-
resse pela cultura espanhola, 
lembrando que há hoje um 
certo distanciamento. Pa-
ra que os jovens se sintam 
atraídos pela milenar cultu-
ra, Ramos reivindicou mais 
apoio dos governantes espa-
nhóis e brasileiros, por meio 
de parcerias e convênios que 
promovam a difusão da cul-
tura, o empreendedorismo, o 
esporte e o turismo.

Homenagem ao Grêmio Espanhol 
destaca espírito solidário e cultura

Manuel Diz Filho recebe placa comemorativa dos deputados Duarte Bechir e Inácio Franco

Alair Vieira 

Construção de BH trouxe imigrantes
A imigração espanhola 

foi feita de forma intensiva 
entre 1885 e 1911, e o mo-
tivo nesse período foram as 
condições econômicas des-
favoráveis não só naquele 
país, mas em toda a Europa. 
As principais levas foram 
para as lavouras cafeeiras de 
São Paulo e para o comércio 
da Bahia. 

Em Minas Gerais, não 
chegou a haver um movimen-
to expressivo de imigrantes, a 
não ser em categorias especí-
fi cas, como a dos religiosos, 
no período colonial. Exem-
plos dessa presença estão 
nas paróquias de Ouro Preto, 
então Vila Rica, Mariana, São 
João del Rei e Nova Lima.

Já na construção da 

capital mineira, em fi ns do 
século XIX e início do século 
XX, houve uma entrada maior 
de imigrantes espanhóis, com 
a necessidade de mão de obra 
especializada em cantaria e 
madeira. Mas os espanhóis 
que chegaram a Belo Horizon-
te, nesta época, já estavam no 
Brasil e vinham principalmen-
te de São Paulo e da Bahia.

As relações bilaterais fo-
ram também destacadas pelo 
deputado federal Antônio Ro-
berto (PV/MG), que represen-
tou a Câmara dos Deputados 
na Reunião Especial. Na opi-
nião do deputado, as relações 
Espanha-Belo Horizonte têm 
“futuro promissor”, já que são 
crescentes as iniciativas con-
juntas não somente nos negó-
cios, mas também na cultura.
Dívida histórica – Segundo 
Antônio Roberto, mais de 750 
mil espanhóis imigraram para 
o Brasil no fi nal do século XIX 
em busca de oportunidades de 
trabalho. O deputado Duarte 
Bechir (PMN), que presidiu 
a Reunião Especial, lembrou 
que para Belo Horizonte vie-

ram operários da Galícia. Ele 
enfatizou que a homenagem 
prestada pela Assembleia res-
gata uma dívida histórica com 
os espanhóis. 

De acordo com Bechir, 
BH costuma festejar outros 
imigrantes, como italianos, 
árabes e japoneses, embora 
“desde a primeira hora de nas-
cimento da Capital, pedreiros e 
marceneiros oriundos da por-
ção maior da Península Ibérica 
já empenhavam por nós o seu 
suor e o esforço de suas mãos”.

Ao fi nalizar a reunião, o 
deputado Duarte Bechir ava-
liou que os cem anos do grê-
mio espanhol são motivo “para 
uma grande festa para aquecer 
e alegrar a alma de todos nós 

que nos encantamos com as 
danças fl amencas, a guitarra, 
as tortilhas, as paelhas ou a 
sangria espanhola”. Um pouco 
disso foi mostrado durante a 
Reunião Especial, com a apre-
sentação do grupo de gaiteiros 
Aires do Monte e das bailarinas 
de dança fl amenca Agda Zanol 
e Bárbara Taboada.
Mesa – Além das autoridades 
e convidados citados, compu-
seram a Mesa o cônsul hono-
rário da Espanha em Belo Ho-
rizonte, Cláudio Alvarez Lou-
renço; e o cônsul de Portugal 
em Belo Horizonte, André de 
Melo Bandeira. Também par-
ticiparam da Reunião Especial 
os deputados Bosco (PtdoB) e 
Luiz Carlos Miranda (PDT).
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra “Próximo Futuro” – Léo Piló (Galeria de Arte)
9h30

• Reunião Preparatória para o Ciclo de Debates Salário Mínimo Regional 
(Plenarinho IV)

11 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Mineirão) – verifi car as condições de 

trabalho na obra do Mineirão, tendo em vista denúncias de irregulari-
dades e violações de direitos humanos. Convidados: Alysson Alves, su-
perintendente Regional do Trabalho de Minas Gerais; Arlélio de Carvalho 
Lage, procurador do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. 
Requerimento: Durval Ângelo

14 horas
• Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política (Ple-

nário) – II Debate Público Minas na Reforma Política. Convidados: Jô 
Moraes, deputada federal; doutoranda e pesquisadora sênior do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Fafi ch-UFMG, Marina Pinhei-
ro; professor do Instituto para o Desenvolvimento Democrático, Rodolfo 
Viana Pereira; professor e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos 
da UFMG, Carlos Ranulfo; professor doutor do Departamento de Ciência 
Política da Universidade Federal de Campinas, Bruno Speck; sociólogo e 
pesquisador do grupo de pesquisa “Opinião Pública, Marketing Político 
e Comportamento Eleitoral” da UFMG, Paulo Victor Melo. Requerimen-
to: deputados Antônio Júlio, Carlos Mosconi, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio 
Cherem, Rogério Correia e Romel Anízio e deputada Luzia Ferreira

• Comissão de Participação Popular (Cabana dos Ciganos Kalóns de Belo 

Horizonte) – debater as demandas, as propostas e os desafi os da Asso-
ciação Guiemos Kalóns de Belo Horizonte. Convidados: ministra de Es-
tado Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial, Luiza Helena de Bairros; prefeito de Belo Horizonte, Márcio 
de Araújo Lacerda; presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador 
Léo Burguês; secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Wander 
Borges; secretário municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte, 
Jorge Raimundo Nahas; Câmara de Belo Horizonte, vereadora Neusi-
nha Santos; presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualda-
de Racial – Conepir, Ronaldo Antônio Pereira da Silva; presidente do 
Conselho de Promoção da Igualdade Racial – Conpir, Denise Pacheco; 
coordenador especial de Políticas Pró-Igualdade Racial, Clever Alves 
Machado; presidente da Associação Guiemos Kalóns, Carlos Amaral. Re-
querimento: deputado Carlin Moura

14h30
• Reunião preparatória do Seminário Legislativo Erradicação da Pobreza 

(Plenarinho I)
15 horas

• Comissão Especial de Indicação do Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado (Plenarinho III)

20 horas
• Reunião Especial em homenagem à Casa do Caminho, com sede no mu-

nicípio de Araxá. Requerimento: deputado Bosco (PTdoB)
• Segunda Musical (Teatro) – apresentação de Olga Galeano (violino) e 

Anderson Daher (piano)

Procon constata aumento nos
preços dos produtos de festas juninas

As maiores variações 
de preços, na comparação 
com a pesquisa feita em 
2010, foram encontradas na 
canela em casca (158,97%), 
na rapadura (65,63%) e no 
bacon (29,74%). As maiores 
reduções foram registradas 
nos preços do coco ralado 
Socôco (-20,7%), do feijão 
carioquinha Pink (-17,42%) 
e do amendoim com casca 
(-15,98%).

O Procon também cons-
tatou grandes variações de 

preços entre os estabeleci-
mentos pesquisados. O paco-
te de canela em casca, produ-
to que sofreu o maior reajuste 
em relação a 2010, apresen-
tou variação de preços de 
298,67%. O produto pode ser 
encontrado por preços que va-
riam entre R$ 0,75 e R$ 2,99. 
Também apresentaram signifi -
cativas variações de preços o 
quilo do bacon (242,41%), o 
doce de leite e de coco Itam-
bé (222,94%) e o coco ralado 
Socôco (206,92%).

gislativa de Minas Gerais divul-
gada na quinta-feira (16). Fo-
ram pesquisados 20 produtos 
de várias marcas em 12 estabe-
lecimentos de Belo Horizonte, 
entre os dias 7 e 10 de junho.

Os preços médios dos 
produtos típicos das festas ju-
ninas apresentaram aumento 
de 2,47% em relação ao ano 
passado, constatou pesquisa 
do Procon da Assembleia Le-

Terça-feira (21/6) 
9 horas

• Comissão Especial de Indicação de Cláudia Lúcia Leal Werneck para o IGA 
(Plenarinho IV)

• Reunião Preparatória para a III Conferência Estadual das Mulheres
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho 

III)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório) 

– discutir o possível impacto ambiental causado pela captação defi cien-
te de esgoto, bem como a disposição inadequada de resíduos no municí-
pio de Nova Lima, o que poderá contaminar os mananciais de captação 
de água da Copasa, situados nas reservas ecológicas de Fechos e Mutuca, 
localizadas na Serra da Moeda. Convidados: diretora-geral do Igam, Clei-
de Izabel Pedrosa de Melo; presidente da Feam, José Cláudio Junqueira 
Ribeiro; secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Nivio 
Tadeu Lasmar Pereira; secretário municipal de Obras e Infraestrutura de 
Belo Horizonte, Murilo de Campos Valadares; presidente da Copasa, Ri-

cardo Augusto Simões Campos; prefeito de Nova Lima, Carlos Roberto 
Rodrigues; promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, de Habi-
tação e Urbanismo do Município de Nova Lima, Andressa de Oliveira Lan-
chotti; presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, Cláudia 
Teresa Pereira Pires; superintendente executiva da Associação Mineira de 
Defesa do Ambiente – Amda, Maria Dalce Ricas. Requerimento: deputado 
Délio Malheiros e deputada Luzia Ferreira

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Belo Horizonte – Centro de 
Formação e Experimentação Digital – Plug Minas) – debater projetos 
desenvolvidos para a formação e o aperfeiçoamento educacional e pro-
fi ssional ao jovem. Requerimento: deputados Adelmo Carneiro Leão, Fa-
biano Tolentino e Marques Abreu

10h30
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho 

III) – discutir o futuro da Usiminas no Estado. Convidados: ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando da Mata Pimen-
tel; secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dorothea Fonseca 
Furquim Werneck; prefeito de Ipatinga, Robson Gomes da Silva; presidente 
da Câmara de Ipatinga, Nardyello Rocha de Oliveira; presidente da Usiminas, 
Wilson Nélio Brumer; diretor comercial da Nippon Steel Empreendimentos 

ACONTECE NA SEMANA
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 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Sala de 
Imprensa

 7h30 Resenha

 8h Mundo Político

 8h30 Via Justiça – Guerra Fiscal 
 9h Comissão de Segurança Pública – Propostas do Fórum Técnico 

Segurança Pública: drogas, criminalidade e violência 
 11h30 Comissões de Assuntos Municipais e de Participação Popular – 

Via Albuquerque
 14h Assembleia ao Vivo – Debate Público: 2º Debate Público “Minas 

na Reforma Política”
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Sala de 

Imprensa
 19h Brasil Eleitor

 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
 19h55 Trabalho de Base

 20h Assembleia ao Vivo – Reunião Especial: Homenagem à Casa do 
Caminho, com sede em Araxá 

 22h Repórter Assembleia 

 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 
sobre a movimentação política no País

 23h Assembleia Debate – Dívidas dos Estados com a União 
 0h Memória e Poder – escritor Olavo Romano 
 1h Segunda Musical – Orquestra da UEMG e Grupo Experimental de 

Ópera
 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático – Painel “Educação”
 5h30 Zás – Orquestra de viola e violão do Cafundó 
 6h Brasil Eleitor

TV ASSEMBLEIA

Siderúrgicos Ltda, Yoshihiro Hori; diretor de relações instituicionais da Usi-
minas, Eduardo Lery Vieira; gerente da FIEMG – Regional Vale do Aço, Wan-
tuir José de Caires; presidente da Caixa dos Empregados da Usiminas, Romel 
Erwin de Souza; presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Is-
rael Vainboim; conselheiros de administração da Usiminas, Albano Chagas 
Vieira, Aloísio Macário de Lima Fernandes, Francisco Caprino Neto, Fumihiko 
Wada, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Rita Rebelo de Assis Fonseca e Toru 
Obata. Requerimento: deputado Luiz Carlos Miranda

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho I) 
• Comissão Especial de Indicação de Rúbio de Andrade para o Idene (Ple-

narinho III)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho II)

15h30
• Comissão Especial de Indicação de Ricardo Afonso Raso para a Ademg 

(Plenarinho II)

Quarta-feira (22/6)
8 horas

• Educação para a Cidadania – visita de alunos do 5º ano do Instituto da 
Criança, do bairro São Bento

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão Especial de Indicação de Antônio Carlos Tardeli para o Detel 

(Plenarinho II)

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Mariana) – debater a não reativação da 

Mina Del Rey, no Município de Mariana. Convidados: prefeito de Ma-
riana, Geraldo Sales de Souza; secretário de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; presiden-
te da Câmara de Mariana, vereador Fernando Sampaio de Castro; juiz 
titular do Fórum Dr. Armando Pinto Monteiro, de Mariana, Antônio 
Carlos Braga; secretária municipal de Meio Ambiente de Mariana, Lu-
ana Claudia Pereira; secretário municipal de Cultura e Turismo de 
Mariana, Cristiano Casimiro dos Santos; chefe do escritório técnico II 
Iphan de Mariana, Débora da Costa Queiroz; 1ª secretária da Câmara 
de Mariana, Aida Ribeiro Anacleto; promotor de justiça de Mariana, 
Antônio Carlos de Oliveira; presidente da União das Associações Co-
munitárias de Mariana, Benedito Alves Ferreira. Requerimento: depu-
tado Rogério Correia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Educação para a Cidadania – visita de alunos do 5º ano do Instituto da 

Criança, do bairro São Bento

14h30
• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão Especial de Indicação de Paulo Roberto Menicucci para a Lemg 

(Auditório) 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

ACONTECE NA SEMANA (continuação)


