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Empilhamento a seco de rejeitos evitaria
tragédias como a ocorrida em Mariana

grande vantagem encontrada 
no processo apresentado pela 
empresa, opinião endossada 
pelos deputados Paulo Lamac 
(Rede) e Alencar da Silveira Jr. 
(PDT), que também acompa-
nharam a visita. Paulo Lamac 
acrescentou que tramita na 
ALMG projeto de lei que regu-
lamenta o uso de barragens 
de rejeitos no Estado. 

brou que o Ministério Público 
defende que um projeto de 
lei de iniciativa popular pro-
ponha o fim das barragens de 
rejeitos na atividade minerá-
ria. “É importante conhecer-
mos alternativas existentes 
e exemplos positivos, como 
esse”, pontuou.

Para o deputado Gil Pe-
reira, a maior segurança foi a 

conforme a realidade de ca-
da empreendimento. Eles ex-
plicaram que a mina de Ouro 
Preto, por exemplo, tem um 
minério de boa qualidade, o 
qual demanda menos benefi-
ciamento e produz menos re-
jeitos, o que torna economi-
camente possível o emprego 
do empilhamento a seco.

Agostinho Patrus lem-

Os deputados Agostinho Pa-
trus (PV) e Gil Pereira (PP), 
que, junto com outros par-
lamentares, solicitaram a 
visita, fizeram indagações 
quanto à viabilidade de uso 
do sistema a seco por outras 
mineradoras. Os técnicos 
ressaltaram que cada empre-
sa deve estudar as condições 
econômicas do processo 

Viabilidade econômica deve ser analisada 

pois a tecnologia permite 
à empresa recuperar para 
reuso 85% da água utilizada 
no processo. 

Apesar desses pontos 
positivos, o diretor explicou 
que o fator determinante 
para o uso da tecnologia 
europeia para o tratamento 
de resíduos na mina, contu-
do, foi a ausência de topo-
grafia e de dimensão ade-
quadas à implementação de 
barragens no terreno, onde 
não havia vales para susten-
tar a contenção. 

resíduos. Segundo o diretor 
de mineração da empresa, 
Rodrigo Nogueira, o siste-
ma usado para “desaguar 
o rejeito” é mais seguro e 
de operação mais simples, 
uma vez que o resíduo seco 
é de fácil manuseio. Outra 
vantagem citada por ele é a 
ausência de impacto regio-
nal, já que qualquer inter-
corrência, como uma pos-
sível erosão da pilha, terá 
efeito restrito à área da mi-
na. Outro ganho importan-
te é a economia de água, 

elevado de água e uma con-
sequente pressão nas bar-
ragens, que ficam mais sus-
cetíveis ao rompimento. Foi 
isso o que ocorreu no caso 
da ruptura da barragem de 
Fundão, da mineradora Sa-
marco, liberando um mar 
de lama que arrasou distri-
tos e poluiu o Rio Doce. 

O mesmo método euro-
peu, segundo os técnicos, 
já é usado no Brasil para o 
beneficiamento do minério, 
mas até então não havia si-
do aplicado para o trato de 

Deputados da Comissão Ex-
traordinária das Barragens 
foram apresentados ontem 
a uma tecnologia, criada na 
Finlândia e produzida na Chi-
na, que substitui as tradicio-
nais barragens de contenção 
pelo empilhamento a seco 
de rejeitos da mineração. Em 
visita à única mina do País 
que utiliza a técnica europeia 
para essa finalidade, locali-
zada em Ouro Preto (Região 
Central), os parlamentares vi-
ram nesse procedmento uma 
possibilidade de se evitarem 
tragédias como a que ocor-
reu em Mariana, em novem-
bro do ano passado.

Conforme explicaram di-
retores da mina e especialis-
tas, a tecnologia consiste no 
uso de equipamentos para 
retirar a umidade dos rejeitos 
que sobram do tratamento 
do minério de ferro que será 
comercializado. Trata-se de 
um processo de filtragem que 
permite eliminar dos resíduos 
mais de 80% da umidade res-
tante após o beneficiamento. 
Uma vez secos, os rejeitos 
são compactados e sobrepos-
tos, formando pilhas. 

Já no procedimento 
tradicional, a alta umidade 
que permanece nos rejeitos 
depositados gera um nível 

Pollyanna Maliniak 

Mina, em Ouro Preto, emprega tecnologia que pode ser uma alternativa as barragens de rejeitos
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Participantes de fórum em Alfenas destacam
manifestações culturais do Sul de Minas

Concentração de recursos será combatida
privilegiar o Fundo Estadual de 
Cultura, com o intuito de for-
talecer projetos menores, que 
nunca foram atendidos.

Como exemplo de uma 
iniciativa de pequeno porte 
que poderia ser beneficiada 
pela nova proposta, o secre-
tário citou os grupos de Folias 
de Reis, como os existentes em 
Alfenas e na região.

tro da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Além disso, 
os números apontam que ape-
nas 20 empresas patrocinado-
ras são responsáveis por esses 
80% de recursos aplicados. 

De acordo com o secretá-
rio, esse sistema de captação 
de origem empresarial levou à 
concentração de recursos. As-
sim, a nova lei de incentivo vai 

ALMG a proposta de uma nova 
lei de incentivo e fomento cul-
tural. Na sua opinião, a legis-
lação em vigor não consegue 
mais atender às demandas 
crescentes.

Angelo Oswaldo apresen-
tou dados que demonstram 
que, entre 1999 e 2015, dos R$ 
600 milhões disponibilizados 
para o setor, 80% ficaram den-

O secretário de Estado de Cul-
tura, Angelo Oswaldo, desta-
cou que a fragilidade e a falta 
de recursos para a área tor-
nam necessário um plano que 
estruture, organize e conecte 
efetivamente as três esferas de 
governo. 

Ao abordar o financia-
mento da cultura, o secretário 
lembrou que será enviada à 

Bosco ainda leu uma 
mensagem do presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), por meio da 
qual ele abordou a relevância 
do fórum para a construção 
de uma política que possa 
abranger a diversidade do pa-
trimônio cultural do Estado.

O deputado Cássio Soa-
res (PSD), por sua vez, lem-
brou que a região conta com 
grandes grupos folclóricos 
e culturais e que, por isso, 
necessita de apoio e inves-
timentos na área. O deputa-
do Emidinho Madeira (PSB) 
enalteceu os eventos da re-
gião e conclamou a socieda-
de a participar.

tes na cidade e afirmou que o 
plano estadual contribuirá para 
que a cultura seja preservada e 
reconhecida.
Diálogo – Em seu pronun-
ciamento, o deputado Bosco 
(PTdoB) definiu o fórum como 
uma oportunidade histórica de 
diálogo com a população. “Os 
municípios do interior nunca 
foram ouvidos”, salientou. 

O parlamentar ainda des-
tacou a importância de uma po-
lítica de Estado, e não de gover-
no, voltada para a cultura. Nes-
se sentido, ele classificou como 
essencial o Plano Estadual de 
Cultura, contido no Projeto de 
Lei (PL) 2.805/15, do governa-
dor, que tramita na ALMG.

pelo secretário foram as ofici-
nas de teatro gratuitas, ofer-
tadas pelo Teatro Municipal 
de Alfenas. Ele destacou peças 
de conscientização, que são 
levadas às escolas e abordam 
questões do dia a dia, como o 
combate à dengue. 
Plano municipal – Alfenas ain-
da não conta com um Plano 
Municipal de Cultura. Confor-
me informou Ednilson Neto, a 
prefeitura vai enviar uma pro-
posta para a Câmara de Vere-
adores, além de promover um 
fórum sobre o plano. 

Corroborando a fala do se-
cretário, o prefeito de Alfenas, 
Maurílio Peloso, ressaltou as 
manifestações culturais presen-

O bailado das congadas, o fol-
clore das folias de reis, as ofi-
cinas de teatro e um conserva-
tório de música. Essas são algu-
mas das expressões artísticas 
que compõem o perfil cultural 
da cidade de Alfenas e do Sul 
de Minas destacadas ontem, 
durante encontro regional do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, promovido pela As-
sembleia no município. 

Para o secretário municipal 
de Educação e Cultura de Alfe-
nas, Ednilson Francisco Neto, o 
Conservatório de Música Wal-
da Tiso Veiga é um verdadeiro 
incentivo à arte na cidade. No 
espaço são oferecidas aulas de 
16 instrumentos, além de lições 
de canto. No entanto, de acor-
do com o seu diretor, Júlio César 
da Paz, não há equipamentos 
suficientes para que os alunos 
participem das aulas. Além do 
subsídio material, Paz também 
reivindicou um local próprio pa-
ra o funcionamento da escola, 
que se encontra em um espaço 
alugado pela prefeitura. 
Resgate cultural – Em relação 
às outras manifestações cultu-
rais do município, o secretário 
Ednilson Francisco Neto lamen-
tou que o Congado, movimento 
folclórico de origem afro-brasi-
leira, esteja sendo esquecido ao 
longo do tempo na região. Se-
gundo ele, ao contrário do que 
acontece com a festa religiosa 
da Folia de Reis, hoje não há 
companhias e grupos de Con-
gado na cidade.

Outra iniciativa lembrada 

Raíla Melo 

Alfenas recebeu o oitavo encontro regional do fórum técnico Plano Estadual de Cultura

CULTURA
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a agenda para o País proposta 
pelos partidos de oposição.

Gustavo Corrêa também 
frisou que a oposição em Minas 
é responsável e sempre votará 
projetos favoráveis ao Estado, 
mas deixou claro que, se enten-
der que o governador Fernan-
do Pimentel cometeu crimes 
de responsabilidade, não he-
sitará em apresentar o pedido 
de impeachment. “Antes que a 
oposição solicite isso, a Polícia 
Federal e o Ministério Público 
farão o pedido de prisão do go-
vernador”, aposta o deputado, 
referindo-se às investigações 
em curso contra Pimentel.

ram considerados na votação.
Oposição – O deputado Gusta-
vo Corrêa (DEM), líder do Bloco 
Verdade e Coerência, rebateu 
as críticas do colega. No seu 
entender, o processo na Câma-
ra transcorreu normalmente, 
com o aval do STF. “A maioria 
dos deputados ouviu a popu-
lação brasileira e votou favo-
ravelmente ao impeachment. 
Votou de acordo com a sua 
consciência”, definiu. A oposi-
ção ao governo Dilma, segundo 
ele, está ao lado do povo, que 
teria sido enganado durante 
a eleição. Ele criticou a presi-
dente por não aceitar discutir 

movimentos sociais. 
“Vamos fazer a denúncia 

internacional do golpe”, afir-
mou Rogério Correia. O se-
gundo ato será em 1º de maio, 
Dia Internacional do Trabalho. 
O parlamentar ressaltou que 
o partido ainda não se reuniu 
para avaliar os últimos acon-
tecimentos políticos e definir 
todos os próximos passos. 
No entanto, confirmou que o 
governo da presidente Dilma 
deverá recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra a 
decisão da Câmara, por enten-
der que os chamados crimes 
de responsabilidade não fo-

O Partido dos Trabalhadores 
(PT) já tem dois atos agendados 
em defesa da presidente Dilma 
Rousseff e contra o que classifi-
cam como “golpe da oposição”. 
A informação é do deputado 
Rogério Correia (PT), líder do 
Bloco Minas Melhor, que con-
cedeu ontem entrevista co-
letiva na Assembleia, um dia 
depois de a Câmara dos Depu-
tados aprovar a admissibilida-
de do pedido de impeachment 
da presidente. O primeiro ato 
será no dia 21 de abril, em Ou-
ro Preto (Região Central), com 
a presença de José Mujica, ex-
-presidente do Uruguai, e de 

Deputados avaliam processo de impeachment

Projeto que transforma cargos de juiz
já pode ser votado em 2º turno no Plenário

ao criar a comarca, anular a 
criação da 2ª Vara em Abre 
Campo. Isso porque, na últi-
ma vez em que se discutiu a 
criação da comarca, o TJMG 
foi contra a proposta, reco-
mendando a criação dessa 2ª 
Vara. 

O deputado João Maga-
lhães (PMDB) afirmou que 
Matipó já responde por 40% 
da demanda judicial da co-
marca de Abre Campo, o que 
justificaria a sua divisão.

Brasil (OAB) ou ao Ministé-
rio Público (MP) do Estado, 
quando for o caso, da referi-
da situação. Gustavo Corrêa 
recomendou a rejeição por 
considerar que a legislação já 
é clara ao estabelecer as re-
gras relativas à vacância.

Em relação à criação da 
Comarca de Matipó, o de-
putado Durval Ângelo (PT) 
votou favoravelmente, mas 
ressalvou que o Tribunal de 
Justiça deve ter o cuidado de, 

Gustavo Corrêa, argumentou 
que a regra em discussão não 
trata de provimento, mas da 
transformação de cargos já 
existentes.

A outra proposta de 
emenda de Lafayette de An-
drada inclui um parágrafo ao 
substitutivo, determinando 
que, ocorrendo a vacância 
do cargo de desembarga-
dor, o TJMG terá o prazo de 
até 60 dias para informar à 
Ordem dos Advogados do 

Está pronto para votação em 
2º turno, no Plenário, o Proje-
to de Lei Complementar (PLC) 
49/16, do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), que 
transforma 10 cargos de juiz 
em de juiz substituto de se-
gundo grau. Ontem, a Comis-
são de Administração Pública 
aprovou parecer favorável 
à proposição, na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido 
(texto aprovado em 1º turno 
com modificações), apresen-
tado pelo relator, deputado 
Gustavo Corrêa (DEM).

O novo texto acrescenta 
apenas a criação da comar-
ca de Matipó (Zona da Ma-
ta), a ser desmembrada da 
comarca de Abre Campo. A 
Comissão de Administração 
também opinou pela rejeição 
de duas propostas de emen-
da, de autoria do deputado 
Lafayette de Andrada (PSD). 
A primeira determina que o 
provimento do cargo de juiz 
substituto de segundo grau, 
quando observado o critério 
de merecimento, deverá se-
guir os requisitos estabeleci-
dos pela Constituição do Es-
tado e pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). O relator, 

POLÍTICA

Guilherme Dardanhan 

 Substitutivo da Comissão de Administração Pública sugere a criação da comarca de Matipó

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário) 
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – obter esclarecimentos 

sobre denúncias de irregularidades que estariam sendo praticadas pelo 
diretor-geral e pelo diretor de Segurança do Presídio de Nova Serrana. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

9h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater, com a 

presença de convidados, a situação das mulheres na agricultura familiar 
no Estado. Requerimento: deputadas Rosângela Reis e Geisa Teixeira e 
deputado Carlos Pimenta

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, as medidas compensatórias cobradas da Coca-Cola pela 
instalação de uma fábrica em Itabirito. Requerimento: deputado Fred 
Costa

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de  
redação final

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
13 horas 

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão da PEC 40/15 (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre 

a PEC 40/15 (1º turno), que tem como primeiro signatário o deputado 
Lafayette de Andrada, a qual veda a possibilidade de cassação de apo-
sentadoria de servidores públicos

• Comissão de Administração Pública (Espaço Democrático José Apareci-
do de Oliveira) – debater, com a presença de convidados, a redução da 
jornada de trabalho e a revisão do plano de carreiras dos servidores do 
Hospital Governador Israel Pinheiro. Requerimento: deputado Rogério 
Correia

• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres de  
redação final

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres sobre 

três proposições, entre as quais o PL 2.514/15 (1º turno), do deputa-
do Arlen Santiago, o qual determina que cartórios notariais informem o  
Detran sobre transferências de propriedade de veículos

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, a situação das Apaes no Tri-
ângulo Mineiro. Requerimento: deputados Arnaldo Silva e Elismar Prado

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Plenarinho II) – debater, com a presença de convidados, o atendimento 
de saúde prestado aos usuários de drogas no sistema prisional do Estado. 
Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar  
proposições da comissão

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário) 

19 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, as condições de segurança no hipercentro de Belo Horizonte. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 437/15

Do deputado Fabiano Tolentino. Dispõe sobre parcelamento de débito 
de reposição florestal. Votação em 1º turno

PL 49/16
Do Tribunal de Justiça. Transforma cargos de juiz em de juiz substituto 
de segundo grau. Discussão em 2º turno

PL 2.807/15
Do deputado Douglas Melo. Institui o Dia Estadual do Radialista.  
Discussão em turno único

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar 

imóvel ao município de Cataguases. Discussão em 1º turno
PL 1.581/15

Do deputado João Leite. Torna obrigatória a informação do grupo  
sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares dos alunos no Estado. 
Discussão em 1º turno

PL 1.683/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Torna obrigatória a prestação de orien-
tações de segurança e de procedimentos de emergência em eventos. 
Discussão em 1º turno

PL 2.167/15
Do deputado Antônio Jorge. Estabelece diretrizes para a atenção à  
saúde materna e infantil no Estado. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

 0h Memória e Poder – Cientista político Fábio Wanderley dos Reis
 1h Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública 15/3 – Debate denúncia de 

liberação de presos em flagrante por telefone 
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola 
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2  (Acesso à cidade) 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – A volta da Gripe H1N1
 9h Assembleia Notícia/Reunião Extraordinária de Plenário  

(ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Direito de Família no novo CPC

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2  (Acesso à cidade) 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia/Comissão de Segurança Pública (ao vivo) 

– Debater as condições de segurança no hipercentro de Belo 
Horizonte

 21h Memória e Poder – Cientista político Fábio Wanderley dos Reis
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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