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Resultado de negociação após greve  
no Sisema será apresentado na ALMG

Guilherme Dardanhan – 5/7/16

Servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos se manifestaram na ALMG, em julho deste ano 

nos promove uma audiência 
às 15 horas, no Teatro, sobre 
a Jornada de Resistência e 
Direitos Humanos. De acordo 
com o deputado Rogério Cor-
reia (PT), que solicitou a reu-
nião, diversas pautas serão 
tratadas, entre as quais os 78 
anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, os 80 
anos da UNB, o Dia Interna-
cional dos Desaparecidos Po-
líticos (30 de agosto) e o Dia 
Internacional da Democracia 
(15 de setembro).
Sexta-feira (16) – Às 15 horas, 
no Plenário, a requerimento 
do deputado João Vítor Xa-
vier (PSDB), o Colégio Colibri 
será homenageado pelos 50 
anos de sua fundação. Se-
gundo Xavier, o colégio tem 
práticas pedagógicas inova-
doras que buscam inserir os 
alunos no universo das rela-
ções de trabalho, culturais, 
políticas e sociais.

do Estado. 
Segundo Arantes, é impor-

tante colocar frente a frente a 
superintendência regional do 
MTE e representantes de seto-
res econômicos da sociedade.

No Plenarinho IV, às 9 ho-
ras, a Comissão de Segurança 
Pública realiza reunião para 
entregar diplomas de votos de 
congratulações aos policiais 
civis da 3ª Delegacia de Polícia 
da Regional Noroeste. Eles fo-
ram responsáveis pela inves-
tigação que resultou na iden-
tificação e na condução do 
autor de pichação na fachada 
da Igreja de São Francisco de 
Assis, na Lagoa da Pampulha, 
na Capital. Os autores do re-
querimento são os deputados 
Sargento Rodrigues (PDT) e 
Wander Borges (PSB). 
Quinta-feira (15) – Marcan-
do as comemorações do Dia 
Mundial pela Democracia, a 
Comissão de Direitos Huma-

salários até 25% menores e 
trabalham mais tempo.

Às 19 horas, o escritório 
de advocacia Tostes & de Pau-
la, que está comemorando 20 
anos de fundação, será home-
nageado em Reunião Especial 
de Plenário, a pedido do de-
putado Fred Costa (PEN). O 
escritório, um dos maiores do 
País, atua em todas as  áreas 
do Direito, com destaque 
para os setores de energia, 
portos, educação, construção 
civil e direito público.
Terça-feira (13) – A requeri-
mento do deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), a Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico vai debater às 
8h30, no Salão Oficial, a con-
junção de esforços do Minis-
tério do Trabalho e Emprego 
(MTE) junto aos setores pro-
dutivo, comerciário, de lojis-
tas e de serviços focados no 
desenvolvimento econômico 

Divulgar os resultados das 
negociações entre o governo 
e servidores do Sistema Esta-
dual de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Sisema) após 
a greve da categoria. Esse é 
o objetivo de reunião que a 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel realiza na próxima quarta- 
-feira (14), às 9 horas, no Ple-
narinho I. 

Em 20 de maio, os cerca 
de 1,7 mil trabalhadores do 
Sisema paralisaram  suas ati-
vidades com o objetivo de 
alterar os critérios de promo-
ção e progressão da carreira 
e acabar com o fator redutor 
da gratificação salarial, im-
plantado no governo passa-
do. Após uma intermediação 
da comissão, governo e ser-
vidores iniciaram uma nego-
ciação e a paralisação foi sus-
pensa em 22 de julho.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), que solicitou a reu-
nião, também espera que a 
audiência seja uma prestação 
de contas de ambos os lados. 
Confira outros destaques da 
semana:
Segunda-feira (12) – No Au-
ditório, às 14 horas, a Co-
missão de Direitos Huma-
nos se reúne para debater a 
precarização do trabalho nas 
empresas públicas e demais 
estatais. De acordo com o de-
putado Rogério Correia (PT), 
autor do requerimento da 
audiência, um dos assuntos a 
serem discutidos é o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
30/15, que tramita atualmen-
te no Senado. A proposta mu-
da as regras para a terceiriza-
ção de mão de obra e facilita 
esse tipo de contratação, o 
que, na opinião de Correia, 
seria um retrocesso para o 
País. Segundo ele, trabalha-
dores terceirizados ganham 
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População de Capitólio não aceita a
demolição de imóveis às margens de Furnas

Parlamentares apoiam reivindicações
havia essa previsão legal. 
Diálogo – Os deputados Cás-
sio Soares (PSD) e Emidinho 
Madeira (PSB) ressaltaram 
que é importante criar condi-
ções para o diálogo, de forma 
a não prejudicar a economia 
e o turismo da região.

O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), por sua vez, sa-
lientou a necessidade de união 
e pressão de todos em prol de 
um objetivo comum, para se 
buscar um entendimento.

emprego e renda na região. 
Segundo o parlamentar, com 
a medida imposta pelo órgão, 
15 mil unidades poderão ser 
demolidas. 

A proposta do MPF é de 
que as construções respeitem o 
limite de 30 metros da margem 
do lago, quando se tratar de 
imóvel rural, e de 100 metros, 
em caso de imóvel urbano. En-
tretanto, ainda de acordo com 
Fred Costa, quando essas cons-
truções foram erguidas, não 

com o passar do tempo, as pes-
soas transformaram a mudan-
ça em possibilidade de um no-
vo projeto de vida. A economia 
da região passou a girar em 
torno do turismo. Se houver 
de fato as demolições, será um 
grande problema”, afirmou. 

Na mesma linha, o depu-
tado Fred Costa (PEN), que 
também assina o requeri-
mento da audiência, desta-
cou que a pauta do MPF atin-
ge diretamente a geração de 

Autora do requerimento que 
deu origem à audiência, a 
deputada Geisa Teixeira (PT) 
não nega a importância que a 
usina de Furnas tem hoje pa-
ra a geração e a transmissão 
de energia elétrica. Contudo, 
ela observou que, quando 
da instalação da usina, há 50 
anos, a região toda sofreu 
com os danos ambientais, so-
ciais e econômicos decorren-
tes da inundação das terras.

“Foi um desastre, mas, 

Willian Dias

Parlamentares destacaram o impacto negativo que a interdição de imóveis traria à região

pensamento de que a medi-
da vai gerar impactos nega-
tivos na economia da região. 
“Quando a barragem de Fur-
nas foi construída, em 1959, a 
população sofreu com a inun-
dação das terras no entorno 
da usina. Aos poucos, os mo-
radores encontraram uma 
saída, por meio do turismo. 
Agora, essa medida do Mi-
nistério Público Federal pode 
provocar um novo impacto 
socioeconômico de grandes 
proporções”, afirmou o pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo do clube campestre, 
Gilberto de Freitas. 

radora Helen Abreu, respon-
sável pela ação movida na 
Suprema Corte.
Autos de infração – A repre-
sentante da Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), 
Renata Ribeiro, relatou que o 
órgão recebeu várias requisi-
ções do MPF sobre o assunto, 
resultando na aplicação de 
mais de 100 autos de infra-
ção. No entanto, em razão da 
solicitação da AGE, ela infor-
mou que será feita a revisão 
de todos os autos.

Entre os participantes 
da audiência, foi consenso o 

de (Adin) apresentada pelo 
MPF contra a ocupação das 
margens do lago.

Os deputados presentes 
ainda aprovaram, entre ou-
tros requerimentos, pedido 
de informações à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável (Semad) sobre parecer 
da Advocacia Geral do Estado 
(AGE) que obriga a secretaria 
a rever os autos de infração 
aplicados aos moradores da 
região do entorno do lago de 
Furnas. Outro requerimen-
to prevê o agendamento de 
uma audiência com a procu-

Comerciantes, moradores, li-
deranças políticas e comuni-
tárias e proprietários de imó-
veis localizados às margens 
do Lago de Furnas, no Sul de 
Minas, querem reverter ação 
ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) que exi-
ge a demolição de diversas 
construções na região, sob a 
alegação de que houve inva-
são da área pública e danos 
ambientais. Para isso, contam 
com o apoio da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização da Assembleia. Em 
busca de uma saída negocia-
da, a comissão aprovou a re-
alização de duas visitas técni-
cas: uma ao órgão federal, em 
Brasília, e outra à diretoria de 
Furnas Centrais Elétricas.

A decisão foi tomada du-
rante audiência pública reali-
zada na última sexta-feira (9) 
no Clube Campestre Escarpas 
do Lago, em Capitólio, um 
dos 34 municípios banhados 
pelas águas da represa. A reu-
nião contou com a participa-
ção de mais de 700 pessoas e 
foi marcada pelo consenso de 
que a medida proposta pelo 
MPF terá um grande impacto 
socioeconômico na região. 

A comissão também 
aprovou requerimento para 
que seja solicitada uma au-
diência com o ministro Luiz 
Fux, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), relator da Ação 
Direta de Inconstitucionalida-



12 de setembro de 2016 segunda-feira – Assembleia Informa • 3

ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (12/9)

9h30
• Reunião de representação para o fórum técnico do Plano Estadual de 

Cultura (Sala de Reuniões 1 da GPI)
14 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a precarização do trabalho em empresas públicas. Requeri-
mento: deputado Rogério Correia

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao escritório de advocacia 

Tostes & de Paula Advocacia Empresarial pelos seus 20 anos. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Duo Kreutzer, formado pelo violinista Götz 

Hartmann e pela pianista Mirta Herrera 

Terça-feira (13/9)
8h30

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Salão Oficial) – debater, com 
a presença de convidados, a conjunção de esforços do Ministério do 
Trabalho e Emprego focados no desenvolvimento econômico do Estado. 
Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – proceder à entrega de 

diplomas de voto de congratulações aos policiais civis responsáveis pela 
investigação que levou à identificação do autor de pichação na Igrejinha 

da Pampulha, na Capital. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues e 
Wander Borges

9h30
• Reunião preparatória para o fórum técnico Startups em Minas (Sala de 

Reuniões 1 da GPI)
• Reunião preparatória para o fórum técnico Plano Estadual de Cultura 

(Sala de Reuniões 2 da GPI)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)
• Manifestação do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de 

Oliveira) – cessão de espaço
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Auditório) 
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

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

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

(Plenarinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

HOMENAGEM

Presidente participa de solenidade no TCE
O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), participou, na última 
sexta-feira (9), da solenidade 
de entrega do Colar do Mérito 
da Corte de Contas Ministro 
José Maria de Alkmim, reali-
zada na sede do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MG). 
Foram homenageadas com a 
comenda 32 personalidades.

Durante o evento, dis-
cursaram os presidentes dos 
Tribunais de Contas de Minas 
Gerais e do Paraná, respec-
tivamente, o conselheiro e  
ex-deputado Sebastião Helvé-

cio e o conselheiro Ivan Lelis 
Bonilha – este último, orador 
oficial da solenidade. Antes, Se-
bastião Helvécio e o presidente 
do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), desembargador 
Herbert José Carneiro, assina-
ram um termo de cooperação 
entre o TCE e o tribunal.

Entre outras autoridades, 
foram agraciados com a co-
menda o presidente do TJMG, 
o chefe do Estado Maior da 
Polícia Militar de Minas Ge-
rais, coronel André Leão de 
Oliveira, e o presidente da 
Cemig, Mauro Borges.

Sarah Torres

TV ASSEMBLEIA

Sinal da TV Assembleia pode sofrer 
interferência até o próximo dia 25

muito ampla de frequências, 
incluindo as utilizadas pelas 
emissoras de rádio e TV.

“Uma antena que esteja 
apontada para o sol durante 
alguns minutos vai receber 
ondas eletromagnéticas na 
mesma frequência em que ela 
está transmitindo”, explica o 
responsável técnico da TV As-
sembleia, Antônio Luiz Osse.

as noites ficam quase com a 
mesma duração. É nessa épo-
ca que as antenas transmis-
soras e receptoras de TV, os 
satélites e o sol se alinham.

A interferência se dá por-
que cada emissora de televi-
são tem uma frequência pró-
pria, na qual ela está autori-
zada a transmitir. O sol, por 
sua vez, irradia em uma faixa 

Nas modelos analógicos 
de TVs, a interferência solar 
provoca chuviscos. Nas telas 
digitais, as imagens se tor-
nam quadriculadas. 

Essas distorções ocorrem 
duas vezes por ano, nos dias 
próximos ao equinócio, perío-
do em que a luz solar incide 
de maneira igual sobre os 
dois hemisférios e os dias e 

O sinal da TV Assembleia po-
derá sofrer interferência so-
lar até o dia 25 de setembro, 
entre 14 horas e 14h30. Esses 
horários são uma média e 
podem variar de cidade para 
cidade no Estado, dependen-
do da posição geográfica de 
cada uma delas. A diminuição 
na qualidade do sinal ocorre 
apenas por alguns minutos.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Cantor Gil Costa
 0h30 Comissão de Segurança Pública (6/7) – O combate ao tráfico 

de drogas e à violência em São João Nepomuceno
 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas públicas, 

com Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 

Descubra o que é o orçamento público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Eleições 2016/ Montes Claros
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Maus-tratos aos animais
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão do Trabalho (24/8) – A importância, a situação e 

a perspectiva da engenharia pública e dos trabalhadores do 
segmento no Estado

 12h Assembleia Debate – Legalização dos jogos
 13h Horário Político

 13h10 Geração – Produtor e apresentador Tutti Maravilha 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Discutir a 

precarização das empresas públicas e demais estatais 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Eleições 2016/ Montes Claros
 19h Assembleia Notícia / Reunião Especial (ao vivo) – 

Homenagem aos 20 anos de fundação do escritório de advocacia 
Tostes & de Paula Advocacia Empresarial

 20h30 Horário Político
 20h45 Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 

Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Legalização dos jogos

•	programação	sujeita	a	alterações
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Quarta-feira (14/9)
8 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Centro Universitário UNA, de 
Belo Horizonte

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – debater, com a presença de 

convidados, os resultados das negociações do Executivo com os servido-
res do Sisema. Requerimento: deputada Marília Campos

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) 

Quinta-feira (15/9)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a Jornada de Resistência e Direitos Humanos. Requerimen-
to: deputado Rogério Correia

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (16/9)
12 horas

• Zás (Teatro) – apresentação Duos e solos, do Ballet Jovem Minas Gerais
15 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 50 anos do Colégio Coli-
bri. Requerimento: deputado João Vítor Xavier

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


