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Sarah Torres

Comissão discutiu projeto que prevê o atendimento pela Sudene de cerca de 80 municípios da região

Parlamentares também defendem a causa
rompimento da barragem 
do Fundão, da mineradora 
Samarco, em novembro de 
2015. “Pescadores do Rio Do-
ce não podem mais pescar, 
pois os peixes estão contami-
nados. E a Fundação Renova, 
da Samarco, não fez nada pa-
ra contemplar esse pessoal e 
os agricultores”, reclamou.

nicípios do Rio Doce também 
não serem.

Na opinião da deputa-
da Rosângela Reis (PV), um 
sério problema enfrentado 
na região, especialmente no 
Vale do Aço, é a desindustria-
lização, que acarreta desem-
prego. Ela destacou ainda 
os danos provocados pelo 

des (PT) chamou a atenção 
para a revisão que a Sudene 
promove a cada dez anos 
com o objetivo de incluir mu-
nicípios na sua área de atua-
ção e lembrou que a próxima 
será realizada ainda em 2017. 
Para ele, se o norte do Espí-
rito Santo é atendido pelo 
órgão, não há por que os mu-

A inclusão do Vale do Rio 
Doce na área da Sudene re-
cebeu apoio também dos 
parlamentares presentes à 
audiência. O deputado Doutor 
Jean Freire defendeu a soma 
de esforços para sensibili-
zar a Sudene e a Câmara dos  
Deputados para a causa.

O deputado Paulo Gue-

campo vai conseguir gerar to-
da a renda de que necessita”, 
afirmou a prefeita de Açuce-
na, Darcira de Souza Pereira.

Para o diretor do Instituto 
de Desenvolvimento do Nor-
te e Nordeste de Minas Ge-
rais (Idene), Gustavo Xavier 
Ferreira, a seca atualmente 
tem impacto menor no Nor-
deste que em Minas Gerais. 
Isso porque, na sua opinião, o 
Estado não realizou os investi-
mentos necessários para con-
viver com a escassez de água.

Esse processo de desen-
volvimento gerou grandes 
passivos ambiental, social e 
econômico, segundo Haruf 
Espíndola. Com isso, a partir 
dos anos 1960, houve um 
esvaziamento demográfico e 
hoje a região importa quase 
90% do que consome. 

“Vejo nossa população 
empobrecendo a cada dia, 
principalmente a rural. E isso 
acontece porque não há um 
ecossistema equilibrado e, as-
sim, dificilmente o homem do 

de Haruf Salmen Espíndola, 
historiador e professor da 
Universidade Vale do Rio Do-
ce (Univale), em Governador 
Valadares. De acordo com ele, 
o Brasil precisa pagar sua dívi-
da com a região, que começou 
com o processo de industria-
lização, a partir da década 
de 1930. “A maior parte da 
região era uma floresta tro-
pical, que se transformou em 
madeira para ser exportada e 
para abastecer as indústrias 
de aço”, explicou o professor.

O Projeto de Lei Complementar 
Federal (PLP) 119/15, que inclui 
cerca de 80 municípios do Vale 
Rio Doce na área da Superinten-
dência para o Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), recebeu 
apoio dos participantes de au-
diência pública realizada ontem 
pela Comissão de Participação 
Popular. Solicitada pelo depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 
a reunião teve como objetivo 
discutir o projeto que está em 
tramitação na Câmara dos De-
putados e tem como autores 
os parlamentares mineiros Leo-
nardo Monteiro (PT), Leonardo 
Quintão (PMDB), Mauro Lopes 
(PMDB) e Brunny Gomes (PR).

Leonardo Monteiro disse 
que, apesar de a proposição 
tramitar em âmbito federal, é 
importante aprofundar a dis-
cussão na ALMG e sensibilizar 
toda a população da região do 
Rio Doce. “Espero que possa 
sair daqui da Assembleia um 
documento reivindicando a 
votação mais rápida do nosso 
projeto na Câmara dos Depu-
tados”, afirmou. Segundo ele, 
o Rio Doce é a região que mais 
empobreceu nos últimos anos 
em Minas, e, por isso, precisa 
do apoio governamental, es-
pecialmente na forma de re-
cursos do Banco do Nordeste. 

A inclusão do Rio Doce na 
área da Sudene é uma forma 
de fazer justiça, na avaliação 

Inclusão do Vale do Rio Doce na área 
da Sudene recebe apoio em audiência
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Presidente participa de posse do PT
SOLENIDADE

A cerimônia de posse da direção 
estadual do Partido dos Traba-
lhadores (PT) teve, na noite de 
sexta-feira (7), no Auditório do 
Crea, em Belo Horizonte, a pre-
sença do presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB). No evento, Cida de 
Jesus e o vereador Arnaldo Go-
doy foram eleitos presidentes, 
respectivamente, dos diretórios 
estadual e municipal do PT.

Cida de Jesus afirmou que 
a atual conjuntura do País tor-
na urgente a luta pela repre-
sentatividade feminina e pelo 
protagonismo das mulheres 

na política e na sociedade. Ela 
classificou Adalclever Lopes 
como aliado do projeto de-
mocrático e participativo de 
governo em Minas Gerais.

O presidente da ALMG 
disse que o PMDB de Minas 
está unido no apoio ao PT, ao 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e ao governador Fer-
nando Pimentel.

No evento, também estive-
ram presentes o governador, os 
deputados Durval Ângelo, An-
dré Quintão e Ulysses Gomes 
e as deputadas Geisa Teixeira 
e Marília Campos, todos do PT.

Willian Dias

Cegesp – O Curso de Especia-
lização em Gestão Estratégica 
de Segurança Pública tem co-
mo objetivo habilitar tenentes-
coronéis e majores para cargos 
de comando, assessoramento 
estratégico da corporação e 
cargos privativos do posto de 
coronel. Segundo o coordena-
dor do curso, coronel Ronaldo 
de Assis, é importante para 
quem ocupa tais postos co-
nhecer o processo legislativo 
e ter um bom relacionamento 
com o Parlamento.

O presidente da ALMG e a 
secretária-geral adjunta foram 
homenageados pelos pós-gra-
duandos com certificados de 
agradecimento. Ao entregar o 
documento a Adalclever Lopes, 
o major Fraga parabenizou a 
atual gestão da Assembleia. 
Na sequência, os policiais mi-
litares fizeram visitas guiadas 
ao Plenário e aos Plenarinhos e 
passaram pela Galeria de Arte, 
em conformidade com o que 
prevê o programa institucional 
Casa Aberta.

seu pronunciamento.
Durante a visita, a secre-

tária-geral adjunta da Mesa da 
ALMG, Marcela de Matos Ma-
rinho, fez uma apresentação 
sobre a dinâmica de funciona-
mento do Parlamento mineiro. 
Marcela explicou como atuam 
o Plenário, as comissões, as li-
deranças, os blocos e as banca-
das. Também falou sobre a tra-
mitação das diferentes proposi-
ções, entre outras questões. Ela 
esclareceu, ainda, uma série de 
dúvidas dos participantes.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), recebeu, 
na manhã de ontem, no Salão 
Nobre, uma turma de 31 ofi-
ciais da Polícia Militar de Mi-
nas Gerais (PMMG). Eles são 
pós-graduandos do Curso de 
Especialização em Gestão Es-
tratégica de Segurança Públi-
ca (Cegesp), organizado pela 
corporação em parceria com a 
Fundação João Pinheiro (FJP).

A visita, que integra as 
atividades do curso, visa am-
pliar a aproximação da Polícia 
Militar com o Poder Legislati-
vo. Ao receber os policiais mi-
litares, o presidente da ALMG 
destacou o valor do trabalho 
da categoria e também a im-
portância de haver integra-
ção cada vez maior entre as 
instituições. 

“A Assembleia é uma ex-
tensão da segurança pública, 
é uma extensão da Polícia Mi-
litar. Como filho de policial, sei 
bem as dificuldades que a ca-
tegoria enfrenta, por isso que-
ro reiterar que o Legislativo 
está sempre de portas abertas, 
para apoiar a polícia e, assim, 
ajudá-la, para que tenha condi-
ções de fazer um trabalho cada 
vez melhor para a população”, 
declarou Adalclever Lopes, em 

Adalclever Lopes recebe turma de PMs
pós-graduandos em gestão de segurança

Guilherme Dardanhan

A turma de pós-graduandos do Cegesp é formada por oficiais da Polícia Militar de Minas

VISITA
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Essa regra, na prática, ex-
tinguiu gratificações como o 
antigo quinquênio, para todos 
os servidores que ingressaram 
no funcionalismo estadual a 
partir de 15 de julho de 2003. 
A emenda a ser promulgada dá 
nova redação ao artigo 116 do 
Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, de modo 
a abrir uma exceção que per-
mita o pagamento do adicional 
aos servidores da educação.

O Adveb foi criado pela 
Lei 21.710, de 2015, que ex-
tinguiu a política remunerató-
ria da educação por regime de 
subsídio e adotou novamente 
o sistema de vencimento. O 
adicional não vinha sendo pa-
go, entretanto, em função de 
dispositivo constitucional que 
impede o recebimento de 
acréscimos pelos servidores 
estaduais exclusivamente em 
razão do tempo de serviço.

como primeiro signatário. Ela 
foi aprovada em Plenário, em 
2º turno, em Reunião Extraor-
dinária no dia 3 de julho.

A nova norma garante 
aos servidores da educação 
o pagamento de adicional de 
5% a cada cinco anos de efeti-
vo exercício, contados a partir 
de 1º de janeiro de 2012. Des-
sa forma, o adicional, a ser 
pago mensalmente, já é de-
vido desde janeiro deste ano.

Será promulgada hoje, em ato 
público no Salão Nobre da As-
sembleia Legislativa, a Emenda 
à Constituição 95, que assegu-
ra o pagamento do Adicional 
de Valorização da Educação 
Básica (Adveb) aos servidores 
da área. A promulgação será 
feita pela Mesa da ALMG.

A Emenda 95 originou-se 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 45/17, que teve o 
deputado Rogério Correia (PT) 

Emenda que assegura adicional para os
servidores da educação será promulgada

EDUCAÇÃO

DIA C

munidades próximas a Maria-
na (Região Central do Estado), 
atingidas pelos rejeitos de mi-
nério do rompimento da barra-
gem da Samarco.

Neste ano, pela primeira 
vez, a Praça da Assembleia 
sediou o evento do Dia C, que 
foi realizado em 1º de julho. 
A programação teve música, 
oficinas, serviços de saúde, 
atividades de lazer e degus-
tação de produtos de mais de 
200 cooperativas.

em 2011 no âmbito do Direcio-
namento Estratégico da ALMG 
e que tem como objetivo mobi-
lizar cidadãos, entidades e insti-
tuições públicas e privadas em 
torno de causas sociais.

Em outros anos, o proje-
to promoveu arrecadações de 
dinheiro, agasalhos e brinque-
dos e realizou ações para datas 
comemorativas, como o Dia 
do Idoso, o Dia das Crianças e 
o Natal. A última campanha 
arrecadou brinquedos para co-

do Ancião Chichico Azevedo, do 
projeto Cidade Ozanam. 

A campanha é realizada 
em Minas desde 2009 e, em 
todo o País, desde 2015. Em 
2016, o evento beneficiou mais 
de 366 mil pessoas em Minas 
Gerais, em 256 municípios, 
com a participação de 34 mil 
voluntários.
Solidariedade – A adesão do 
Parlamento mineiro à campa-
nha é uma iniciativa do Assem-
bleia Solidária, projeto criado 

Esta é a última semana para 
doar agasalhos, livros, fraldas 
geriátricas e lixo eletrônico para 
a campanha Dia de Cooperar 
(Dia C), promovida pelo Siste-
ma Ocemg, em parceria com a 
Assembleia Legislativa e outras 
entidades. O material deve ser 
entregue até sexta-feira (14), 
das 8h30 às 18h30, no Hall Ad-
ministrativo da ALMG ou no 
Sicoob Cofal (Rua Rodrigues 
Caldas, 79, loja 12, Santo Agos-
tinho – Belo Horizonte).

Podem ser doados para a 
campanha os seguintes itens: 
agasalhos, fraldas geriátricas, 
livros e lixo eletrônico, co-
mo monitores, impressoras,  
tablets, sons automotivos, tele-
visões, carregadores de celular 
e outros.

A queda na temperatura 
em Belo Horizonte motivou a 
doação antecipada de agasa-
lhos, que já foram repassados 
para a campanha. Na última se-
mana, eles foram entregues à 
Paróquia Nossa Senhora de Fá-
tima, na Praça da Assembleia. 
Os livros vão para a Biblioteca 
Caminhos do Saber, da Coope-
rativa da Cultura, o lixo eletrô-
nico também vai para a coope-
rativa, e as fraldas geriátricas, 
que podem ser de qualquer ta-
manho, serão entregues à Casa 

Daniel Protzner

No dia 1º de julho deste ano, a Praça da Assembleia sediou pela primeira vez o evento do Dia C

Campanha arrecada até sexta doações de 
livros, fraldas, agasalhos e eletrônicos
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

8h30
• Assembleia Solidária – Dia C (Hall Administrativo) – campanha de arreca-

dação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo eletrônico
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano da Fundação Helena Anti-
poff, de Ibirité

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, as condições de segurança nas casas de saúde de hanse-
níase. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues e João Leite

10 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, a demora na isenção de IPVA 
e ICMS para pessoas com deficiência. Requerimento: deputados Duarte 
Bechir, Arnaldo Silva e Nozinho

• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-
veira) – cessão de espaço

11 horas
• Ato Público de Promulgação da Emenda à Constituição 95 (Salão Nobre)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 943/15 (1º turno), do deputado Sar-
gento Rodrigues, o qual estabelece que seja considerado em serviço o 
militar do Estado que se deslocar em transporte coletivo intermunicipal

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 770/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abra-
mo, que modifica a Lei 14.486, de 2002, a qual disciplina o uso de telefo-
ne celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

votar parecer sobre o PL 2.844/15 (1º turno), dos deputados Fred Cos-
ta e Noraldino Júnior, que proíbe a utilização de animais para desen-
volvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e de higiene 
pessoal

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sou-
sa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em tur-
no único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem 
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão 
em 1º turno

 0h Memória e Poder – Economista Paulo Haddad 
 1h Segunda Musical – Gabriel Faustino e Máximo Bemquerer 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (10/5) 

– Debate questões relativas a aspectos ambientais no setor 
agropecuário levantadas por produtores de Frutal 

 4h40 Palestra – Práticas cidadãs nas redes sociais, com Wagner Meira 
 6h TV Escola: Mobilidade urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade 
 6h30 Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Doenças degenerativas 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 11h Ato Público de Promulgação da Emenda à Constituição 95, 

que assegura o recebimento do Adicional de Valorização da 
Educação Básica aos servidores da categoria (ao vivo)

 12h30 Via Justiça – Colaboração premiada 

 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 Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Doenças degenerativas 
 20h Comissão de Direitos Humanos (inédito) (25/5) – Situação dos 

moradores do loteamento Manoel Brandão, em Pedro Leopoldo 
 21h Memória e Poder – Economista Paulo Haddad 
 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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