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trato de concessão dessas 
hidrelétricas, assinado em 
1997, prevê a renovação au-
tomática da concessão por 
mais 20 anos, cláusula que 
estaria sendo desrespeita-
da. Anderson relatou que a 
companhia está trabalhando 
em todas as frentes possíveis 
para tentar barrar o leilão. 

delo institucional fracassado, 
que prevê a concentração de 
recursos por parte da União.
Legalidade – Superintenden-
te de Relacionamento Parla-
mentar da Cemig, Anderson 
Ferreira questionou a legali-
dade do leilão das usinas de 
São Simão, Jaguara e Miran-
da. Ele informou que o con-

materialização de uma política 
do presidente Michel Temer 
que teria como foco a deses-
truturação de serviços essen-
ciais para que sejam entregues 
ao capital privado.

Na opinião do advogado-
-geral do Estado, Onofre Ba-
tista, a privatização das usinas 
está relacionada a um mo-

Para os deputados federais mi-
neiros Adelmo Carneiro Leão 
(PT), Padre João (PT) e Jô Moraes 
(PCdoB), que representaram a 
Frente Parlamentar em Defesa 
do Setor Elétrico Brasileiro e a 
Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Soberania Nacional, 
ambas do Congresso Nacional, 
o leilão das hidrelétricas é a 

Willian Dias

Reunião da Comissão de Minas e Energia teve também participação de movimentos sociais e sindicatos

Deputados federais criticam privatizações

Como símbolo desse mo-
vimento suprapartidário, João 
Vítor Xavier entregou aos 
colegas uma carta assinada 
majoritariamente pelos de-
putados da oposição em favor 
do cancelamento do leilão 
das usinas, previsto para se-
tembro. “O setor elétrico está 
relacionado à soberania na-
cional, essa é uma área estra-
tégica”, disse o presidente da 
comissão. Os parlamentares 
da situação já haviam apre-
sentado um documento se 
comprometendo com a causa.

possui com a União devido 
às perdas causadas pela Lei 
Kandir, que desonerou as ex-
portações de commodities. 
O governo do Estado estima 
em R$ 135 bilhões o prejuízo 
já causado com a redução da 
arrecadação tributária.

Rogério Correia, assim 
como os deputados João Ví-
tor Xavier (PSDB), que pre-
side a comissão, e Geraldo 
Pimenta (PCdoB), enfatizou 
a união dos parlamentares 
da Assembleia na defesa dos 
direitos da companhia.

mineiros, conforme destacou 
o deputado Rogério Correia 
(PT), que solicitou a reunião.

“A Cemig iria entrar em 
colapso e a conta de energia 
subiria até três vezes, para 
compensar o valor gasto pela 
empresa que arrematasse 
as hidrelétricas”, declarou 
Rogério Correia. Ele apre-
sentou uma alternativa para 
que a companhia continue 
com o direito de explorar as 
usinas: o abatimento do va-
lor referente às concessões 
do passivo que Minas Gerais 

Deputados estaduais e fede-
rais, sindicalistas e represen-
tantes de movimentos sociais 
se reuniram ontem, em audi-
ência pública da Comissão de 
Minas e Energia, para protes-
tar contra a intenção do go-
verno federal de leiloar quatro 
hidrelétricas controladas pela 
Cemig. O encontro foi mais 
uma ação de mobilização pro-
movida pela Assembleia Legis-
lativa para tentar barrar a ven-
da das usinas de Miranda, São 
Simão, Jaguara e Volta Grande, 
no Triângulo Mineiro, que res-
pondem por cerca de 50% da 
energia gerada pela empresa.

Na agenda da comissão 
também está uma visita a In-
dianópolis hoje (18), às 13h30, 
na Usina de Miranda, para par-
ticipar de ato público contra o 
leilão. O protesto é promovido 
pela Frente Mineira de Defesa 
da Cemig, lançada pelo Parla-
mento mineiro em julho.

Com a venda dessas hi-
drelétricas, cujos contratos 
de concessão com a União já 
expiraram, o governo preten-
de arrecadar cerca de R$ 12 
bilhões, que seriam utilizados 
para amenizar o déficit fiscal. 
O reflexo da medida para o 
Estado, no entanto, seria o 
enfraquecimento da maior 
empresa de energia do País e 
o aumento da conta de luz dos 

Parlamentares governistas e de oposição
se unem contra leilão de usinas da Cemig
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Criação do Sistema Estadual de Cultura
é considerada constitucional pela CCJ

Projeto trata de acesso a informações

COMISSÕES

Antes de ser apreciado 
pelo Plenário em 1º turno, o PL 
3.562/16 vai passar pelas Comis-
sões de Agropecuária e Agroin-
dústria, de Direitos Humanos e 
de Administração Pública.

Também receberam pare-
ceres pela constitucionalidade 
o PL 3.893/16, do deputado 
João Magalhães (PMDB), que 
permite a incineração de resí-
duos dos serviços de limpeza 
urbana, e o PL 3.449/16, do 
deputado Antônio Jorge (PPS), 
que trata da inserção de frase 
de advertência contra o uso de 
bebidas alcoólicas em cardá-
pios e panfletos de propaganda 
de bares, restaurantes e boates.

tado Rogério Correia (PT), que 
trata da mediação de conflitos 
coletivos socioambientais e 
fundiários, rurais e urbanos.

O parecer do relator, de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
foi pela aprovação na forma 
do substitutivo nº 1, que faz 
adequações no texto quanto à 
técnica legislativa.

O projeto prevê que o Esta-
do deverá formular um plano es-
tadual de mediação de conflitos 
coletivos. A proposição também 
trata, entre outras coisas, do 
cumprimento de mandados ju-
diciais de reintegração de posse, 
estabelecendo a prioridade de 
desocupações negociadas. 

fundo passará a ser composto 
também de créditos inscritos 
em dívida ativa e aplicações de-
correntes de incentivo a contri-
buintes do ICMS. Atualmente, 
esses recursos são repassados 
a projetos culturais específicos.

O PL 4.450/17 segue ago-
ra para as Comissões de Cultu-
ra e de Administração Pública, 
antes de ser apreciado no Ple-
nário em 1º turno.
Mediação de conflitos – Sob 
aplausos de integrantes do 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) que estão 
acampados na ALMG, a CCJ 
também considerou constitu-
cional o PL 3.562/16, do depu-

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) deu ontem 
parecer pela constituciona-
lidade ao Projeto de Lei (PL) 
4.450/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que cria os 
Sistemas Estadual de Cultu-
ra (Siec) e de Financiamento 
à Cultura (SIFC) e a Política 
Estadual de Cultura Viva. A 
proposição é resultado de de-
bates envolvendo os agentes 
culturais que participaram do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura no ano passado, na 
ALMG. O relator e presidente 
da comissão, deputado Leoní-
dio Bouças (PMDB), concluiu 
pela constitucionalidade da 
matéria em sua forma original.

De acordo com a mensa-
gem do governador, a ativi-
dade cultural tem sido prio-
ritariamente subsidiada por 
mecanismos de fomento pú-
blico, como a Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura e o Fundo 
Estadual de Cultura. Ele julga 
urgente o aperfeiçoamento 
legal para se construir “um sis-
tema unificado e coerente de 
financiamento, que seja capaz 
de minorar e reverter as desi-
gualdades causadas pela atual 
distribuição regional, social e 
setorial dos recursos”.

Na fundamentação do 
parecer, o deputado Leonídio 
Bouças elogia o projeto, consi-
derando que sua grande inova-
ção é a ampliação dos recursos 
do Fundo Estadual de Cultura 
e sua melhor distribuição pelo 
Estado. Segundo o relator, o 

Guilherme Bergamini

CCJ também analisou proposição que prevê instituição de plano estadual de mediação de conflitos

gues, em sua justificativa.
O relator, deputado Cabo 

Júlio (PMDB), opinou pela 
aprovação do PL 932/15 em 
sua forma original.

O projeto não recebeu 
parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, que 
perdeu o prazo para anali-
sá-lo. Ele segue agora para a 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária.

O objetivo do autor da 
proposição é agilizar as inves-
tigações de crimes como o 
sequestro-relâmpago. “A cri-
minalidade tem aumentado 
a cada dia, e, muitas vezes, a  
Polícia Militar necessita agir 
antes mesmo de o fato chegar 
ao conhecimento das demais 
autoridades, para obter êxito 
nas suas operações”, argumen-
ta o deputado Sargento Rodri-

fonia a fornecer informações 
sobre a localização de apare-
lhos de clientes à Polícia Civil, 
mediante solicitação. O PL 
932/15 altera essa norma de 
modo a estender o acesso a 
essas informações às Polícias 
Federal e Militar e ao Corpo 
de Bombeiros. Tanto a lei 
quanto o projeto asseguram 
a preservação do sigilo das 
ligações telefônicas.

A Comissão de Segurança Pú-
blica deu ontem parecer fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
932/15, que trata do forneci-
mento de informações pelas 
operadoras de telefonia às 
autoridades policiais. De au-
toria do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), a proposi-
ção tramita em 1º turno. 

A Lei 18.721, de 2010, 
obriga as operadoras de tele-
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ORADORES
Saúde
O deputado Felipe Attiê (PTB) 
afirmou, em seu pronuncia-
mento, que falta investimen-
to do governo do Estado na 
área da saúde. Segundo ele, 
entre outras coisas, os hospi-
tais de Uberlândia (Triângulo 
Mineiro) não estão receben-
do os devidos repasses da ad-
ministração estadual. O parla-
mentar acusou o governo mi-

neiro de utilizar recursos do 
governo federal destinados à 
saúde para outros fins, como 
o pagamento de salários de 
servidores. Em razão disso, 
Felipe Attiê criticou a postura 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE). “O tribunal é sur-
do, cego e mudo quando se 
trata do governo do Estado”, 
frisou. Ele também concor-
dou com o deputado Dalmo 

Ribeiro Silva (PSDB), que, no 
início da Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem, se dis-
se apreensivo com possíveis 
mudanças na direção da Fun-
dação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí (Fuvs), em 
Pouso Alegre (Sul de Minas). 
Em aparte, o deputado João 
Leite (PSDB) foi outro a mani-
festar apoio ao colega Dalmo 
Ribeiro Silva.

Médico veterinário condena abate de
animais para reduzir a leishmaniose

COMISSÕES

Adriana Araújo, do Movi-
mento Mineiro pelos Direitos 
Animais, enfatizou a impor-
tância da Lei 21.970, de 2016, 
originária de projeto de lei do 
deputado, que dispõe sobre a 
proteção, a identificação e o 
controle populacional de cães 
e gatos. “Cuidar dos animais é 
cuidar dos humanos”, disse ela.

Maria Teresa Fonseca, de-
fensora dos direitos dos ani-
mais e colaboradora da comis-
são, reivindicou mais recursos 
para políticas públicas de pro-
teção aos animais e defendeu 
maior convergência entre go-
verno, sociedade e militantes.

pelo presidente da Comissão 
Extraordinária de Proteção dos 
Animais, deputado Noraldino 
Júnior (PSC). Ele parabenizou a 
fala de Ribeiro e criticou os pre-
feitos que adotam a prática de 
extermínio de animais, em vez 
de investir em políticas educa-
tivas e de prevenção. “Grande 
parte dos gestores fazem alar-
de, dizendo que estão comba-
tendo a doença ao abaterem 
os animais, mas não fazem o 
debate de forma clara e trans-
parente e não informam à po-
pulação que existem mecanis-
mos de prevenção e combate”, 
ressaltou Noraldino Júnior.

lia e Sudão. Esses países pos-
suem um traço em comum: a 
pobreza. O Brasil ocupa, ainda, 
lugar de destaque nos casos 
de leishmaniose cutânea.

Além de defender o in-
vestimento em políticas pú-
blicas, o veterinário apontou 
medidas que podem ser ado-
tadas pela população, como 
limpeza de ambientes, poda 
de árvores, utilização de 
plantas repelentes, controle 
da fonte de alimentação dos 
animais domésticos e uso de 
inseticidas e de colares repe-
lentes em cães e gatos.

A audiência foi requerida 

O extermínio ou abate em 
massa de animais está longe 
de ser uma forma eficiente 
de controle da leishmaniose 
na população de cães ou de 
gatos, segundo o médico vete-
rinário e professor da PUC Mi-
nas Vítor Márcio Ribeiro. Ele 
participou ontem de audiência 
pública da Comissão Extraor-
dinária de Proteção dos Ani-
mais, que discutiu o combate 
à doença. Ribeiro disse que 
o investimento em vacinas e 
inseticidas e as campanhas 
educativas, sobretudo nas 
comunidades pobres, podem 
gerar resultados muito mais 
eficientes, com vantagens so-
bre o controle dos vetores que 
transmitem a doença, a qual 
atinge tanto animais quanto 
seres humanos.

“Os animais não podem 
ser descartados. Nossa gestão 
pública, durante muito tempo, 
lidou com os animais como se 
fossem descartáveis, mas o que 
o Brasil fez historicamente é er-
rado. Não é necessário extermí-
nio para controlar a leishmanio-
se”, afirmou o veterinário. 

Ribeiro preferiu falar em 
leishmanioses, no plural, expli-
cando que existem diferentes 
tipos da doença causada pelo 
protozoário Leishmania, sen-
do a mais grave a leishmanio-
se visceral, de grande incidên-
cia no Brasil. O País registra, 
anualmente, entre 3 e 4 mil 
casos dessa variedade, figu-
rando ao lado de países como 
Etiópia, Índia, Quênia, Somá-

Daniel Protzner

Comissão de Proteção dos Animais discutiu maneiras de se combater a leishmaniose
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8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

• Mostra de artes plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

9 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Montes Claros) – visita 

ao Centro de Controle de Zoonoses, para averiguar o estado de saúde 
dos animais ali abrigados e a infraestrutura do local. Requerimento: de-
putado Noraldino Júnior

9h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório) – debater, com a pre-

sença de convidados, os investimentos na estrutura dos conselhos tute-
lares de Belo Horizonte. Requerimento: deputadas Marília Campos, Ce-

lise Laviola e Geisa Teixeira e deputados Elismar Prado, Rogério Correia 
e Tadeu Martins Leite

12 horas
• Zás (Teatro) – Oleives, com o espetáculo De todos os futuros

13 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Montes Claros) – de-

bater, com a presença de convidados, a implementação de políticas pú-
blicas de proteção animal na região. Requerimento: deputado Noraldino 
Júnior

13h30
• Comissão de Minas e Energia (Indianópolis) – visita à Usina Hidrelétrica 

de Miranda, para participar de ato público da Frente Mineira de Defesa 
da Cemig contrário ao leilão, promovido pelo governo federal, de usinas 
controladas pela empresa. Requerimento: deputado Rogério Correia

 0h Palestra (continuação) – Mulheres e políticas públicas, com 
Clarisse Goulart 

 1h Panorama – Remédios para emagrecer
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (17/5) – Políticas públicas na área 

cultural e o trabalho dos órgãos governamentais do setor 
 4h55 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 

com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na LOAS
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Cuidados com a voz 
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (ao vivo) – Debate 

sobre os investimentos na estrutura dos conselhos tutelares de 
Belo Horizonte, responsáveis pelo acompanhamento de bebês de 
mães em situação de vulnerabilidade

 12h Memória e Poder – Religioso dom Serafim Fernandes de Araújo

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na LOAS
 13h50 Comissão de Transporte (2/8) – Debate sobre o transporte de 

produtos perigosos no Estado
 17h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro: participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)    
 19h30 Panorama – Cuidados com a voz 
 20h Segunda Musical – Celso Faria, Wellington Vilela, Alexandre 

Braga e Gilberto Paganini 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 22h Resenha da Semana 
 22h30 Mundo Político Especial – Cemig em risco
 23h Via Justiça (inédito) – Gestão estratégica  
 23h30 Zás – Músico Renato Savassi  

•	programação	sujeita	a	alterações
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MUNDO POLÍTICO ESPECIAL
Edição especial reúne pontos de vista a respeito do possível leilão das usinas de Jaguara, Mi-
randa, São Simão e Volta Grande, geridas pela Cemig, e suas consequências para o Estado. O 
programa mostra a mobilização dos parlamentares mineiros e o clima político na discussão do 
tema. Sábado, às 7, 13 e 17 horas; domingo, às 7h30, 17h30 e 23h30.

PANORAMA
Tudo começa com uma ideia. Se essa ideia for muito boa, você tem que protegê-la para nin-
guém copiar. O jeito de se fazer isso é registrando a patente. O Panorama desta semana vai 
detalhar os caminhos para quem deseja registrar juridicamente uma ideia. Em nosso estúdio, a 
jornalista Andrea Zagury recebe Elisângela Dias Menezes, advogada especializada em proprie-
dade intelectual, e Juliana Crepalde, coordenadora-geral do Centro de Transferência e Inova-
ção Tecnológica da UFMG. Sábado, às 16 horas. 

SALA DE IMPRENSA 
Jornais, TVs, rádios, portais da internet, todos estão falando da crise da Venezuela. Mas será 
que a maior quantidade de conteúdo publicado tem contribuído para que o brasileiro fique 
melhor informado sobre o que realmente se passa no país vizinho? Essa é a discussão do Sala de 
Imprensa, que recebe Maura Eustáquio, professora de Jornalismo da PUC Minas, e Higo Horta, 
jornalista e analista internacional. Além de explicarem a crise, eles contextualizam o panorama 
da cobertura de assuntos internacionais no País. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


