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Auditório José Alencar amplia na ALMG
os espaços de participação da população
A Assembleia Legislativa inau-
gura hoje mais um espaço 
aberto à participação popu-
lar, o Auditório José Alencar 
Gomes da Silva. A soleni-
dade de abertura está mar-
cada para as 15h30, com a 
presença do presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), e do governa-
dor Fernando Pimentel, entre 
outras autoridades.

Localizado no andar tér-
reo do Palácio da Inconfidên-
cia, o auditório homenageia o 
empresário mineiro e ex-vice-
-presidente da República José 
Alencar, por sua capacidade de 
articulação entre o segmento 
empresarial e os trabalhadores.

A inauguração será mar-
cada também pelo lançamen-
to, em Minas Gerais, da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
da Soberania Nacional, forma-
da por 201 deputados fede-
rais e 18 senadores. A frente 
será lançada às 16 horas, logo 
após a inauguração do audi-
tório. Estarão presentes o se-
nador Roberto Requião (PM-
DB-PR) e o deputado federal 
Patrus Ananias (PT-MG), pre-
sidente e secretário-geral da 
frente, nessa ordem.

O Auditório José Alencar 
tem 168 assentos na plateia, 
sendo quatro para obesos e 
quatro para pessoas que usam 
cadeiras de rodas. Integrado 
com o Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, 
que permite a transmissão em 

tempo real dos eventos por 
um videowall, agrega mais 500 
lugares. O novo espaço tem, 
ainda, 16 lugares destinados 
à coordenação e assessoria 
dos eventos e um púlpito para 
pronunciamentos. O local dis-
põe de tratamento acústico e 
câmeras para as transmissões 
da TV Assembleia.

Na opinião do presidente 
Adalclever Lopes, a crescen-
te presença do cidadão nos 
eventos institucionais gerou 
a necessidade de um local 
que comportasse maior nú-
mero de pessoas. “Esse novo 

auditório vem ampliar os es-
paços de diálogo com a so-
ciedade mineira e atender à 
diretriz do biênio 2017-2019 
de melhorar a infraestrutura 
da Assembleia para a reali-
zação de eventos. É também 
uma justa homenagem a um 
exemplar político mineiro, 
José Alencar Gomes da Silva”, 
afirma o presidente.
Vanguarda – Reconhecida 
nacionalmente por sua aber-
tura à participação popular 
desde o fim da década de 
1980, a Assembleia de Mi-
nas se mantém na vanguar-

da dos movimentos demo-
cráticos. Um exemplo disso 
são os eventos institucionais 
promovidos pela Casa. Entre 
2010 e 2017, as audiências de 
revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG), 
juntamente com os seminá-
rios legislativos, fóruns técni-
cos e ciclos de debates, mo-
bilizaram um total de 30.199 
participantes, que represen-
taram 12.432 instituições.

A Assembleia abre-se ain-
da à participação popular por 
meio da internet, com consul-
tas públicas on-line e enquetes.

Homenageado teve trajetória vitoriosa
Natural de Muriaé (Zona da 
Mata), José Alencar Gomes 
da Silva foi um dos mais bem-
sucedidos empresários do 
Brasil. Abraçou a política em 
1994, quando se candidatou 
ao governo do Estado, ficando 
em terceiro lugar. Em 1998, 

elegeu-se para o Senado e, 
em 2002, chegou a vice-presi-
dente da República na chapa 
de Luiz Inácio Lula da Silva.

A dupla firmou uma 
aliança que reuniu partidos 
e líderes com ideologias di-
ferentes, alcançando quase 

53 milhões de votos. Alencar 
permaneceu ao lado de Lula 
durante seus dois mandatos, 
uma vez que a chapa reele-
geu-se em 2006, e se tornou 
um dos mais importantes in-
terlocutores do governo com 
o setor empresarial.

Em março de 2011, me-
ses após concluir o man-
dato, faleceu vítima de um 
câncer contra o qual lutava 
desde 2000, mas que não 
o impediu de cumprir seu 
papel como vice-presidente 
por oito anos.

Novo auditório da Assembleia Legislativa tem 168 assentos e fica no térreo do Palácio da Inconfidência

Guilherme Dardanhan
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Varginha recebe o primeiro encontro 
regional do Fórum Semeando Letras

A cidade de Varginha (Sul 
de Minas) vai abrir a etapa 
de regionalização do Fórum 
Técnico Semeando Letras 
– Plano Estadual do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliote-
cas, realizado em parceria da 
Assembleia Legislativa com 
as Secretarias de Estado de 
Cultura e de Educação. O en-
contro será amanhã (29), no 
Centro Universitário do Sul 
de Minas (Avenida Coronel 
José Alves, 256 – Vila Pinto), 
das 9 às 18 horas. As inscri-
ções ainda podem ser feitas 
no local do evento.

Os encontros regionais 
antecedem a etapa final do 
fórum, a ser realizada em 
Belo Horizonte, de 22 a 24 de 
novembro deste ano. O ob-
jetivo é coletar sugestões da 
sociedade para a elaboração 
do Plano Estadual do Livro, 
que vai estabelecer as metas 
e diretrizes da área para os 
próximos dez anos, a fim de 
incentivar a leitura e demo-
cratizar o acesso às bibliote-
cas. As discussões são orien-
tadas por um documento de 
referência sistematizado pela 
Assembleia com a comissão 
executiva do fórum. Os parti-
cipantes podem, no entanto, 
apresentar novas propostas.

Outras seis cidades vão 
receber os encontros regio-
nais: Juiz de Fora (Zona da 
Mata), no dia 5/9, Montes 
Claros (Norte de Minas), em 
12/9, Governador Valadares 
(Vale do Rio Doce), em 19/9, 
Belo Horizonte, em 21/9, 
Uberlândia (Triângulo Minei-
ro), em 26/9, e Teófilo Otoni 
(Vale do Mucuri), em 3/10.

Haverá também consulta 
pública on-line para coletar 
sugestões da população. O 
link ficará disponível de 18 de 
setembro a 13 de outubro.
Comissões – A semana da 
Assembleia Legislativa tem 
também cinco audiências e 
uma visita das comissões. A 
visita está marcada para hoje 
(28), às 9h30. A Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência vai à entida-
de Assistência ao Menor Es-
pecializada (AME), no Bairro 
Ipiranga, em Belo Horizonte. 
O objetivo dos parlamenta-
res da comissão é conhecer a 
estrutura da entidade e suas 
condições de funcionamento.

Amanhã (29), às 9h30, no 
Plenatinho IV, a Comissão de 
Segurança Pública discute os 
índices de criminalidade nas re-
giões da Pampulha e de Venda 
Nova, em Belo Horizonte, com 

destaque para ocorrências re-
gistradas no Bairro Céu Azul.

Duas audiências estão pre-
vistas para quarta-feira (30). Às 
9h30, no Auditório, a Comissão 
de Direitos Humanos debate os 
conflitos entre posseiros e mo-
radores da aldeia pataxó Geru 
Tucunã, localizada no Parque 
Estadual do Rio Corrente, no 
município de Açucena (Vale do 
Rio Doce). A degradação do local 
tem sido agravada em função da 
criação irregular de gado e de 
búfalos. Às 15 horas, também 
no Auditório da Assembleia, a 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável  

faz reunião sobre a extração de 
granito no Santuário Ecológico 
da Pedra Branca, localizado em 
Pocinhos do Rio Verde, no mu-
nicípio de Caldas (Sul de Minas).

Na quinta-feira (31), às 
14h30, no Teatro, a Comissão 
do Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social debate o 
relatório preliminar da Comis-
são da Verdade. Às 15 horas, 
no Plenarinho IV, a Comissão 
de Segurança Pública promove 
audiência para discutir os im-
pactos da concessão, pela Pre-
feitura de Nova Lima, de alvará 
de construção em terrenos no 
Bairro Vale do Sereno.

Alair Vieira / Arquivo ALMG

Cidade de Varginha abre etapa de regionalização do evento

REUNIÃO ESPECIAL

PSB comemora 70 anos de fundação
A ALMG realizou, na noite de quinta-feira (24), Reunião Es-
pecial de Plenário para comemorar os 70 anos de fundação 
do Partido Socialista Brasileiro (PSB). A solenidade atendeu a 
requerimento do deputado Antônio Lerin (PSB).
“Somos representantes de uma nova política, que quer, em 
suas ações, os movimentos sociais cada vez mais participan-
tes. Nossa bandeira é a do Brasil, do povo, que, mesmo sob 
tantas pressões e injustiças sociais, não desiste de lutar por um 
país melhor e mais justo”, declara o parlamentar.
Fundado em agosto de 1947, o PSB foi extinto pela ditadura, 
em 1965, retomando suas atividades em 1985, com a redemo-
cratização. Atualmente, o partido tem quatro deputados na 
ALMG, 35 deputados federais e seis senadores.
Na reunião de quinta-feira, Antônio Lerin entregou placa 
comemorativa dos 70 anos ao presidente nacional do parti-
do, Carlos Siqueira, e ao presidente estadual, o ex-prefeito 
de Belo Horizonte Marcio Lacerda.

Ricardo Barbosa
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (28/8)

8 horas
•  Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação dos 

Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale do Je-
quitinhonha

9h30
•  Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Ho-

rizonte) – visita à entidade Assistência ao Menor Especializada (AME), 
para conhecer suas condições de funcionamento. Requerimento: depu-
tados Duarte Bechir e Nozinho

14 horas
•  Entrevista coletiva com o deputado Rogério Correia (PT) e com a presi-

dente da CUT-MG, Beatriz Cerqueira (Sala de Imprensa) – lançamento da 
campanha de defesa dos serviços públicos em Minas Gerais

15h30
•  Inauguração do Auditório José Alencar Gomes da Silva e lançamento, 

em Minas Gerais, da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania 
Nacional (Salão Nobre)

19 horas
•  Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Força Associativa Nacional. 

Requerimento: deputado Cabo Júlio
20 horas

•  Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Geraldo Neto (violão) / 2ª parte: 
Célio Souza (canto) e Everton Maia (violão) / 3ª parte: Célio Souza (can-
to) e César Augusto (piano)

COMISSÕES

Possibilidade de venda de usina gera 
preocupação na cidade de Santa Vitória

A possibilidade de o gover-
no federal leiloar a Usina Hi-
drelétrica de São Simão, na 
divisa de Minas Gerais com 
Goiás, preocupa a população 
de Santa Vitória (Triângulo 
Mineiro), onde ela se situa. 
Foi o que afirmou o prefeito 
da cidade, Salim Curi, em vi-
sita da Comissão de Minas e 
Energia à usina, na sexta-feira 
(25). Foi realizado no local um 
ato público contra o leilão.

O prefeito relatou que 
mais de 10% da comunidade 
de cerca de 20 mil habitantes 
trabalham na hidrelétrica e 
que 40% dependem indire-
tamente dela. Além disso, se-
gundo ele, 40% da economia 
de Santa Vitória derivam dos 
royalties pagos à prefeitura 
em decorrência da atividade, 
o que equivale a aproximada-
mente R$ 4 milhões por ano.

“A insegurança com esse 
leilão é grande. Não sabemos 
que rumo isso pode tomar. 
Hoje, temos conhecimen-
to de quanto pagamos pela 
energia. Se passar ao capital 
privado, não saberemos”, de-
clarou Salim Curi.

Também participaram do 
ato vereadores, secretários 
municipais e representantes 
do Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação (Sind-
-UTE). O protesto foi na por-
taria da usina em São Simão 
(GO), onde fica outra parte 
da hidrelétrica e um acampa-
mento da Plataforma Operá-
ria Camponesa de Energia. 

A mobilização foi pro-
movida pela Frente Mineira 

em Defesa da Cemig, lança-
da na ALMG em julho, com a 
participação de movimentos 
sociais, para tentar barrar 
o leilão das Usinas de São 
Simão, Jaguara e Miranda, 
todas no Triângulo. No dia 
18 de agosto, também foi 
realizado protesto contra o 
leilão em Indianópolis, onde 
fica a Usina de Miranda, com 
a presença do presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), e do governa-
dor Fernando Pimentel.

A União pretende arre-
cadar R$ 11 bilhões com o 
leilão, previsto para setem-
bro, mas suspenso proviso-
riamente por uma liminar 
da Justiça Federal. A Cemig 
alega, entretanto, que o con-
trato de concessão, de 1997, 

prevê a renovação automáti-
ca por mais 20 anos.

Essas três hidrelétricas e 
mais a de Volta Grande, tam-
bém na região, são responsá-
veis por mais de 50% da ener-
gia gerada pela Cemig. 
Unidade – O deputado Ro-
gério Correia (PT), que co-
ordena a Frente Mineira em 
Defesa da Cemig, disse que 
é preciso resistir às privatiza-
ções propostas pelo governo 
federal. “O presidente Michel 
Temer anunciou a intenção 
de privatizar hidrelétricas, ae-
roportos a até área de preser-
vação na Amazônia. Ninguém 
deve vender o que é estraté-
gico para um país, pois per-
de-se soberania”, declarou.

“O governo haverá de 
recuar ao perceber essa re-

sistência contínua”, afirmou a 
deputada Geisa Teixeira (PT).

Para a presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
em Minas (CUT-MG), Beatriz 
Cerqueira, a resistência se 
faz pela pressão popular. “A 
união é que vai nos fortalecer 
para o que precisamos en-
frentar”, disse.

O coordenador-geral do 
Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores na Indústria 
Energética (Sindieletro), Jef-
ferson Leandro da Silva, enfa-
tizou a importância do acam-
pamento como instrumento 
de luta. De acordo com o diri-
gente do Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB), 
Pablo Dias, cerca de 150 pes-
soas estão acampadas em 
frente à Usina de São Simão. 

 A Frente Mineira em Defesa da Cemig realizou ato público na Usina de São Simão

 Sarah Torres
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TV ASSEMBLEIA

Terça-feira (29/8)

8 horas
•  Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação dos Lavra-

dores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha
9 horas

•  Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras, de Belo Horizonte

9 às 18 horas
•  Fórum Técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Varginha) – Encontro Regional Sul e Sudoeste
9h30

•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, a segurança na Pampulha, no Céu Azul e em Venda 
Nova, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

11 horas
•  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)
•  Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano da Escola Municipal Sócra-

tes Mariani Bittencout, de Contagem
14h30

•  Comissão de Participação Popular (Auditório)
•  Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

15 horas
•  Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
•  Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
•  Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório)
•  Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (30/8)

8 horas
•  Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação 

dos Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale 
do Jequitinhonha

9 horas
•  Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
•  Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, os conflitos entre posseiros e moradores da aldeia pataxó 
Geru Tucunã, no Parque Estadual do Rio Corrente, em Açucena. Reque-
rimento: deputado Cristiano Silveira

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

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

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
•  Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
•  Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
•  Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-

rio) – debater, com a presença de convidados, a extração de granito no 
Santuário Ecológico da Pedra Branca, em Pocinhos do Rio Verde, no mu-
nicípio de Caldas. Requerimento: deputado Rogério Correia

•  Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III)
15h30

•  Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Plenarinho IV)

16 horas
•  Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
•  Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (31/8)

8 horas
•  Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação 

dos Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale 
do Jequitinhonha

9h30
•  Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 3º ano do ensino médio da Escola 

Estadual João Lourenço, de Areado
10 horas

•  Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)
14 horas

•  Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Teatro) – 
debater, com a presença de convidados, o relatório preliminar da Comis-
são da Verdade. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

•  Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório)
15 horas

•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, os impactos da concessão, pela Prefeitura de Nova 
Lima, de alvará de construção em terrenos localizados no Bairro Vale do 
Sereno. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

Sexta-feira (1º/9)

8 horas
•  Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação dos 

Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale do Je-
quitinhonha

12 horas
•  Zás (Teatro) – show do músico Leri Faria

ACONTECE NA SEMANA (cont.)

 0h Zás – Cantor Oleives (Olavo Barbi)
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 24/8
 1h40 Comissão de Saúde (7/6) – Debate as medidas do Poder 

Judiciário diante do aumento da judicialização na saúde
 5h20 Minas é Muitas – Itabira
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância 
 6h30 Sala de Imprensa – Crise na Venezuela
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Multiparentalidade 
 9h Comissão de Direitos Humanos (16/8) – Debate as violações 

de direitos humanos das mulheres atingidas por barragens  
 13h Geração – Sertão como se fala 
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância

13h45 Minas é Muitas – Monte Carmelo 
14h30 Inauguração do Auditório José Alencar Gomes da Silva e 

lançamento, em Minas Gerais, da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Soberania Nacional (ao vivo) 

 18h Sala de Imprensa – Crise na Venezuela
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia – Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem 

à FAN / Força Associativa Nacional 
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Diálogos Possíveis (inédito) – Diálogo 1: Militância
20h45 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma trabalhista 

•  programação sujeita a alterações 


