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chapa de Luiz Inácio Lula da 
Silva, reelegendo-se em 2006.

Em março de 2011, ele 
morreu 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.

Continua na página 2

Gomes da Silva, mineiro de 
Muriaé e um dos mais bem-
-sucedidos empresários do 
Brasil. Ele abraçou a política 
em 1994, quando se candi-
datou ao governo do Estado, 
ficando em terceiro lugar. Em 
1998, elegeu-se para o Sena-
do e, em 2002, chegou a vice-
-presidente da República na 

que permite a transmissão 
em tempo real dos eventos 
pelo videowall, são agrega-
dos mais 500 lugares. O novo 
espaço tem, ainda, 16 lugares 
destinados à coordenação 
dos trabalhos e um púlpito 
para pronunciamentos.

O nome do auditório 
homenageia José Alencar 

Localizado no andar térreo 
do Palácio da Inconfidência, 
o Auditório José Alencar Go-
mes da Silva tem 168 assen-
tos na plateia, sendo quatro 
para obesos e quatro para 
pessoas que usam cadeiras 
de rodas. E, com a integra-
ção do Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, 

Novo auditório da ALMG tem 168 lugares

a partir do diálogo”, destacou o 
filho de José Alencar.

O presidente Adalcle-
ver Lopes afirmou que, com 
o aumento de pessoas em 
trânsito na sede do Poder Le-
gislativo estadual, impôs-se a 
necessidade de um novo es-
paço, que dá sequência a ini-
ciativas da Assembleia para a 
ampla acolhida dos mineiros. 

Ele lembrou outros ins-
trumentos que são referên-
cia do esforço da Casa para 
aumentar a integração com 
os cidadãos, como a Escola 
do Legislativo, a Comissão de 

entre outras autoridades.
O empresário Josué Gomes 

da Silva agradeceu em discurso 
a homenagem a seu pai, que 
foi muito elogiado pelos parti-
cipantes do encontro por sua 
atividade empresarial de suces-
so, aliada à atuação política de 
valorização das conquistas so-
ciais. Josué disse que nada po-
deria ser melhor para celebrar a 
trajetória do ex-vice-presidente 
da República que a criação de 
um auditório destinado à am-
pliação da participação popu-
lar. “Papai era um homem que 
procurava construir o consenso 

A defesa do diálogo entre mo-
vimentos sociais e a iniciativa 
privada, para reverter os exces-
sos de um programa de privati-
zações e de redução de direitos 
sociais que ameaça a soberania 
social, foi o ponto comum dos 
discursos na solenidade de 
inauguração do Auditório José 
Alencar Gomes da Silva, on-
tem, na Assembleia Legislativa.

Logo após a inauguração, 
ocorreu o lançamento, em 
Minas Gerais, da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da 
Soberania Nacional, criada em 
Brasília, em junho deste ano, 
e que inclui 201 deputados 
federais e 18 senadores. Entre 
seus objetivos estão a defesa 
do trabalhador, dos empresá-
rios brasileiros e do desenvol-
vimento do País, contrapon-
do-se a medidas como o des-
monte da Petrobras e a venda 
do pré-sal, a privatização do 
setor elétrico e as reformas 
trabalhista e previdenciária.

A cerimônia reuniu o pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB); o 
filho do ex-vice-presidente da 
República José Alencar, Josué 
Gomes da Silva; o secretário 
de Estado de Saúde, Sávio 
Souza Cruz, que representou 
o governador Fernando Pi-
mentel; e parlamentares es-
taduais, federais e municipais, 

Willian Dias

Alair Vieira / Arquivo ALMG

O presidente Adalclever Lopes e o empresário Josué Gomes da Silva inauguram o novo auditório

Ex-vice-presidente José Alencar

Homenagem a José Alencar é marcada por
defesa do diálogo e da soberania nacional

Participação Popular, a dis-
cussão participativa do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental e as consultas públi-
cas pela internet.
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gislatura, Sérgio Emílio atuou 
como deputado estadual 
constituinte. Ele se afastou da 
Assembleia no fim do ano de 
1988 para assumir a Prefei-
tura de Sete Lagoas, cidade 
onde nasceu, em 1939, e da 
qual foi também vereador.

do PP (1981-1982). Também 
foi vice-presidente da Comis-
são de Educação e Cultura 
(1979-1981) e presidente da 
Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente (1983-1984).

Durante seu terceiro 
mandato na ALMG, na 11ª Le-

Na Assembleia Legisla-
tiva, Sérgio Emílio foi depu-
tado nas 9ª, 10ª e 11ª Legis-
laturas, entre 1979 e 1988. 
Nesse período, ele participou 
de comissões parlamenta-
res de inquérito (CPIs) e foi 
vice-líder do PMDB (1979) e 

Foi sepultado ontem (28), 
em Sete Lagoas (Região Cen-
tral), o corpo do ex-deputado 
da Assembleia Legislativa 
Sérgio Emílio Brant Vascon-
celos Costa. Ele morreu no 
domingo (27), aos 78 anos 
de idade.

Morre o ex-deputado Sérgio Emílio
MEMÓRIA

Senador propõe manifesto nacionalista
pela revogação das reformas federais

Willian Dias

Frente pela Soberania Nacional foi lançada em Minas, em solenidade no Auditório José Alencar

não passam pelo lucro”, frisou.
O vice-presidente da 

frente, deputado federal Cel-
so Pansera (PMDB-RJ), decla-
rou que o grupo é um polo 
de aglutinação das forças que 
acreditam no Brasil. 
Mobilização – Antes da so-
lenidade, representantes de 
sindicatos de trabalhadores e 
de movimentos sociais anun-
ciaram, em entrevista cole-
tiva na Sala de Imprensa da 
ALMG, o início de uma mo-
bilização contra as privatiza-
ções anunciadas pelo gover-
no federal e a favor do servi-
ço público e dos servidores. 
Serão realizados quatro atos 
públicos ao longo do mês de 
setembro.

discutir qual Brasil queremos 
legar às gerações futuras. 
Estamos assistindo a uma 
operação de desmonte de 
direitos e conquistas sociais”, 
ressaltou o deputado, citando 
como exemplos os programas 
Bolsa-Família, Luz para Todos 
e Minha Casa Minha Vida.

Patrus Ananias criticou a 
proposta do governo federal 
de leiloar as usinas hidrelé-
tricas hoje controladas pela 
Cemig e de privatizar a Ele-
trobras. “Não somos contra a 
livre iniciativa e a economia de 
mercado, desde que estejam 
adequadas ao projeto nacio-
nal e à justiça social. Mas é im-
portante que o Estado possa 
garantir bens e serviços que 

Poder Legislativo, com o fi-
nanciamento privado de cam-
panha; e a precarização do 
trabalho, representada pela 
legislação que faz prevalecer 
o negociado sobre o legislado 
e pelo fim das previdências 
públicas. Esse projeto, em sua 
opinião, foi responsável pelas 
crises em países como Portu-
gal, Espanha, Itália e Grécia.
Legado – Secretário-geral da 
frente parlamentar, o depu-
tado federal Patrus Ananias 
(PT-MG) afirmou que o ob-
jetivo desse movimento é 
se espalhar pelo interior do 
Brasil, mobilizando a juven-
tude, as igrejas, as câmaras 
municipais, as universidades 
e os sindicatos. “Precisamos 

Continuação da capa
Presidente da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa da 
Soberania Nacional, lançada 
ontem em Minas, na inaugu-
ração do Auditório José Alen-
car Gomes da Silva, o senador 
Roberto Requião (PMDB-PR) 
criticou a reforma trabalhista 
aprovada pelo Congresso em 
julho deste ano. Ele propôs um 
manifesto nacionalista em que 
políticos e cidadãos assumam 
a responsabilidade de lutar 
por um referendo revogató-
rio das mudanças formuladas 
pelo atual governo federal, tais 
como a reforma trabalhista.

“O dinheiro não pode con-
trolar o mundo, e a acumula-
ção desesperada não pode se 
sobrepor às necessidades dos 
cidadãos”, afirmou Requião. O 
senador disse que o País está 
fazendo exatamente o oposto 
do que fizeram os Estados Uni-
dos e a Alemanha para sair da 
crise. “O povo brasileiro não vai 
aceitar essa semiescravização 
dos trabalhadores”, destacou.

Na análise do senador, o 
movimento de reformas neo- 
liberais que ocorre hoje no 
País não está dissociado do 
que acontece em nível mun-
dial, com a tentativa do capital 
financeiro de liquidar o estado 
de bem-estar social. Segundo 
Requião, esse movimento se 
apoia em três pilares: a preca-
rização do Estado, com pode-
res transferidos para os ban-
cos centrais, que passariam 
a ser controlados pelo capital 
financeiro; a precarização do 

FRENTE PARLAMENTAR
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Problemas financeiros ameaçam entidade 
que atende crianças com deficiência

de familiares em acidentes de 
carro, por exemplo. Ele citou, 
ainda, números que indicam 
que os jovens têm começado a 
beber cada vez mais cedo, em 
média aos 15 anos de idade.

O parlamentar declarou 
que é preciso combater o lobby 
das empresas de cerveja na 
Câmara dos Deputados e, para 
isso, pediu o apoio da Câmara 
Municipal de São Lourenço, 
onde foi realizada a reunião.

O presidente da câmara 
municipal, vereador Agilsander 
Rodrigues da Silva, manifestou 
apoio à campanha. Em nome 
da prefeitura, falou a secretária 
de Defesa Social do município, 
Fabíola Renó, que também se 
declarou favorável à iniciativa.

O major Paulo Márcio, re-
presentante da Polícia Militar 
de Minas Gerais (PMMG) na 
reunião, afirmou que a preven-
ção é uma das preocupações 
da instituição. Ele destacou o 
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd), 
mantido pela PMMG.

bebidas alcoólicas no Brasil e, 
além de restringir horários de 
exibição na televisão, veda, 
por exemplo, a associação 
dessas bebidas com esporte. 
A lei, porém, só se aplica a 
líquidos com índice alcoólico 
superior a 13 graus Gay-Lus-
sac – o que exclui a cerveja. A 
campanha pretende incluí-la 
nas proibições.

A iniciativa é da Associa-
ção Nacional pela Restrição 
da Propaganda de Bebida Al-
coólica e teve origem no Mi-
nistério Público de São Paulo. 

O deputado Antônio Jorge 
exibiu, durante o evento, dife-
rentes comerciais veiculados 
nas emissoras de TV brasileiras 
e criticou, especialmente, a ob-
jetificação do corpo feminino. 
Também apresentou dados de 
pesquisa realizada pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), a qual indica que 12% 
da população de Belo Hori-
zonte já teve algum problema 
decorrente da ingestão de be-
bidas alcoólicas, como a perda 

O principal objetivo da 
campanha é conscientizar so-
bre o impacto das propagan-
das de cerveja no consumo 
de bebidas alcoólicas pelos 
jovens. Na reunião, também 
foram recolhidas assinaturas 
para a apresentação de um 
projeto de lei federal de ini-
ciativa popular cujo objetivo 
é alterar a Lei Federal 9.294, 
de 1996. A norma trata da 
regulação da propaganda de 

Uma reunião da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Dro-
gas lançou no Sul de Minas, 
na noite de sexta-feira (25), 
a campanha Cerveja Tam-
bém É Álcool. O evento, em 
São Lourenço, foi realizado a 
requerimento do deputado 
Antônio Jorge (PPS), que pre-
side a comissão e é um dos 
coordenadores da iniciativa 
em Minas.

Comercial de cerveja é alvo de campanha

Durante visita, dirigentes da AME falaram sobre situação precária

Clarissa Barçante

Comissão fez reunião para lançar iniciativa em São Lourenço, no Sul de Minas

Guilherme Bergamini

na ALMG, no fim de setem-
bro, para buscar alternativas 
e solicitar ao Estado e à PBH 
que abram novos convênios 
e cedam mais profissionais 
para a instituição.

O presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 
(PSD), que requereu a visita, 
lamentou a situação da AME 
e ressaltou que pretende rea- 
lizar uma audiência pública 

comunidade. Ela afirmou que 
o ideal seria uma arrecadação 
mensal fixa, suficiente para ar-
car com os gastos com pessoal, 
que são de aproximadamente  
R$ 10 mil. “Temos, hoje, dez 
colaboradores, sendo que ape-
nas três são cedidos pelo Esta-
do. É preciso retomar os con-
vênios e ampliar a participação 
do poder público”, disse ela.

“Vivemos da boa vontade 
das pessoas, mas não tem sido 
suficiente. O risco de fechamen-
to é real”, reforçou a secretária 
da AME, Marilda Castorino. 

A psicóloga Raquel Bar-
bosa declarou que está há 
três anos sem receber salário 
da instituição, mas que traba-
lha por amor. Segundo ela, as 
crianças se sentem em casa 
na AME e o resultado do tra-
balho é gratificante.

O risco de encerramento das 
atividades da Assistência ao 
Menor Especializada (AME), de-
vido a problemas financeiros, 
levou os deputados da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência a visi-
tar ontem essa instituição, que 
atende crianças e adolescentes 
com necessidades especiais. 

Fundada em 1969, a AME 
atende, atualmente, cerca de 
70 crianças da Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH). Desde o fim de um 
convênio com a Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH), em 
2015, a entidade sofre para 
pagar suas despesas, em espe-
cial a folha de pagamento.

De acordo com a direto-
ra, Ivone de Araújo, a AME é 
filantrópica e vive apenas de 
doações de empresas e da 

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
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

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, Litera-
tura e Bibliotecas (Varginha) – Encontro Regional Sul e Sudoeste

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

de convidados, a segurança na Pampulha, no Céu Azul e em Venda Nova, 
em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562 (Plenarinho III) – 
eleger o vice-presidente

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

– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 286/15 (1º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às mar-
gens das rodovias, nos trechos situados em áreas urbanas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano da Escola Municipal Sócra-
tes Mariani Bittencourt, de Contagem

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 774/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abra-
mo, que estabelece condições para as instituições particulares de ensino 

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

tar proposições da comissão
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562 (Plenarinho II) – dis-

cutir e votar parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562, do 
governador Fernando Pimentel. A referida proposição de lei cria fundos 
estaduais de incentivo e de financiamento de investimento

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

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

posições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (2º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre os livros técnicos e didáticos em 
formato de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual

 0h Memória e Poder – Político Carlos Eloy 
 1h Segunda Musical – Fábio Ramos, Marlon Nascimento e Jennifer 

Pereira
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (28/6) – Debate sobre a necessidade de 

notificação compulsória do doente de Parkinson 
 4h05 Pensando em Minas – 180 anos de fundação da Assembleia 

Legislativa Provincial, com Kelly Eleutério Oliveira e Claus 
Rommel Rodarte

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 6h30 Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Animais silvestres em centros urbanos 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Multiparentalidade 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Animais silvestres em centros urbanos 
 20h Zás – Cantor Oleives (Olavo Barbi)
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Dom José Maria Pires
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de  
Sousa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em 
turno único

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

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

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

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Sardoá. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA


