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DNPM afirma que barragem de rejeitos de
minério da CSN em Congonhas é segura

Sul de Minas cobra segurança na BR-265

curvas e sem acostamento 
adequado”, pontuou o líder 
do movimento Somos Todos 
Vítimas da BR-265, Daniel 
Gedder, que também defen-
deu a duplicação. 

tre Lavras e São João del-Rei.
Outro pedido é a duplica-

ção da BR-265 ou, se isso não 
for possível, a construção de 
uma terceira faixa. “A BR-265 
é mal projetada, com várias 

bana de Lavras. “É preciso dis-
cutir a situação das pessoas 
que têm suas vidas ao lado 
dessa rodovia e criar condi-
ções para que a população 
que transita a pé possa fazê-
-lo com segurança”, declarou.

O prefeito de Itumirim, 
Geraldo Resende, reivindicou 
a instalação de um radar na 
curva do Rio Capivari, na BR-
-265. Segundo ele, esse é o 
ponto onde mais ocorrem aci-
dentes na região. A demanda 
recebeu o apoio do prefeito 
de Lavras, José Cherem, e do 
comandante da Companhia 
de Trânsito Rodoviário da Po-
lícia Militar, tenente-coronel 
Paulo Marcos Ferreira. O re-
presentante da PM ressaltou 
que, somente em 2017, fo-
ram registradas 14 mortes en-

Prefeitos, outras autoridades 
e representantes de entida-
des cobraram ontem, em La-
vras (Sul de Minas), melhorias 
nos trechos de rodovias que 
cruzam a região, sobretudo a 
BR-265. Eles participaram de 
audiência realizada na cidade 
pela Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Pú-
blicas. Um dos trechos mais 
críticos, citado por diversos 
participantes da reunião, é 
o que liga Lavras a São João 
del-Rei (Região Central), com 
94 quilômetros de extensão.

Autor do requerimento 
de audiência e presidente da 
comissão, o deputado Fábio 
Cherem (PSD) disse que os 
problemas da BR-265 se agra-
vam ainda mais pelo fato de 
a estrada compor a malha ur-

ria de Estado de Meio Ambien-
te (Semad) para produzir um 
relatório detalhado da visita. 

O superintendente regio-
nal da Semad, Vinícius Hidel-
brando, confirmou que, em 
vistoria da Fundação Estadual 
de Meio Ambiente (Feam), 
não foi constatado risco de 
rompimento.

Segundo o promotor de 
Meio Ambiente da comarca 
de Congonhas, Vinícius Gal-
vão, a CSN vem cumprindo 
os acordos de segurança fir-
mados com o Ministério Pú-
blico, mas a fiscalização vai 
continuar.

A CSN se pronunciou 
apenas por nota oficial, na 
qual a empresa relata que a 
Barragem Casa de Pedra pas-
sa por uma obra de recom-
posição topográfica e que 
não há evidências de risco de 
rompimento.

base da estrutura de conten-
ção. A Casa de Pedra tem 66 
metros de altura e cerca de 50 
milhões de metros cúbicos de 
rejeitos. É a construção des-
se tipo mais próxima de uma 
área urbana no Brasil. Em 
caso de rompimento, poderia 
destruir 300 casas, onde vi-
vem cerca de 1,5 mil pessoas.

“As pessoas podem ficar 
tranquilas. Hoje a barragem 
está segura, mas é preciso 
que seja feita a fiscalização 
e o monitoramento adequa-
dos”, ponderou Nascimento.

O deputado Glaycon Fran-
co afirmou ter recebido dos 
órgãos ambientais a informa-
ção de que todas as medidas 
protetivas vêm sendo tomadas 
pela CSN e que o vazamento 
identificado pelos moradores 
é normal. O parlamentar pre-
tende se reunir novamente 
com o DNPM e com a Secreta-

cional (CSN), em Congonhas 
(Região Central), não oferece 
riscos à população da cidade. 
A informação foi dada em visi-
ta ao local, na tarde de ontem.

A comissão esteve na 
área da barragem por causa 
de denúncias de moradores 
de que haveria infiltrações na 

O engenheiro do Departamen-
to Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM) Wagner Nascimen-
to afirmou ao presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
deputado Glaycon Franco (PV), 
que a Barragem Casa de Pedra, 
da Companhia Siderúrgica Na-

Comissão de Meio Ambiente visitou a barragem na tarde de ontem

Sarah Torres

Problemas da rodovia foram tema de audiência em Lavras

Guilherme Dardanhan
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-
mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

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

ratura e Bibliotecas (Governador Valadares) – Encontro Regional Vales 
do Rio Doce e do Aço

9 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Contagem) – visita à Ceasa 

Minas para verificar denúncias de condições de trabalho insalubres no 
Mercado Livre do Produtor. Requerimento: deputada Ione Pinheiro e de-
putado Antonio Carlos Arantes

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

ça de convidados, a precariedade das delegacias de polícia no interior. 
Requerimento: deputados João Leite, Cabo Júlio, João Magalhães e Sar-
gento Rodrigues

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com a 
presença de convidados, a situação das colônias de pacientes com han-
seníase do Estado. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

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

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.398/16 (1º turno), do deputado Braulio Braz, que 
autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia a Silveirânia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Regina Pacis, 

de Belo Horizonte
• Ciclo de debates Inovação Tecnológica Aliada ao Campo (Sala de Reunião 

1 da GPI) – reunião preparatória
14h15

• Comissão da PEC 1/15 (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III) – discutir e votar pro-
posições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório SE) – debater, com 

o presidente da Usiminas, as ações e o plano de investimentos da em-
presa. Requerimento: deputado Duarte Bechir

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 
debater, com a presença de convidados, a Base Nacional Comum Curri-
cular. Requerimento: deputada Celise Laviola

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– debater, com a presença de convidados, a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Requerimento: deputados Duarte 
Bechir, Arnaldo Silva e Nozinho

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

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

16h30
• Comissão de Indicação de Marcelo Siqueira para o Cargo de Presidente da 

Funed (Plenarinho IV) – fazer a arguição do indicado

 0h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto 
 1h Segunda Musical – Geraldo Neto, Célio Souza e Éverton Maia 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (26/6) – 

Impactos do consumo de drogas lícitas
 4h05 Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 

governo JK em Minas
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Órfãos do crack 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Tipificação do estupro 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Fraudes no Brasil  
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Órfãos do crack 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Tipificação do estupro
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti
 21h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto
 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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TV ASSEMBLEIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio 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 Tei-
xeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima Coe-
lho 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 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 Lages para 
o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar ope-
rações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em turno 
único (urgência)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que concede revisão 

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Votação 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que autoriza o Exe-
cutivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve de 
1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que cria fundos es-
taduais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo Exe-
cutivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

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

ORDEM DO DIA


