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incentivo à leitura e de demo-
cratização das bibliotecas, ao 
longo dos próximos dez anos.

A primeira etapa do evento 
compreende os encontros re-
gionais, que se encerram na 
terça-feira, 3 de outubro, em 
Teófilo Otoni. Desde 29 de 
agosto, foram realizados de-
bates em outras seis cidades. 
Neles, os participantes discuti-
ram e elegeram propostas para 
fazer parte do documento que 
será votado na plenária final.

Também está aberta, até 
13 de outubro, a consulta pú-
blica sobre o assunto, no Por-
tal da Assembleia na internet 
(almg.gov.br).

O desenho da programação da 
etapa final do fórum técnico Se-
meando Letras – Plano Estadual 
do Livro, Leitura, Literatura e Bi-
bliotecas já começou a ser feito. 
Na segunda reunião preparató-
ria do evento, realizada ontem 
na ALMG, representantes do 
poder público e da sociedade 
definiram os eixos dos três dias 
de trabalho – 22 a 24 de no-
vembro – no Plenário. O fórum 
é uma parceria entre a Assem-
bleia e o governo do Estado.

Segundo o presidente da 
Comissão de Cultura, deputa-
do Bosco (PTdoB), o documen-
to final do fórum do livro ser-
virá de base para políticas de 

Etapa final de fórum do livro é discutida

Segunda reunião preparatória foi realizada ontem

Willian Dias

Parlamentares criticaram a ausência da Codemig

Clarissa Barçante
uma gestão pública e com-
partilhada. “Um patrimônio 
público deve ser gerido para 
o bem comum. Sabemos 
que as empresas privadas 
gerem seus negócios pelo 
lucro”, disse ela.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB), que solici-
tou a realização da audiência, 
ressaltou que ter uma água 
mineral de qualidade como a 
de Caxambu não é um proble-
ma, mas uma solução. “Mas o 
governo está vendo ali um pro-
blema econômico”, lamentou.

O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) criticou a ausência 
da Codemig e lembrou que o 
assunto foi discutido pela co-
missão em junho deste ano. 
Na ocasião, a empresa negou a 
intenção de privatizar o parque.

O deputado Coronel Picci-
nini (PSB) demonstrou insatis-
fação com relação ao destino 
que a Codemig pretende dar 
ao Parque das Águas. O depu-
tado João Leite (PSDB) frisou 
que a ausência da empresa é 
um desrespeito à ALMG.

estabelecer uma parceria pú-
blico-privada (PPP) para a ex-
ploração dos recursos do par-
que, sob a alegação de que o 
atual modelo seria deficitário.

O Parque das Águas de 
Caxambu tem 210 mil me-
tros quadrados e 12 fontes 
de águas minerais, gasosas 
e medicinais, além de áreas 
verdes, jardins e outras atra-
ções. Lá, é produzida a água 
mineral da marca Caxambu.

O vice-prefeito do muni-
cípio, Luiz Henrique Diório de 
Souza, disse que, do ponto de 
vista do interesse da popula-
ção, o ideal seria que a con-
cessão permanecesse com a 
prefeitura. Ele reclamou da 
dificuldade de contato e da 
ausência de informações, por 
parte da Codemig, no que se 
refere aos planos futuros de 
gestão do parque.

A presidente da Associa-
ção dos Amigos do Parque 
das Águas (Ampara), Maria 
Antônia Wiliams Siqueira, 
assim como outros convi-
dados, reforçou a defesa de 

vidada para a reunião, mas não 
enviou representante.

A empresa estatal minei-
ra é responsável pelo local, 
mas a administração, desde 
1989, está a cargo da Prefeitu-
ra de Caxambu. A concessão 
ao Poder Executivo municipal 
terminou neste ano e foi pror-
rogada por 90 dias. Esse perío- 
do, entretanto, chega ao fim 
amanhã (30), e, a partir de do-
mingo (1º/10), a gestão deve-
rá ser assumida pela Codemig, 
que manifestou a intenção de 

A falta de diálogo por parte do 
governo do Estado pode com-
prometer o futuro do Parque 
das Águas de Caxambu (Sul de 
Minas), um dos mais importan-
tes do País. Foi o que aponta-
ram, ontem, os participantes 
de audiência da Comissão de 
Desenvolvimento Econômi-
co. Eles defenderam a gestão 
pública e compartilhada do  
parque e criticaram a ausência 
da Companhia de Desenvol-
vimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), que foi con-

Futuro do Parque das Águas preocupa 
os gestores e a população de Caxambu



2 • sexta-feira – Assembleia Informa 29 de setembro de 2017ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)
9 horas

• Dia D – Dia Nacional de Contratação da Pessoa com Deficiência e dos 
Reabilitados do INSS (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 
– cessão de espaço

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

Escola Estadual Cônego José Divino, de Dom Viçoso
12 horas

• Zás (Teatro) – show Balanciô, com o violeiro Bilora e banda

 0h Palestra (continuação) – Discussão sobre a ética na política e 
na gestão pública, com Mariah Brochado Ferreira

 1h Panorama – Acidentes com crianças 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública – Violência e condições 

de prestação da segurança pública nas casas de saúde de 
hanseníase da Fhemig  

 4h50 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 
com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Prevenção ao suicídio 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
	 9h15	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Criança	com	Deficiência	

(22/8) – Denúncias de maus-tratos a criança autista 
 12h Memória e Poder – Maestro Carlos Eduardo Prates

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Comissão Extraordinária das Mulheres (5/9) – Debate sobre 

os assédios moral e sexual nas instituições públicas do Estado 
 16h55 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama – Prevenção ao suicídio 
 20h Segunda Musical (inédito) – Letícia Maia e Luiza Salles
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Crise nas universidades 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Psicopatologia criminal 
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Um grito parado no ar

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate aborda as alternativas à crise financeira vivida pelas universidades brasilei-
ras. Algumas instituições estão com dificuldades para manter serviços básicos como fornecimen-
to de água e luz. Como 11 das 63 universidades públicas do País estão em Minas, nossos convi-
dados avaliam a situação no Estado e as regiões mais afetadas pelo corte de recursos. Participam 
do programa o deputado Doutor Jean Freire, do PT, e Paulo Beirão, professor e diretor de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Fapemig. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

SALA DE IMPRENSA
Jornalistas analisam a cobertura da imprensa e das redes sociais em dois casos que mobiliza-
ram a sociedade nos últimos dias: o cancelamento da mostra de arte Queermuseu, em Porto 
Alegre, sob a acusação de sexualizar crianças, e a recente liminar de um juiz do Distrito Federal 
que autoriza psicólogos a oferecer tratamento de reversão sexual, a chamada “cura gay”. Os 
convidados são Paula Pinheiro, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Estéticas do Performá-
tico e Experiência Comunicacional da UFMG, e Roberto Reis, professor de Comunicação Social 
da UNA. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

GERAÇÃO
O Geração fala sobre um dos esportes mais populares do mundo em número de jogadores: o 
tênis de mesa. E o bate-papo é com Wesley Rosa, mineiro de Varginha, sul do Estado, conside-
rado o melhor mesatenista de Minas. Wesley é tricampeão mineiro e tetracampeão do torneio 
de jogos do interior do Estado. Conquistou, ainda, a medalha de ouro na Copa Brasil deste ano 
e acumula muitas vitórias importantes no currículo. Participam do programa alunos da Escola 
Estadual Hilton Rocha, de Belo Horizonte. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


