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Agronegócio tem boas perspectivas

Cantata da ALMG traz clássicos do
Natal e músicas populares e eruditas

Presidente da Epamig fez palestra no ciclo sobre produtos mineiros

Reunião de corais na ALMG é parte do calendário oficial de BH

Ricardo Barbosa

sarah Torres 

lhecimento da população e o 
aumento da renda per capita 
no brasil e no mundo tam-
bém impactam as demandas 
e o processo de produção, 
uma vez que refletem em 
crescimento do consumo, em 
especial dos alimentos de ori-
gem animal”, alertou.

o presidente da Epamig 
entende que a escassez de 
água e as mudanças climá-
ticas, provocadas por dese-
quilíbrios em escala global, 
são desafios a serem enfren-
tados. apesar disso, apontou 
que o cenário atual mostra 
um processo de crescimen-
to produtivo, em especial de 
grãos. “somente em minas, o 
aumento foi de 214% nos últi-
mos 20 anos. a pecuária tam-
bém tem números positivos 
no mesmo período, e o fator 
mais importante desse cres-
cimento passa pelo investi-
mento em tecnologia”, disse.
Continua na página 3

a cinco cadeias produtivas da 
agropecuária mineira: quei-
jos, azeites, mel e derivados, 
vinhos e cafés.

segundo Verneque, o bom  
momento da agricultura mi
neira é resultado de um 
trabalho de longo prazo, e  
o crescimento demográfico 
mundial traz uma expectativa 
de aumento na demanda de 
alimentos, em especial nos 
países da Ásia. “Esses locais 
não terão como ofertar a 
quantidade necessária de co-
mida, e caberá a países como 
o brasil suprirem essa carên-
cia”, salientou.

Para ele, um indicador 
preocupante é o desequilí-
brio entre a população ur-
bana, que é crescente, e a 
rural, que vem diminuindo. 
Verneque disse que, atual-
mente, apenas 15% das pes-
soas estão no campo e, em 
2050, esse percentual deverá 
ser de apenas 6%. “o enve-

dora samarco, em mariana. 
a tragédia ocorreu em 2015. 
Consulte a programação 
completa nas páginas 3 e 4

plementar iniciativas de re-
paração dos danos causados 
pelo rompimento da barra-
gem do Fundão, da minera-

décadas. Ele fez palestra, na 
sextafeira (1º), do segundo e 
último dia do ciclo de debates 
Produtos Especiais dos Cam-
pos de minas: as Tecnologias 
e os mineiros em Destaque, 
promovido pela assembleia 
Legislativa. no evento, foram 
discutidas questões relativas 

o presidente da Empresa de 
Pesquisa agropecuária de mi-
nas gerais (Epamig), rui Ver-
neque, disse que o agronegó-
cio brasileiro tem potencial 
para suprir a necessidade de 
alimentos da população mun-
dial, que deve crescer cerca 
de 30% nas próximas três 

 soprano bárbara Penido.
mais uma vez, a diver-

sidade é a marca registrada 
do repertório deste ano, que 
tem 13 músicas. além de 
clássicos, os corais vão inter-
pretar canções populares e 
tradicionais de festas de na-
tal de diferentes partes do 
mundo. 
Fundão – além da cantata 
e das reuniões ordinárias, a 
agenda da assembleia prevê 
audiências públicas e visitas 
de comissões. um dos des-
taques é a reunião da Comis-
são de Direitos Humanos na 
quartafeira (6), às 15 horas, 
no Plenarinho I. serão discu-
tidas as ações da Fundação 
renova, responsável por im-

a assembleia Legislativa rea
liza, na quartafeira (6), às 19 
horas, a 11ª edição de sua 
Cantata de natal. o evento, 
que faz parte do calendário 
oficial de belo Horizonte, 
acontece no Hall das bandei-
ras do Palácio da Inconfidên-
cia, com entrada gratuita. 

nessa edição, a Cantata 
de natal contará com a par-
ticipação de 15 corais de di-
ferentes instituições, entre os 
quais o Coral da aLmg, num 
total de aproximadamente 
300 vozes. os coralistas e re-
gentes serão acompanhados 
pela orquestra de Câmara 
opus, com participações es-
peciais do cravista antonio 
Carlos de magalhães e da 



2 • segundafeira – assembleia Informa 4 de dezembro de 2017

Defensoria Pública inaugura nova sede 
em BH com entrega de condecorações

guilherme bergamini

A Defensoria Pública Estadual 
está completando 41 anos de 
criação em nova sede, no Bar-
ro Preto, em Belo Horizonte. 
Na manhã de sexta-feira (1º), 
a solenidade de entrega da 
Medalha do Mérito da Defen-
soria Pública marcou a inau-
guração do local. Foram agra-
ciadas personalidades que 
tenham atuado de algum mo-
do na defesa dos direitos dos 
cidadãos mais vulneráveis.

Além disso, os represen-
tantes dos três Poderes do 
Estado receberam placas de 
homenagem, pela parceria 

com a Defensoria Pública. O 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Adalclever 
Lopes  (PMDB), recebeu agra-
decimentos especiais da defen-
sora pública-geral de Minas Ge-
rais, Christiane Neves Procópio 
 Malard.

Quatro deputados da 
 ALMG foram agraciados com a 
Medalha de Honra: João Maga-
lhães (PMDB), que compareceu 
à cerimônia, Rogério Correia 
(PT), Bonifácio Mourão  (PSDB) 
e Leonídio Bouças  (PMDB). 
Também esteve presente a de-
putada Marília Campos (PT).

Assembleia comemora 30 anos do Idec
Clarissa barçante

Em Reunião Especial realiza-
da na manhã de sexta-feira 
(1º), a Assembleia Legislati-
va homenageou o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) pelos 30 anos 
de atuação. A solenidade foi 
requerida pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT).

O Idec é uma associação 
de consumidores sem fins 
lucrativos, independente de 
empresas, partidos e gover-
nos, fundada em 1987 por 
um grupo de voluntários. Nas 
ações que desenvolve, o insti-
tuto orienta as pessoas sobre 

os direitos previstos no Códi-
go de Defesa do Consumidor, 
além de fazer pesquisas de 
avaliação de produtos. O Idec 
também move ações coleti-
vas na Justiça para defender 
os direitos dos consumidores.

Na Reunião Especial, o 
deputado Sargento Rodrigues 
entregou placa comemorativa 
à gerente de Desenvolvimento 
Organizacional do Idec, Carla 
Hanli Cavalcanti, ao lado do 
deputado João Leite (PSDB) e 
do coordenador do Procon da 
Assembleia Legislativa, Mar-
celo Barbosa.

Reunião destaca o centenário do samba
Clarissa barçante

A Assembleia Legislativa lem-
brou os 100 anos do samba, em 
Reunião Especial de Plenário re-
alizada na noite de quinta-feira 
(30). A homenagem atendeu a 
requerimento da deputada Ma-
rília Campos (PT).

“O samba, mais do que 
um gênero musical, é uma das 
principais manifestações cul-
turais do povo brasileiro”, dis-
se a deputada. Marília Cam-
pos acrescentou que, nesses 
100 anos, Minas Gerais vem 
sendo celeiro de sambistas, 
tanto intérpretes quanto com-
positores, que não têm o de-

vido reconhecimento. “Que-
remos contribuir para mudar 
essa história e reafirmar que 
Minas tem uma bela tradição 
do maior gênero nacional”, 
declarou a parlamentar.

Na Reunião Especial, Ma-
rília Campos entregou placa 
comemorativa ao compositor 
Mestre Conga, ao lado do depu-
tado Geraldo Pimenta (PCdoB).

O marco inicial da história 
do samba foi o lançamento, 
em 1917, da música Pelo tele-
fone, interpretada por Donga 
e de autoria dele e de Mauro 
de Almeida.

HOMENAGENS
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (4/12)

Das 8 às 18 horas
• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 

Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro
10 horas

• Comissão de segurança Pública (Plenarinho IV) – ouvir os comandantes 
do 1º batalhão da Pmmg e da 6ª Companhia desse batalhão sobre ir-
regularidades verificadas em visita da comissão ao local. requerimento: 
deputado sargento rodrigues

14 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Tupaciguara) – debater, com a pre-

sença de convidados, as outorgas de uso da água. requerimento: depu-
tados Luiz Humberto Carneiro, Felipe attiê e Leonídio bouças

14h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de agropecuária e agroin-

dústria (auditório sE) – debater, com a presença de convidados, o coo-
perativismo como instrumento de geração de trabalho e renda. requeri-
mento: deputado antonio Carlos arantes

18 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Juiz de Fora) – debater, com a presença 

de convidados, o genocídio da juventude negra. requerimento: deputa-
do Cristiano silveira

20 horas
• segunda musical (Teatro) – apresentação do pianista Ernesto Hartmann
• reunião Especial (Plenário) – homenagem ao campus Inconfidentes, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do sul de mi-
nas, pelos 100 anos de fundação. requerimento: deputado Dalmo 
ribeiro silva

Terça-feira (5/12)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

9h30
• Comissão de segurança Pública (Plenarinho IV) – entregar votos de 

congratulações aos policiais militares responsáveis pela apreensão de 
quadrilha suspeita de envolvimento em explosões de caixas eletrônicos. 
requerimento: deputados sargento rodrigues e João Leite

AGROPECUÁRIA

Tecnologia desenvolvida no Estado rende 
prêmios internacionais ao vinho mineiro

Evento abordou cinco cadeias produtivas da agropecuária mineira

Willian Dias

o coordenador estadual 
da Ematermg, newton Cas-
tro moraes, afirmou que um 
dos diferenciais na busca da 
qualidade é a certificação, 
que tem três tipos na agricul-
tura: de origem, de qualidade 
e da sustentabilidade do pro-
cesso de produção. 

o diretor da agência de 
Inovação do Café, Luiz gon-
zaga, informou que 58% da 
safra nacional é produzida 
em minas. 

a fundadora da Kapeh, 
Vanessa Vilela, falou sobre sua 
empresa de cosméticos à base 
de café certificado. Ela estu-
dou as propriedades do grão 
verde, com alto teor de flavo-
noides, que protegem a pele 
do sol e têm efeito antioxidan-
te, reduzindo os radicais livres.

rativa dos agricultores Fami-
liares de Poço Fundo e região, 
Clemilson Pereira, o consumo 
de café comum no brasil cres-
ce 2% ao ano em média, en-
quanto o de cafés especiais 
cresce 7%, movido principal-
mente pelo público jovem. 

“o café especial é pro-
duzido por pessoas especiais 
e vendido a clientes espe-
ciais”, definiu o coordenador 
estadual de Culturas da Em-
presa de assistência Técnica 
e Extensão rural de minas 
(Ematermg), sérgio regina. 
Ele explicou que o Estado já 
reconheceu quatro regiões 
produtoras: Chapada de mi-
nas (Vale do Jequitinhonha), 
Zona da mata, sul de minas 
e Cerrado (Triângulo e alto 
Paranaíba).

leira de vinhos é de 333 mi-
lhões de litros por ano, sendo 
que o consumo per capita é 
de dois litros anuais. “nossos 
desafios passam pela melho-
ra da qualidade da matéria
prima e pela redução dos im-
postos e do preconceito com 
o vinho nacional”, completou.

outro produtor a parti-
cipar do ciclo de debates foi 
Eduardo Junqueira nogueira 
Júnior, que fabrica o vinho 
maria maria, em Três Pontas 
(sul), ganhador de medalha 
de bronze em concurso na 
Inglaterra. “Esses resultados 
nos mostram que vamos no 
caminho certo”, disse.

o consultor, escritor e 
especialista em vinhos Júlio 
anselmo sousa neto desta-
cou a evolução da bebida no 
Estado ao longo dos anos e 
afirmou que seu crescimento 
é um caminho sem volta.

“É motivo de orgulho pa-
ra o nosso Estado observar 
o sucesso de um trabalho 
feito com muita dedicação, 
esforço e amor”, concluiu o 
presidente da Comissão de 
agropecuária e agroindús-
tria, deputado antonio Carlos 
arantes (PsDb).
Café – a produção de cafés 
especiais em minas deu o tom 
do painel sobre o café, na tar-
de de sextafeira. De acordo 
com o presidente da Coope-

Continuação da capa
os vinhos de minas gerais 
ganharam cinco medalhas 
em premiações mundiais, em 
2017. as novidades da pro-
dução local foram debatidas, 
na sextafeira (1º), em painel 
do ciclo de debates Produtos 
Especiais dos Campos de mi-
nas. o evento, realizado pela 
aLmg, teve um painel para 
cada uma das cinco cadeias 
produtivas abordadas em dois 
dias de discussões. 

na quintafeira (30), os 
painéis trataram da produção 
de queijos, azeites e mel. o 
vinho e o café foram os temas 
da sextafeira.

nos debates sobre o vi-
nho mineiro, na manhã de 
sexta, produtores e especia-
listas destacaram o aumento 
na produção e na demanda, 
assim como o reconhecimen-
to nacional e internacional do 
produto. o engenheiro agrô-
nomo e PhD em Viticultura e 
Enologia pela universidade de 
bordeaux (França), murillo de 
albuquerque regina, produz 
uvas para vinhos finos desde 
2000. Ele atribui os prêmios 
conquistados em 2017 à tec-
nologia desenvolvida no sul 
de minas. “nossa técnica tem 
sustentabilidade e demanda 
de mercado”, declarou.

ainda de acordo com o 
produtor, a atual safra brasi-
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Tv ASSEmblEIA

 0h Zás – Ballet Jovem Minas Gerais 
 0h30 Comissão de Cultura (23/10) (reprise) – debater a liberdade 

de expressão artística
 5h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
 6h Compactos de Comissões 
 6h30 Sala de Imprensa – Robôs e debate público
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 40 anos da Lei do Divórcio
 9h Memória e poder – Jurista Sacha Calmon
 10h Assembleia ao Vivo
 13h Geração – Sylvio Coutinho
 13h30 Compactos de Comissões
14h15 Assembleia ao Vivo – Comissões de Desenvolvimento 

Econômico e Agropecuária debatem o cooperativismo de 
trabalho como instrumento de geração de trabalho e renda

 18h Sala de Imprensa – Robôs e debate público
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Zás – Ballet Jovem Minas Gerais 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – destinada a homenagear o campus 

Inconfidentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas pelos 100 anos de sua criação

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?

• programação sujeita a alterações

mESA DA ASSEmblEIA

Deputado adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo ribeiro silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado rogério Correia
1º-secretário
Deputado alencar da silveira Jr.
2º-secretário
Deputado arlen santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos santos
Diretor-geral
guilherme Wagner ribeiro
Secretário-geral da Mesa
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11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e obras Públicas (Plenarinho II)

12 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de minas 2018 (auditório José alencar) – formação 

de coordenadores municipais
14h15

• Comissão de assuntos municipais e regionalização (Plenarinho II)
14h30

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

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – entregar 

voto de congratulações a Eduardo Junqueira nogueira Júnior, da Fazenda 
Capetinga, por prêmio internacional recebido pelo vinho Maria  Maria. 
requerimento: deputado Dalmo ribeiro silva

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

17h15
• Parlamento Jovem de minas 2018 (Escola do Legislativo) – formação de 

coordenadores municipais

Quarta-feira (6/12)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

8h30
• Parlamento Jovem de minas 2018 (auditório José alencar) – formação 

de coordenadores municipais
9 horas

• Comissão de saúde (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (auditório sE)
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)
• Parlamento Jovem de minas 2018 (Escola do Legislativo) – formação de 

coordenadores municipais
14h30

• Comissão de redação (Plenarinho III)

• Comissão de administração Pública (Plenarinho II)
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, as ações da Fundação renova. requerimento: deputa-
dos Cristiano silveira e rogério Correia

• Comissão de agropecuária e agroindústria (auditório sE)
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas 
(Plenarinho IV)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – de-
bater, com a presença de convidados, a proposta de duplicação da rodovia 
mg424. requerimento: deputados João Leite e sargento rodrigues

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

19 horas
• Cantata de natal da aLmg (Hall das bandeiras/Praça da assembleia)

Quinta-feira (7/12)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

8h30
• Parlamento Jovem de minas 2018 (Escola do Legislativo) – formação de 

coordenadores municipais
9 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Confins/belo Ho-
rizonte) – visitas aos aeroportos de Confins e da Pampulha para verificar, 
juntamente com forçatarefa do Procon assembleia, a possível prática 
abusiva de publicidade enganosa por parte da associação brasileira de 
Empresas aéreas. requerimento: deputado Felipe attiê

• Comissão de meio ambiente e Desenvolvimento sustentável (auditório 
José alencar) – debater, com a presença de convidados, a situação das 
nascentes de suzana, na serra da moeda. requerimento: deputados ro-
gério Correia e andré Quintão

10 horas
• Comissões de agropecuária e agroindústria e de segurança Pública (Ple-

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 
3.562/16, do deputado rogério Correia, que dispõe sobre a mediação 
de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. re-
querimento: deputados sargento rodrigues, Cabo Júlio, antonio Carlos 
arantes, gustavo santana e glaycon Franco

• Comissão de assuntos municipais e regionalização (auditório sE)
14 horas

• reunião ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da assistência social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos animais (auditório sE)

ACONTECE NA SEmANA (cont.)


