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Disputa por água opõe produtores rurais 
e usina de energia no Triângulo Mineiro

de ajustamento de conduta 
(TACs). 

O superintendente re-
gional de Meio Ambiente 
do Triângulo Mineiro, José 
Vítor Aguiar, propôs que a 
Supram coordene um en-
tendimento entre todos os 
envolvidos no consumo de 
água da Bacia do Piedade.

O deputado Luiz Hum-
berto Carneiro (PSDB) ressal-
tou a importância de todos 
contribuírem para a preser-
vação dos recursos hídricos. 

O promotor Carlos Al-
berto Valera disse que o Mi-
nistério Público está disposto 
a converter os autos de infra-
ção já efetivados em termos 

17”, declarou o deputado Le-
onídio Bouças (PMDB), presi-
dente da CCJ.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) lamentou que o Brasil 
tenha importado uma legis-
lação ambiental muito avan-
çada, sem ser capaz de criar 
uma estrutura suficiente para 
implantá-la e operá-la.

Os deputados presentes na 
reunião defenderam o en-
tendimento e apontaram a 
falta de estrutura dos órgãos 
ambientais como uma das 
causas da crise hídrica na 
região. “Temos só nove su-
perintendências de meio am-
biente (Suprams) no Estado. 
Precisaríamos de pelo menos 

Deputados criticam falta de estrutura

Guilherme Dardanhan

Deputados foram a Tupaciguara em busca de entendimento sobre o uso da água na região

fazendeiros devolvem a acu-
sação, afirmando que a usina 
está represando mais do que 
estaria permitido.

O presidente da Associa-
ção dos Produtores Rurais de 
Centralina e Região, Márcio 
Custódio de Araújo, ressaltou 
que, no município, chegou a 
faltar água para o abasteci-
mento humano.

Já o produtor rural Marcia-
no de Paulo Marques, diretor 
administrativo da Associação 
dos Usuários da Bacia Hidro-
gráfica do Alto Rio Piedade, 
disse ser necessário um enten-
dimento entre todos os setores 
que utilizam a água na região.

Desde 2013, segundo 
Whelliton Ribeiro, a usina 
tem sofrido com a escassez 
de água e não tem consegui-
do cumprir seu compromisso 
de geração de 12 megawatts 
anuais de energia. O prejuízo, 
segundo ele, já chega a R$ 17 
milhões. Para o advogado, 
está claro que, atualmente, 
o volume de outorgas conce-
didas pelo Igam já superou a 
capacidade da bacia.

Enquanto representantes 
da usina se queixaram aos ór-
gãos ambientais de que pro-
dutores rurais da região esta-
riam captando água de forma 
excessiva e não autorizada, os 

para uso de água na região 
ficam proibidas.

O advogado Whelliton 
Ribeiro, que representou a 
Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Piedade na audiência 
pública, mostrou documen-
tos em que o Estado garante 
a disponibilidade de água na 
região em 2007, mesmo após 
a declaração de área de con-
flito hídrico pelo Igam.

A PCH Piedade é uma 
obra da Construtora Gomes 
Lourenço, de São Paulo (SP), 
e é operada por uma holding 
de sua propriedade, a Glep 
Energias Renováveis e Parti-
cipações.

Em tempos de escassez de 
água, o Rio Piedade, no Triân-
gulo Mineiro, está se tornando 
pequeno demais para a de-
manda de produtores rurais 
e de energia, além de para o 
abastecimento humano. Des-
de 2009, o município de Cen-
tralina (Triângulo) vem enfren-
tando dificuldades anuais na 
captação para abastecimento. 
Enquanto isso, uma usina hi-
drelétrica acumula R$ 17 mi-
lhões de prejuízo, e produtores 
rurais se queixam de multas e 
autuações de órgãos ambien-
tais e do Ministério Público.

A disputa pelas águas 
do Rio Piedade se somou às 
já antigas queixas dos pro-
dutores rurais com relação 
ao excesso de burocracia e à 
demora nos processos públi-
cos de outorga (autorização) 
para uso agrícola da água. Em 
busca de um entendimento, 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) realizou ontem 
uma audiência pública em 
Tupaciguara (Triângulo).

A região do Alto Rio Pie-
dade, desde 2005, foi oficial-
mente classificada como área 
de conflito hídrico pelo Insti-
tuto Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam). Essa classifi-
cação foi ampliada em 2009, 
por meio da Declaração de 
Área de Conflito (DAC) 5/09. 
Com isso, novas outorgas 
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e Ricardo Moreira Martins, e 
pelo coordenador do proje-
to na PUC Minas, Alexandre 
Eustáquio Teixeira.

O Parlamento Jovem de 
Minas é um programa de for-
mação política de estudantes 
dos ensinos médio e superior, 
realizado em parceria pela 
ALMG, pela PUC Minas e por 
câmaras municipais.

reconhecer, analisar e imple-
mentar as rotinas e os proces-
sos para o desenvolvimento 
das etapas do Parlamento 
Jovem, além de realizar a for-
mação dos estudantes.

O curso vai ser minis-
trado pelos coordenadores 
do PJ Minas na Assembleia, 
Fernanda Machado Freitas, 
Leandra Martins de Oliveira 

14 às 19 horas. Amanhã (6), 
as atividades vão das 8h30 às 
12h30 e das 14 às 19 horas. Na 
quinta (7), o curso começa às 
8h30 e termina às 12h30.

Está prevista a participa-
ção de representantes de 94 
municípios mineiros na próxi-
ma edição do projeto. O obje-
tivo é que os coordenadores, 
ao final da atividade, possam 

Representantes de câmaras 
municipais integrantes do Par-
lamento Jovem de Minas (PJ 
Minas) 2018 participam de 
curso para formação de coor-
denadores na Assembleia Le-
gislativa. Serão realizados três 
encontros nos próximos dias, 
no Auditório José Alencar e na 
Escola do Legislativo da ALMG. 
O primeiro será hoje (5), das 

Curso forma coordenadores municipais
PARLAMENTO JOVEM

Parlamentares se mobilizam contra
o possível encerramento do Fundeb

Minas (CUT-MG) e coordena-
dora do Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação 
(Sind-UTE), Beatriz Cerqueira, 
divulgou dados que apontam 
a precariedade de escolas em 
Minas. Ela destacou a impos-
sibilidade de mudanças sem 
a garantia de financiamento 
na Constituição. 
Visita – Antes da reunião, a 
senadora Fátima Bezerra e 
a deputada federal Margari-
da Salomão foram recebidas 
pelo presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). Desse encon-
tro, participaram outros par-
lamentares mineiros, entre 
os quais a presidente da Co-
missão de Educação, Ciência 
e Tecnologia da ALMG, depu-
tada Celise Laviola (PMDB).

A reunião de ontem foi 
aberta pelo deputado Rogério 
Correia (PT), 1º-secretário da 
Assembleia Legislativa, que re-
forçou o risco de prejuízos ain-
da maiores para a educação, se 
o Fundeb não for mantido. “Já 
tivemos o impacto do congela-
mento de gastos federais”, lem-
brou o deputado.

Os retrocessos no setor 
foram destacados por outros 
participantes, que represen-
taram professores, gestores e 
entidades da sociedade civil 
organizada. “Não existe o di-
reito à educação sem o finan-
ciamento”, sintetizou Galdina 
Arrais, da União dos Conse-
lhos Municipais de Educação 
(Uncme). 

A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores em 

A PEC 24/17, que tem 
como primeira signatária 
a senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA), também amplia 
de 10% para 50%, em seis 
anos, a participação da 
União no financiamento do 
Fundeb, com recursos dos 
royalties do petróleo.

Além disso, a proposta 
assegura o pagamento do 
piso nacional do magistério, 
conforme salientou a depu-
tada federal Margarida Salo-
mão (PT-MG). “Com a cons-
titucionalização do Fundeb, 
ele ficaria um pouco mais 
protegido”, declarou a par-
lamentar. O deputado fe-
deral Adelmo Carneiro Leão 
(PT-MG) também participou 
do ciclo de debates sobre o 
Fundeb.

O Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) pode ser encerrado 
num prazo de quatro anos. O 
alerta foi feito pela senadora 
Fátima Bezerra (PT-RN), que 
conduziu, ontem, etapa do ci-
clo de debates A Importância 
do Fundeb para o Desenvol-
vimento Regional, realizado 
pelo Senado na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais.

A senadora preside a Co-
missão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR), 
que está realizando debates 
em todo o País, e também 
é relatora da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
24/17. A proposição, en-
tre outras medidas, torna o 
Fundeb permanente. Criado 
em 2006 e com vigência até 
2020, o fundo sustenta uma 
rede com mais de 50 milhões 
de estudantes brasileiros.

“Estamos antecipando essa 
discussão, em tempos de golpe 
e de congelamento de gastos, 
porque o Fundeb é uma das 
mais importantes políticas de 
financiamento da educação já 
implementadas no País”, justifi-
cou a senadora Fátima Bezerra. 
Ela salientou o caráter universa-
lizante do fundo, que contem-
pla desde a creche ao ensino 
médio, e propôs a mobilização 
da sociedade contra mais uma 
retirada de direitos sociais.

Luiz Santana

Debatedores que participaram de evento do Senado na ALMG defenderam a permanência do Fundeb

EDUCAÇÃO
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.468/17

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 

operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

PL 4.705/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a celebrar ter-
mos aditivos aos contratos firmados com a União. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

cia, em data a ser marcada, 
para ouvir Alípio Mumic Fi-
lho e Maísa Cláudia de Melo 
Barreto, da Superintendência 
Regional de Ensino de São Se-
bastião do Paraíso (Sul), em 
razão de supostas orienta-
ções relativas ao fechamento 
de escolas especiais.

entre os educadores.
A audiência foi requerida 

pelos deputados Duarte Bechir 
(PSD), presidente da comissão, 
Tito Torres (PSDB) e Antonio 
Carlos Arantes (PSDB). 

A requerimento dos mes-
mos deputados, foi aprovada 
a realização de outra audiên-

proposta de educação inclusi-
va,  que pretende integrar es-
tudantes com deficiência em 
escolas regulares. A reunião 
já foi marcada, para hoje, às 
16 horas, no Plenarinho I.

A educação inclusiva ga-
nhou força na última década, 
mas tem gerado controvérsia 

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência aprovou ontem a re-
alização de audiência pública 
para ouvir a professora San-
dra Freitas de Souza, super-
visora pedagógica da Escola 
Estadual Pestalozzi, de Belo 
Horizonte. Ela vai falar sobre a 

Educação inclusiva pauta audiência 

do requerimento que deu 
origem à reunião, o coope-
rativismo é uma estratégia 
para que os pequenos pro-
dutores e empresas tenham 
chance de crescer. “Tem um 
potencial grande que ainda 
não é explorado”, disse.

O parlamentar acres-
centou que a Lei 15.075, de 
2004, sobre a Política Esta-
dual de Apoio ao Cooperati-
vismo, se soma à legislação 
federal para dar amparo 
legal a essas organizações. 
Ele também salientou que o 
cooperativismo pode incluir 
milhões de desempregados 
no mercado de trabalho.

fato, elas respeitam a regula-
mentação existente. Muitas 
vezes, burlam a legislação 
trabalhista e, assim, precari-
zam a relação de trabalho”.

O chefe do Núcleo de 
Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Coope-
rativismo, da Secretaria de 
Estado Extraordinária de De-
senvolvimento Integrado e 
Fóruns Regionais, Fernando 
Passalio de Avelar, destacou 
o viés social e econômico do 
cooperativismo. 

Para o deputado Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB), 
que preside a Comissão de 
Agropecuária e foi o autor 

perativas, segundo ele. Para 
Geraldo Magela, isso repre-
sentaria menos gastos para 
as cidades e também incen-
tivaria a economia local. 

O representante do 
Ramo do Trabalho do Sin-
dicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais (Ocemg), José 
Ailton Junqueira de Carva-
lho, concordou com Geraldo 
Magela. Ele acrescentou que 
a Ocemg tem um programa 
de capacitação nessa área.
Cultura – De acordo com o 
superintendente do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, 
João Carlos Gontijo de Amo-
rim, no Brasil não há uma 
cultura voltada ao coopera-
tivismo. “Há uma singulari-
dade no País em valorizar o 
bem particular”, declarou. 
Ele disse que o cooperati-
vismo agrega valor aos pro-
dutos e serviços e oferece a 
possibilidade de autogestão 
aos trabalhadores.

O superintendente de 
Gestão e Fomento ao Empre-
go, da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Sedese), Márcio Luiz 
Guglielmoni, fez uma pon-
deração: “Vejo a importância 
das cooperativas quando, de 

O cooperativismo deve ser 
incentivado como alternati-
va para a geração de traba-
lho e renda, sobretudo no 
momento de crise econômi-
ca pelo qual passa o Brasil. 
A constatação é de partici-
pantes de audiência pública 
realizada ontem, conjunta-
mente, pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econô-
mico e de Agropecuária e 
Agroindústria.

Para o vice-presiden-
te da Organização Inter-
nacional das Cooperativas 
Industriais, Artesanais e de 
Serviços (Cicopa Mercosul), 
Geraldo Magela da Silva, o 
Brasil ainda está atrasado 
na organização desse tipo 
de entidade, mesmo com 
a entrada em vigor da Lei 
12.690, de 2012, que dispõe 
sobre as cooperativas de tra-
balho. “Apenas 5% da popu-
lação brasileira participa do 
cooperativismo. É um núme-
ro muito pequeno”, afirmou. 

Na avaliação do vi-
ce-presidente da Cicopa 
Mercosul, o maior desafio 
é convencer os municípios 
a adotar o cooperativismo. 
As prefeituras ainda utili-
zam pouco a contratação de 
atividades por meio de coo-

Entidade internacional defende incentivo
às cooperativas de trabalho no Brasil

COMISSÕES

 Atuação de cooperativas foi tema de reunião conjunta

Sarah Torres 
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ACONTECE HOJE
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

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

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

– discutir e votar pareceres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, 
relativas a doações de trechos de rodovias a municípios

12 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza a transformação da Codemig em sociedade anônima de 
economia mista

13 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) –  discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza a 
transformação da Codemig em sociedade anônima de economia mista

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-
nião das 12 horas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Auditório José Alencar) – formação de 

coordenadores municipais
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-

nião das 12 horas
14h15

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho II) – dis-
cutir e votar parecer sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre 

as quais o PLC 11/15 (1º turno), do deputado Tadeu Martins Leite, que 
institui a Região Metropolitana de Montes Claros

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) –  
discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 4.737/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar

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

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

votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – entregar voto 
de congratulações a Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, da Fazenda Ca-
petinga, por prêmio internacional recebido pelo vinho Maria Maria. Re-
querimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

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

– ouvir Sandra Freitas de Souza, supervisora pedagógica da Escola Esta-
dual Pestalozzi, sobre a educação inclusiva. Requerimento: deputados 
Duarte Bechir, Tito Torres e Antonio Carlos Arantes

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

mesma pauta da reunião das 14h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) –  mesma pauta da 

reunião das 13 horas
17h15

• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Escola do Legislativo) – formação de 
coordenadores municipais

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

 0h Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon 
 1h Segunda Musical – Grupo de percussão da Ufop
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Administração Pública (23/8) – Debate a política de 

cotas adotada pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro 
 4h30 Palestra – Voto obrigatório ou facultativo, com Edilene Lobo e 

Reginaldo Gonçalves 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Dia Mundial de Combate à Aids
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo / Comissões
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária de Plenário 
 12h30 Via Justiça – 40 anos da Lei do Divórcio 
 13h Mundo Político 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária de Plenário 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h25 Diálogos Possíveis (inédito) – Direitos humanos e 

criminalidade: criminalidade juvenil 
 19h30 Panorama – Dia Mundial de Combate à Aids
 20h Geração – Fotógrafo Sylvio Coutinho 
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon 
 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

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 Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo 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 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 cria fundos esta-
duais 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 institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA (cont.)


