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1Memg participa de evento sobre
gerenciamento das águas

Lègzslatwo prõrnovera, ainda nb final de setembro, foizin "Alternativas :Lne1get2cas

j3. Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais irá promover e/ou participar

de diversos eventos em setembro. Um dos en-
contros de que o Legislativo vai participar é o "IV
Diálogo Interamericano de Gerência das Águas -
Em Busca de Soluções". que acontecerá de 2 a 6
de setembro. em Foz do Iguaçu (Paraná). e servi-
rá como planejamento das ações para a participa-
ção das Américas no 3° Fórum Mundial da Água,
a ser realizado em março de 2003, no Japão, A
Casa estará representada no evento em um fórum
especial, quando será discutida a experiência das
comissões interestaduais parlamentares de estu-
dos para o desenvolvimento sustentável de ba-
cias hidrográficas (Cipes), com o relato das ações
implementadas em prol das bacias dos Rios Doce
e São Francisco.

O "IV Diálogo Interamericano de Gerência
das Águas" pretende apresentar soluções e expe-
riências sobre a política de gestão dos recursos
hidricos. A realização do evento cabe ao Ministé-
rio do Meio Ambiente, à Secretaria de Recursos

Sk1 o final deste mês, a Alemg será sede do
! Fórum "Minas por um outro mundo",
evento preparatório do Fórum Social Mundial — um
espaço internacional para reflexão e organização de
políticas alternativas ao neoliberalismo, que ocorre.
a cada final de janeiro, simultaneamente ao Fórum
Econômico Mundial, em Davos (Suiça). O evento a
ser realizado na ÂJemg - uma iniciativa do Comitê
Mineiro Preparatório do Fórum Social Mundial -
ocorrerá de 29 a 31 de agosto com a presença,
entre outros, dogovemador Itamar Franco, do pre-
feito de Belo Horizonte, Célio de Castro, de Anthony
Garotinho (PSB), Ciro Gomes (PPS). Luís Inácio
Lula da Silva (PT), além de Dirlene Marques, do
Comitê Mineiro.

Hídricos, à Organização dos Estados Americanos
(OEA) e à Rede Interamericana de Recursos
Hid ricos.
Alternativas energéticas - No final de

setembro, em data ainda a ser definida, a Alemg
promoverá o Fórum "Alternativas Energéticas",
dando continuidade aos eventos que tem rea-
lizado, este ano, sobre a crise energética pela
qual passa o Brasil. Deverão ser abordados,
entre outros, os seguintes temas: pequenas
centrais hidrelétricas, energia eólica e solar,
alambiques a álcool, biomassa para geração de
energia, matriz energética e financiamento de
projetos. Três setores da Casa estão direta-
mente envolvidos na produção e promoção
de eventos como esse. A Gerência de Rela-
ções Públicas e Cerimonial e a Gerência-Geral
de Projetos Institucionais são responsáveis pe-
las inscrições, divulgação e operacionalização
dos eventos. A Gerência-Geral de Consultoria
Temática fornece suporte sobre os conteúdos
em pauta.

em agosto
Divida externa - Os objetivos do evento
preparatório do Fórum Social Mundial são
aprofundar o debate sobre produção da rique-
za: contribuir para a formação política dos agen-
tes sociais: dar continuidade ao processo inici-
ado com o plebiscito nacional sobre a dívida
externa: garantir a continuidade do debate so-
bre o endividamento brasileiro (interno e ex-
terno) e a auditoria cidadã: mobilizar para o 'VI
Grito dos Excluídos", cujo tema eé " Por amor a
esta pátria Brasil": e oferecer subsídio para que
a população assuma o controle social dos or-
çamentos públicos e acompanhe a execução
orçamentária em todas as esferas governamen-
tais. O espaço criado pelo Fórum Social Mun-
dial está voltado para a formulação de alterna-
tivas, a troca de experiências e a construção
de articulações orgânicas, táticas e estratégicas
entre organizações não-governamentais
(ONGs), movimentos sociais, sindicatos, as-
sociações e entidades religiosas.

COMUNICAÇÃO
A Alemg e a União Na cional dos
à egitlativos Estaduais (Una/e)
promoverão, em 17e /Sde
setembro, o / "Encontro Nacional
de Assessores de Comunicação do
Poder 1 egLlativo. O evento, que
sei á realizado na sede daAlemtu
contará com palestras, painéis e
oficinas de trabalho. Serão
discutidos os temas
"Democratização da informação
nopoderpúblico". 'Ymportâno'ado
plane,izmento da comunicação
estratégica "OLegislativona rede
mundial"e "O papel do assessor
de comunicação no contexto
democrático'

GESTÃO DAS ÁGUAS
Em 1/de agosto. a Assembléia,
com a Prefeitura de Uberaba,
promoveu o ciclo de debates
"Gestão das Águas - Rio Uberaba:
Uma Contribuição para a Bacia do
Rio Paraná ". na Associação
Comercial das Indústrias daquela
cidade. O deputado lvoJosé(PT).
uni 	expositores, falou sobre a
proposta de criação da Cioe-
Paraná: e os debates foram
coo,'denados pelos deputados
Paulo Piau(PFL) eAnde,-son
Adauto (PNDB)

"Minas por um outro mundo"

PARCERIA AGOSTO/O; fi


