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Escola debate perspectivas para Legislativo

projeto

otivar os servidores a participar de mi--

ciativas que permitam uma reflexão e a
produção de conhecimentos sobre a realidade do
Legislativo estadual, discutir novos modelos de
análise mais condizentes com a realidade política
brasileira e produzir documentos para reflexão
dos parlamentares são alguns objetivos do ciclo
interno de seminários que a Escola do Legislativo
promoverá sobre "Desafios e Perspectivas do
Poder Legislativo estadual' em outubro e novem-
bro. Com o evento, a Escola inicia o seu novo
projeto pedagógico, que retoma a idéia do seu
papel como produtora de conhecimentos e espa-
ço de reflexão e debate dos assuntos pertinentes
ao Legislativo.

crise energética pela qual passa o Brasil é
assunto de vários eventos que têm sido

realizados na Assembléia neste ano. Dando con-
tinuidade ás discussões, aAlemg irá promover
em IS e 19 de outubro o Fórum Técnico "Alter-
nativas Energéticas", em parceria com instituições
públicas e entidades da sociedade civil. Deverão
ser abordados, entre outros, os seguintes temas:
pequenas centrais hidrelétricas. energias eólica e
solar, alambiques a álcool, biomassa para geração
de energia, tendências tecnológicas, co-
mercialização de energia e financiamento de pro-
jetos. O secretário de Energia do Ministério das
Minas e Energia. Afonso Henriques, e o ex-se-
cretário de Tecnologia Industrial do Ministério de
Indústria e Comércio Bautista Vidal serão os pri-
meiros debatedores e irão abordar a conjuntura
energética brasileira.

José Henrique Diniz, representante da Cemig
e um dos debatedores do fórum, fará uma
abordagem sobre balanço energético estadu-
al, tendências tecnológicas e comercialização
de energia. Ele enfatiza a importância do even-
to e ressalta a necessidade de se firmarem par-
cenas e de novos investimentos no setor, bus-
cando caminhos para a saída da crise
energética. José Henrique elogia as condições
favoráveis do Brasil para produzir energia e suas
fontes abundantes, mas enfatiza que é preciso

O cicio prevê a realização de quatro seminá-
rios e atividades de grupos de estudo. que deve-
rão produzir um documento final para ser distri-
buído aos parlamentares. No primeiro dia, das 8
às 12 horas, ocorrerão as abordagens dos expo-
sitores e a confirmação dos grupos de estudo.
Durante os três dias seguintes, das 8 às O horas,
serão realizadas as reuniões dos grupos de estu-
do, orientadas pelos expositores e, no último dia,
das 8 às 12 horas, participantes se encontram
novamente numa plenária para conclusão dos tra-
balhos, com a apresentação da síntese dos gru-
pos de estudo e debate. As inscrições estarão
abertas de l°aS de outubro, na Secretaria da
Escola, das 8 às 17 horas.

acabar com a deficiência tecnológica e introdu-
zir políticas de aproveitamento dessas fontes.
Caminhos— "É uma oportunidade para suscitar
debate na sociedade e tentar encontrar caminhos
para a crise energética", afirma o palestrante so-
bre energia eólica Alexandre Heringer Lisboa, di-
retor do Sindicato dos Engenheiros do Estado
(Senge). Nra ele, será uma forma de conscientizar
a Cemig sobre o seu papel, enfatizando a neces-
sidade de alocar recursos e concretizar políticas
de alternativas energéticas. já o Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria Energética (Sindieletro/
MG) abordará as condições e os benefícios de
instalação de microusinas para produzir álcool. O
assunto será discutido pelo engenheiro agrôno-
mo José Maria Mendes Henriques. Segundo
Eduardo Dumont, assessor do Sindieletro, a
microdestilaria é uma oportunidade de aumento
de renda e emprego, que desconcentra poder na
produção e distribuição de energia. Eduardo
enfatizou a importância do evento, afirmando ser
aquela uma oportunidade de sensibilizar o gover-
no para que seja introduzida uma política gover-
namental. Para ele, é necessário orientação técni-
ca, apoio e mudança na legislação, evitando o mo-
nopólio no setor.

Durante o evento, será também realizada uma
feira de exposições na Alemg, quando serão apre-
sentadas várias formas alternativas de energia.
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Energia é tema de evento em outubro
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