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Meio Ambiente

Assembléia discute futuro da
Bacia do São Francisco

Direitos
Humanos
Na última quinta-feira
(4/6), foi realizada o
sétima reunião
preparatória do
Seminário Legislativo
sobre Direitos
Humanos, que a
Assembléia promoverá
entre os dias 17 e 20
de agosto. No encontro,
que contou com a
presença de
representantes de
diversas entidades e
órgãos ligados ao
assunto, começaram a
ser definidos os nomes
dos conferencistas e
debatedores que vão
participar do seminário.
A reunião preparatória
foi presidida pelo
deputado João Leite
(PSDB). Os resultados
do evento promovido
pelo Assembléia vão
subsidiar a elaboração
do Programa Estadual
de Direitos Humanos.

Hidricos do Ministério do
Meio Ambiente, Fernando
Antônio Rodrigues, disse
que o envolvimento de to-
dos os municípios é funda-
mental para a preservação do
Rio São Francisco. Ele parti-
cipou da reunião da Comis-
são de Meio Ambiente que,
na última sexta-feira, "Dia
Mundial do Meio Ambien-
te", discutiu as ações do
Legislativo mineiro em prol
do Rio São Francisco. Tam-
bém participaram diversos
representantes de entidades
ligadas ao meio ambiente,
órgãos governamentais e
prefeitos da região da Bacia
do São Francisco.

Para Fernando Rodrigues,
a gestão dos recursos hídricos
no Brasil é muito complexa
devido ao seu grande poten-
cial e diversidade. Ele atribui
à falta de uniformidade de dis-
tribuição do potencial ofereci-

do um dos principais di-
ficultadores do gerencia-
mento. O secretário acredita
que, com a criação do Con-
selho Nacional dos Recursos

O representante do Minis-
tério do Meio Ambiente dis-
se, ainda, que qualquer ação
que for desencadeada para
promover o desenvolvimen-
to do Nordeste brasileiro e
combater a seca deverá pas-
sar, inevitavelmente, pelo Rio
São Francisco. Ele citou o pro-
jeto de transposição do curso
do rio como uma das obras
mais significativas na região.
Disse, ainda, que os cerca de
R5 750 milhões necessários
para a execução da obra são
íntimos em relação às implica-
ções políticas e ambientais na
região. "Precisamos solucio-
nar esses problemas". Ele ex-
plicou que os choques podem
ser gerados pelo fato de o Rio
São Francisco atravessar diver-
sos Estados e porque as inter-
venções terão efeitos em di-
versos campos diferentes.

O presidente da Comis-
são, deputado Irani Barbosa
(PSD), qualificou o Rio São
Francisco como um dos mais
sofridos do País. Segundo ele,
o "Velho Chico" sofre

 desde sua nascente até

Hídricos, surgirão novos pro-
gramas que poderão ameni-
zar as dificuldades e apontar
caminhos para uma nova mo-
dalidade de gerenciamento.

a sua foz. "Não sei até quando
ele resistirá a esses golpes",
indagou. Para o deputado, a
discussão é oportuna, pois re-
presenta um alerta sobre os ris-
cos que corre a Bacia do São
Francisco.
Presenças— A reunião foi aber-
ta pelo 3'-vicesecretário da
Assembléia, deputado Geral-
do Rezende (PMDB), e presi-
dida pelos deputados Traiu
Barbosa (PSD) e Ronaldo
V g<oncellos (PL). Participa-
ram, ainda, os deputados
Wanderlev Ávila (PSDB), Raul
Lima Neto (PDT) e José Braga
(PDT). Estiveram presentes à
reunião o procurador-geral de
Justiça de Minas Gerais,
Epaminondas Fulgêncio Neto;
o vice-presidente do Comitê
Executivo de Estudos Integra-
dos do Vale do São Francisco,
José Flávio Mavrink Pereira;
representantes da Cemig,
Unimontes, Epamig, Socieda-
de Mineira de Engenheiros,
Conselho Regional de Enge-
nharia e prefeitos dos municí-
pios de Manga, Pirapora, La-
goa da Prata e São Francisco.

Rio é o caminho para o
desenvolvimento
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Estarão abertas de 22 a 26 de junho
as inscrições para o curso de Especiali-
zação "Assessoria Técnico~ Legislativa
Avançada", promovido pela Assembléia
Legislativa e pela Universidade Federal
de Minas Gerais. Das 40 vagas ofereci-
das, 25 destinam-se prioritariamente a
servidores da Assembléia Legislativa.

O objetivo do curso é promover a
qualificação profissional, em nível
avançado, na área de assessoria
legislativo-parlamentar, mediante for-
mação multidisciplinar sistematizada.
Os servidores que ingressarem no cur-

Bh3Omin
Projeto Cidadão Mirim (Hall das Bandeiras) - 45
alunos da 40 série da Escola Municipal Ulysses Gui-
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so estarão dispensados da seleção para
o Banco de Desenvolvimento do Servi-
dor (BDS) e da grade de programas de
formação permanente. Poderão também
utilizar o auxílio-formação profissional.
O curso integra a jornada de trabalho
do servidor.

O edital do curso foi publicado no Bo-
letim da Secretaria n° 600, de 26/5/98.
Maiores informações poderão ser obti-
das na Escola do Legislativo (telefone
290-7910) ou na Secretaria dos Cursos
de Pós-Graduação em Direito da UFMG
(telefone 222-4955).

marões visitam a Assembléia
20 horas
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Servidores terão prioridade
em curso de especialização

9h30- Comissão de Fiscalização Financeiro -
Ouve secretário de Controle Interno e Externo do
Ministério da Fazenda sobre a fiscalização das
administrações públicas
12h - Assembléia Informa - Cinco vídeos de dois
minutos sobre eventos na Assembléia
12h20 - Pinga -Fogo - Pronunciamentos dos
deputados na Tribuna do Plenário
13h20 - Procon Assembléia- Discute a decisão do
Departamento de Proteção e Defeso do Consumi-
dor que obriga os supermercados a estampar os
preços dos produtos (reprise)
14h- Repórter Assembléia - Noticiário dos
acontecimentos da Assembléia
14h15 - Comissão Especial - Discute projeto que
trata do unificação dos Tribunais
1 6h - Assembléia Informa - Cinco vídeos de dois
minutos sobre eventos na Assembléia
16h20 - Pinga-Fogo - Pronunciamentos dos

deputados no Tribuna da Assembléia
17h20 - Procon Assembléia - Discute a decisão do
Departamento de Proteção e Defeso do Consumidor
que obriga os supermercados a estampar preços
nos produtos (reprise)
1 ah - Assembléia Informa - Cinco vídeos de dois
minutos sobre eventos no Assembléia
18h30 - Repórter Assembléia 2° edição - Reprise
18h45 - Comissão de Saúde - Discute os avanços
no tratamento e prevenção de doenças da visão em
diabéticos.
20h30 -Assembléia em Debate - Esta semana o
debate vai enfocar um polêmico assunto - implan-
tação do rodízio de corras em Belo Horizonte. Dois
projetas estão sendo estudados, um de iniciativa da
Câmara Municipal, outro da Assembléia. O
assessor público da Associação dos Comerciantes
do Hipercentro de BH, Luiz Roberto Rezende,
participo do debate.
21h30 -Teatro da Assembléia - Dança Flamenca,
com o Grupo Solera
22h - Repórter Assembléia 2° edição- reprise
22h15- CPI dos Bingos - Ouve o consultar
paraguaio, Jorge Escobor, que nego qualquer
envolvimento com empresas de Bingo em Minas
Gerais
Oh - Repórter Assembléia 2° edição - reprise
0h15 - Encerramento
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Se você tem críticas e sugestões, fale
com o Gerente de Jornalismo
(290-7800)

Se você está com problemas de
recebimento, fale com o chefe do Setram
(290-7766)
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