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No Opinião Minas, o 
telespectador vai conhecer a 
vencedora do prêmio Jovem 
Cientista. Priscila Loschi, 
aluna da Uemg, desenvolveu 
um tecido termorregulador 
para roupas de atletas. O 
programa destaca também 
as novas regras da Lei 
Seca. Às 8h30.
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Às 19h40, a apresentadora 
Fernanda Ribeiro conversa 
com o estilista Ronaldo Fraga, 
no Agenda. O encontro 
faz parte da retrospectiva, 
que relembra os melhores 
espetáculos, shows e eventos 
de 2012, na Capital.
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Sementes de romã, roupa 
branca, pular sete ondas, 
comer peixes. São várias 
as superstições e simpatias 
para a virada de ano. 
Mas, você sabe de onde 
vêm essas crenças?  Às 20 
horas, no Brasil das Gerais, 
Roberta Zampetti recebe 
o professor Carlos Felipe, o 
vidente Alexandre Cigano e 
o filósofo Sérgio Murilo para 
falar sobre o assunto. 
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Às 22 horas, o Bem Cultural 
exibe a segunda parte da 
série especial Sob o céu 
de Ataíde. O programa 
homenageia o artista mais 
expressivo da pintura Rococó 
no Estado: Manoel da Costa 
Ataíde. A reapresentação 
da série será em 30 de 
dezembro, às 19 horas.
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O último programa da 
série Noturno Especial 
Sesc Palladium apresenta 
Duo Soares Castro, Big 
Band do Palácio das Artes 
e Léo Gandelman. O 
apresentador Tulio Mourão 
alterna música e entrevistas, 
conversando e tocando com 
seus convidados. A série é 
resultado de parceria da Rede 
Minas com a Jazzmineiro 
– Agência de Cultura e 
Cidadania e a Fecomércio/
Sesc-MG. No ar às 23h30.

Para 2013, o 
planejamento 
principal está 

focado na 
construção 

do Centro de 
Referência da 

Juventude

GERAL

O secretário de Estado de 
Esportes e da Juventude, 

Eros Biondini, destacou, entre 
as principais ações desenvolvi-
das em 2012, os novos meca-
nismos de Incentivo ao Esporte 
– encaminhados pelo governa-
dor Antonio Anastasia à Assem-
bleia Legislativa. O Projeto de 
Lei prevê concessão às empre-
sas incentivadoras de projetos 
aprovados pela Secretaria de 
Estado de Esportes e da Juven-
tude (Seej) de crédito outorga-
do correspondente ao valor do 
ICMS. A nova lei injetará, em 
seu primeiro ano de vigência, 
cerca de R$ 10 milhões em pro-
jetos e programas esportivos.

A construção do Centro de 
Treinamento Esportivo (CTE), 
obra do Governo de Minas, por 
meio da Seej, e da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
foi outro destaque do ano. A pis-
ta de atletismo do CTE, de padrão 

internacional, foi inaugurada em 
junho último.

Até o momento, o Estado dis-
ponibilizou R$ 37 milhões para 
elaboração do projeto do CTE, 
construção da pista de atletismo 
e parque aquático – este com ou-
tros R$ 13 milhões para sua fina-

lização. O pavilhão, contendo gi-
násio poliesportivo e laboratórios 
de pesquisa aplicados ao esporte, 
ainda será construído e está or-
çado em R$ 20 milhões. O custo 
total estimado da obra, que deve 
ficar pronta em 2014 é de cerca de 
R$ 70 milhões.

Outra importante realização 
da Seej, em parceria com a Con-
federação Brasileira de Basque-
te, foi a Copa América de Bas-
quete Masculino, categoria sub-
18, promovida em São Sebastião 
do Paraíso, Sudoeste de Minas, 
na Arena Olímpica construída 
pela Seej, e o Futsal Fest - Ícones 
do Futsal, no Mineirinho.

PROJETO - Para 2013, na área 
de Juventude, o planejamento 
principal está focado na constru-
ção do Centro de Referência da 
Juventude, em parceria com a 
Prefeitura de Belo Horizonte. O es-
paço será destinado à realização 

de cursos de formação profissio-
nal e atividades de lazer, cultura e 
esportes, beneficiando 1,2 milhão 
de jovens da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte.

O Governo do Estado se res-
ponsabilizará por R$ 10 milhões 
dos R$ 16 milhões previstos para 
serem investidos na construção 
do novo espaço. As obras, coor-
denadas pela Prefeitura, serão re-
alizadas em um imóvel fornecido 
pela PBH e devem ser concluídas 
até o final do ano. O local, onde 
funcionou a primeira fábrica de 
tecidos da Capital, terá a fachada 
preservada e restaurada.

Os demais projetos e pro-
gramas da Seej também foram 
apresentados, como o Bolsa 
Atleta, Geração Saúde, Jogos 
de Minas e Jogos Escolares de 
Minas Gerais, Paradesporto, 
Observatórios do Esporte e da 
Juventude, Parlamento Jovem, 
entre outros.

A Linha Azul, adutora que in-
terliga os dois maiores sistemas 
produtores de água da Compa-
nhia de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) - Paraopeba 
e Rio das Velhas -, entrará em 
operação em janeiro de 2013. 
O empreendimento beneficia-
rá, diretamente, Venda Nova, 
Justinópolis e São Benedito, na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).

A adutora dará maior flexi-
bilidade operacional à empre-
sa, permitindo a transferência 
de água tratada do sistema do 
Rio das Velhas ao Paraopeba e 
vice-versa, evitando o desabas-
tecimento de determinada re-
gião, atendida somente por um 
dos sistemas. 

Para viabilizar e manter o 
perfeito funcionamento da 
adutora, foram implantados 22 
quilômetros de redes de 1.200 
milímetros e quatro quilôme-
tros de redes de 900 milíme-
tros de diâmetro.

Ainda foram construídos um 
reservatório no bairro Taquaril, 
com capacidade de reserva de 
15 milhões de litros de água, e 
outro junto ao aeroporto Carlos 
Prates, com capacidade de 10 
milhões de litros. 

O empreendimento en-
volveu recursos da ordem de 

Pista de atletismo e mecanismos de apoio ao 
esporte foram os destaques da Seej em 2012
qPrincipais ações foram apresentadas pelo secretário Eros Biondini

DIVULGAÇÃO

A ETE tem capacidade para tratar mais de 2,5 milhões de litros/dia

Copasa garante mais água para a RMBH

R$ 190 milhões, totalmente in-
vestidos nos últimos três anos, 
e vai beneficiar mais de um mi-
lhão de pessoas.

TURMALINA – A Copasa inau-
gurou, recentemente, a primeira 
Estação de Tratamento de Esgo-
to (ETE) de Turmalina, no Vale 
do Jequitinhonha. A solenidade 
contou com as presenças do se-
cretário de Estado de Governo, 
Danilo de Castro; do deputado 
federal, Rodrigo de Castro; do de-
putado estadual, Luiz Henrique; 
do prefeito, Zailson João Macedo 
Godinho; do prefeito eleito, Zil-
mar Pinheiro Lopes; do chefe do 
Departamento Operacional Nor-

deste da Copasa, Sérgio Ramos; 
e da gerente do Distrito do Alto 
Jequitinhonha, Luciana Caribé.

O secretário Danilo de Castro 
ressaltou que “dentre os bene-
fícios conquistados nos últimos 
anos para a cidade de Turmalina, 
a ETE é, sem dúvida, um dos mais 
importantes”.

Por sua vez, o chefe do De-
partamento Operacional da 
Copasa, Sérgio Ramos, disse 
que “a obra faz parte do plano 
de investimento do Governo de 
Minas no Vale do Jequitinho-
nha, por meio da Copasa, que 
envolve recursos da ordem de 
R$ 300 milhões e cujo objetivo é 
melhorar a qualidade de vida da 

população e revitalizar os rios”.

A ESTAÇÃO - A ETE tem ca-
pacidade para tratar mais de 
2,5 milhões de litros/dia, o que 
significa que 100% dos esgotos 
coletados na cidade são devida-
mente tratados, beneficiando 
mais de 12 mil pessoas. Paralelo 
à construção da ETE, a Copasa 
realizou mais de 800 novas liga-
ções prediais, responsáveis por 
ligar os imóveis à Estação.

O tratamento dos esgotos 
contribui para a revitalização dos 
Córregos Caxambu e Lourenço, 
e do Ribeirão Santo Antônio, um 
dos principais afluentes do Rio 
Araçuaí, que abastece a cidade. 


