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Reeleita a Diretoria da Alago
Dia 19 de janeiro, reuniram-se
no auditório do Hotel São Lucas, em
Alfenas, os prefeitos e prefeitas dos
municípios associados da ALAGO
para elegerem a diretoria e conselho
fiscal para o biênio 2007/2008.
Confirmando uma gestão marcada
por valiosas conquistas para a região,
a atual diretoria, foi reeleita por
aclamação.
Visando aperfeiçoar a gestão
foi definido um planejamento
estratégico e uma divisão de
responsabilidades
entre
o
Presidente, Pompílio Canavez e o
Vice-Presidente, Angelo Leite
Pereira, o primeiro fica encarregado
das articulações com a esfera
federal e o segundo com a esfera
estadual.

Eleição da diretoria da Alago

Furnas faz 50 anos com muita energia
No dia 28 de
fevereiro, Furnas
comemorou seu 50º
aniversário.
Fundada em
1957, durante o
governo Juscelino
Kubitscheck, para fazer frente ao
acelerado processo de industrialização
e urbanização do país na década de 50,
Furnas construiu e opera um complexo
de 11 usinas hidrelétricas, duas
termelétricas, mais de 19 mil km de
linhas de transmissão e 46 subestações,
atuando, ainda, na área de
comercialização de energia.
A região da Alago (atualmente
composta por 52 municípios) foi o berço
de Furnas, aqui a empresa iniciou sua
grandiosa trajetória. Após um período de
difícil adaptação, causado pelos intensos
impactos ambientais e sociais gerados
pela construção da barragem, os
municípios se organizaram e unidos na
Alago, criaram uma nova relação com a
empresa, tornando-se mais vigorosa a
partir da criação da Coordenação de
Responsabilidade Social de Furnas na
gestão do Sr. José Pedro, que
possibilitou, dentre outras coisas, a

Microrregiões debatem Desenvolvimento Regional
Aproveitando a oportunidade
propiciada pela implementação dos
Planos Diretores Participativos, que
reúne 9 renomadas fundações
universitárias, bem como a mobilização
de inúmeros atores sociais e população,
a Alago, desencadeou um processo
participativo inédito na região. Estão
sendo planejados Encontros Municipais,
Microrregionais e Regionais com o
objetivo de refletir sobre as
potencialidades e problemas da região.
Participarão das atividades todos os

núcleos gestores dos PDP´s,
prefeituras, legislativo locais, etc.
Ao todo serão 9 encontros
microrregionais e dezenas locais, que
também terão como finalidade eleger
representantes das microrregiões. O
ápice do processo se dará na realização
da segunda edição do exitoso Diálogo
de Concertação, quando serão
convidadas lideranças políticas
estaduais e federais para a pactuação
de ações e estratégias de enfrentamento
aos temas prioritários da região.

elaboração
do
Diagnóstico das
Condições
de
Saneamento
Ambiental do Lago
de Furnas (2005) e
a elaboração de 50
PDP´s - Planos Diretores Participativos
(ainda em andamento).
Os
membros
da Alago
parabenizam todos os funcionários de
Furnas por esta magnífica marca. Hoje,
mais do que nunca, somos cúmplices
na
incessante
busca
pelo
desenvolvimento nacional, estadual,
regional e local.
SUL DE MINAS GERAIS

Usina Hidrelétrica de Furnas
localizada entre os municípios de São
José da Barra e São João B. do Glória

Núcleos Gestores
participam em evento
A FUNPEC
realizou, no
dia 24 de
janeiro, no
município
de Conceiceição da
Aparecida, o Encontro com os Núcleos
Gestores no qual estiveram presentes
representantes dos municípios de
Alpinópolis, Alterosa, Carmo do Rio
Claro e Conceição da Aparecida.
Compareceram o prefeito da cidade
anfitriã João Amaro Ferreira Filho e o
prefeito de Carmo do Rio Claro e vicepresidente da Alago Angelo Pereira
Leite, além de membros da Alago. Na
ocasião foram discutidas ações
conjuntas
para
promover
o
desenvolvimento da microrregião.

A Alago e o Comitê Técnico se reunem em Belo Horizonte
Nos6dias
6 efevereiro,
7 de fevereiro,
Bernadete Azevedo, do CREADias
e 7 de
em Belo
no
escritório
de
Furnas
em
Belo
MG, José Rogério Lara, Secretário
Horizonte, no escritório de Furnas,
Horizonte,
foi
realizada
uma
Executivo da Alago e a Equipe
foi realizada uma reunião de
reunião
de
acompanhamento
Técnica da Alago, Emerson
acompanhamento dos trabalhos de
dos
trabalhos
de
elaboração
dos
Mochizuki, Berenice Santiago,
elaboração dos PDP´s. Na ocasião
PDP´s.
Na
ocasião
estiveram
Roges Menale, Murilo Alves Nunes
estiveram presentes Roberto
presentes
Roberto
Bandeira
de
e Fernando Marinho.
Bandeira de Mello Filho, da
Mello
Filho,
da
Coodenação
de
A avaliação geral foi positiva,
Coodenação de Responsabilidade
Responsabilidade
Social/
como
demonstrou as falas do Sr.
Social/Assessoria de Promoção da
Assessoria
de
Promoção
da
Roberto
Bandeira que enalteceu
Cidadania Empresarial de Furnas,
Cidadania
Empresarial
de
a
implementação
do projeto
Yeda Barbosa, Ministério das
Furnas,
Yeda
Barbosa,
do
destacando
a
prestação
de
Cidades, Henrique Gonçalves e
Ministério das Cidades,
contas da Alago como “um
Henrique Gonçalves e Vanildes
paradigma para os demais
A reunião teve a participação de Sr. Roberto BandeiRocha Guimarães, da Secreprojetos apoiados por Furnas” e
ra da Coordenação de Responsabilidade Social
taria de Desenvolvimento
da Sra. Yeda Barbosa que julga
Regional e Desenvolvimento Urbano de PDP´s, Fábio Moreira da Silva, do Fórum ser “muito gratificante o trabalho com a
Minas Gerais, José Abílio Pereira, do das Instituições de Ensino, Pesquisa e Alago, pois garantimos um espaço de
Núcleo Estadual da Campanha dos Extensão para o Lago de Furnas, Maria construção”.

Boa
Esperança
constrói
Prefeitura
de Boa Esperança
constrói
marco
para
marco
para
o PDP
Compromisso
com
a
construção de uma cidade para
todos. É esse o maior resultado do
processo criado pela união de
diversos atores sociais envolvidos na
elaboração do PDP da cidade de Boa
Esperança. Tal sentimento está
simbolizado em um marco instalado
pela prefeitura em avenida central da
cidade (veja a foto ao lado).

Encontro com as Fundações
A Equipe Técnica da Alago promoveu, no dia 23
de janeiro, no auditório da UNIFAL – Universidade
Federal de Alfenas, um encontro com as equipes
técnicas das Fundações parceiras. Os objetivos eram:
esclarecer dúvidas sobre as próximas etapas; refletir
sobre questões comuns a todos os municípios da
região do Lago de Furnas e apresentar a metodologia
dos encontros municipais e microrregionais, que
nortearão futuros estudos e articulações para o
desenvolvimento regional.

Reta final para elaboração dos Planos Diretores Participativos
Dos 52 municípios da região do
Lago de Furnas, 18 já aprovaram seus
Planos Diretores Participativos. Nos
outros 34 municípios o processo está

em fase de finalização. Audiências
públicas e conferências municipais estão
sendo organizados em parceria com os
Núcleos Gestores para pactuação das

Participação efetiva das
comunidades. Em Ilicínea, por
exemplo, ocorreram 6 reuniões
na cidade e 12 na zona rural.

Professor Mauro Ferreira, da
Fundação FESP, participando da
reunião com o Núcleo Gestor do
município de Capitólio.

propostas e só então, serão entregues
os projetos de lei às prefeituras e
câmaras de vereadores locais.

Equipe Técnica da FUNEDI:
união entre experiência e juventude.

Expediente O boletin é uma publicação exclusiva do Plano Diretor Participativo dos Municípios do Entorno do Reservatório de Furnas. Diretoria
da Alago: Prefeito de Alfenas Pompilio de Loudez Canavez, Prefeito de Boa Esperança Jair Alves de Oliveira, Prefeito de Carmo do Rio Claro
Ângelo Leite Pereira, Prefeito de Formiga Aluísio Veloso da Cunha, Prefeito de Fama Ângelo Henrique Saksida, Prefeito de Capitólio Juracy de
Melo Resende, Prefeito de Aguanil Sebastião Elói de Sousa Campos, Prefeito de São João Batista do Glória Glayson da Silveira Martins, José
Rogério Lara e Fausto Costa. Equipe Técnica: Aline Vilela Santos, Berenice Nogueira Santiago, Emerson Teruaki Mochizuki, Felipe Pocchini,
Fernando Marinho, Murilo Alves Nunes, Regiani Menali Rodrigues Pereira e Roges Vilela Menale.

Dê a sua sugestão em nosso Fórum no novo site do PDP: www.alago.org.br/nova/pdiretor/forum.php

