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Reuniões debatem turismo, taxas da CEF,
abate ilegal e fechamento de mercados

Três comissões promove-
ram reuniões com convidados
ontem na Assembléia. A Comis-
são de Direitos Humanos rece-
beu representantes dos Bair-
ros Santa Tereza e Cruzeiro. Eles
criticaram a proposta da Pre-
feitura de fechar os mercados
distritais desses locais. Segun-
do feirantes e moradores, cer-
ca de 3 mil pessoas podem fi-
car sem emprego caso isso

ocorra. Em resposta, a comis-
são propôs apresentar um pro-
jeto de lei pelo tombamento
dos mercados. Página 3

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial
ouviu de representantes do
IMA que metade dos abates de
gado em Minas Gerais acon-
tece de forma clandestina. Os
deputados querem promover
debate sobre o tema com mi-

nistérios, secretarias e outros
órgãos. Página 6

A Comissão de Turismo
recebeu a secretária de Esta-
do de Turismo, Érica Dru-
mond, que apresentou as ur-
gências de sua pasta:
priorizar roteiros turísticos,
promover uma campanha na-
cional de divulgação das be-
lezas de Minas e buscar a re-
cuperação da posição de des-

taque do Estado no turismo
do País. Página 5

A revisão das altas taxas
cobradas pela Caixa Econômi-
ca Federal para realizar perí-
cias e avaliações de imóveis foi
solicitada pelo presidente da
Comissão de Defesa do Consu-
midor, deputado Délio Malheiros
(PV). A reunião contou com a
presença do superintendente
da CEF em Minas. Página 2

Frente “Educação Já” é
lançada na Assembléia
Deputados lançam,

hoje, às 11 horas, no Sa-
lão Nobre, a Frente Par-
lamentar “Educação Já”. Re-
querido pelo deputado Se-
bastião Helvécio (PDT), o
movimento conta com a

assinatura de 70 deputa-
dos e quer mobilizar seto-
res preocupados com a edu-
cação. O evento contará
com o ex-ministro da Edu-
cação senador Cristóvam
Buarque (PDT/DF). Agenda

Comissão
cobra de
ministro
verbas para
estradas de
Minas

Página 4

Segurança
Pública vai a
Itamarandiba
debater

violência na
região

Página 10

Moradores com faixas protestaram contra o possível fechamento dos Mercados Distritais de Santa Tereza e do Cruzeiro

Carol Coelho
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Presidente de comissão pede revisão do
valor da avaliação cobrado pela Caixa

A revisão do valor de R$
400, cobrado pela Caixa
Econômica Federal (CEF) para
realizar perícias e avaliações de
imóveis, foi solicitada pelo
presidente da Comissão de De-
fesa do Consumidor da Assem-
bléia Legislativa de Minas Ge-
rais, deputado Délio Malheiros

(PV), na reunião de ontem,
que contou com a presença de
representantes da CEF. O par-
lamentar pediu que essa revi-
são seja feita nos casos de
acordo entre os mutuários e a
instituição em relação ao sal-
do devedor de imóveis. Para
Délio Malheiros, a avaliação
nesse caso é bem mais simples
do que a feita na autorização
de financiamento pela Caixa,
e não deveria ter o mesmo va-
lor desta. Em resposta, o su-
perintendente regional da CEF
em Minas, Dimas Wagner
Lamounier, disse que irá avali-
ar a sugestão e tentar encon-
trar métodos menos onerosos
para os mutuários da Caixa.

Délio Malheiros infor-
mou ainda que vai apresentar
outras sugestões à institui-
ção, como a de que o valor da
avaliação seja incluído no acor-
do; e a de que o mutuário possa
encaminhar duas avaliações do
valor de mercado do imóvel, e,
caso haja discordância da CEF,
seja feita a avaliação de R$ 400.
Essas sugestões também foram
apoiadas pelo coordenador do
Procon Assembléia, Marcelo
Barbosa. Ambos questionaram o
valor cobrado pela Caixa em

comparação com outras institui-
ções financeiras, como Banco do
Brasil e Santander, que cobram
R$ 300, ou mesmo com os peri-
tos judiciais, que cobram R$ 12.

O superintendente re-
gional da Caixa justificou o va-
lor cobrado pelo rigor e preo-
cupação da instituição com os
serviços prestados, principal-
mente porque a CEF, segundo
ele, tem credibilidade no mer-
cado.  O gerente de Processo
Avaliatório da Caixa, Emanuel
Carlos de Araújo Braz, explicou
que, ao fazer uma avaliação de
imóvel, a instituição se baseia
em aspectos técnicos e na
comprovação estatística. Dis-
se ainda que a CEF é responsá-
vel por 350 mil laudos por ano
no Brasil. Os representantes da
Caixa concordaram que existem
diferenças no custo do merca-
do em relação a outras insti-
tuições, tanto com valores in-
feriores como acima do cobra-
do pela CEF.
Extrato – Délio Malheiros apre-
sentou também reclamação dos
mutuários da Caixa a respeito
da cobrança de R$ 6 para cada
folha de extrato do saldo de-
vedor, sendo que cada extrato
totaliza sete páginas. Em res-

posta, Dimas Lamounier infor-
mou que a CEF fornece gratui-
tamente o extrato dos últimos
três meses e que a segunda via,
sim, é cobrada com os valores
fornecidos pelo deputado.
Presença – Deputado Délio
Malheiros (PV), presidente
da comissão.

Alberto Pinto Coelho participa de seminário
O presidente da Assem-

bléia  Legislativa de Minas Gerais,
deputado Alberto Pinto Coelho
(PP), participou, na noite de
quarta-feira(25), da abertura do
6º Seminário Aberto de Respon-
sabilidade Social Empresarial em
Minas Gerais – III Encontro In-
ternacional. O evento, que está
sendo realizado pela Federação
das Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais (Fiemg), pelo Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e pelo governo do
Estado, acontece entre 25 e 27 de
abril, no Expominas, em Belo Hori-
zonte. O objetivo do seminário é
discutir as contribuições e compro-
missos das empresas no equilíbrio
das relações econômicas com o meio
ambiente e a sociedade.

Guilherme Bergamini

Deputado Délio Malheiros

 Marcelo Barbosa, do Procon

 Dimas Lamounier, da CEF

Emanuel Araújo, da CEF

Marcelo Metzker Marcelo Metzker
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Projeto de tombamento procura salvar
mercados distritais em Belo Horizonte
A defesa dos Mercados

Distritais do Cruzeiro e de
Santa Tereza, em Belo Hori-
zonte, que estão ameaçados
de desativação pela Prefeitu-
ra da Capital, ganhou ontem
importantes reforços na au-
diência pública da Comissão
de Direitos Humanos. Os de-
putados João Leite (PSDB),
Ademir Lucas (PSDB) e Durval
Ângelo (PT) assinaram proje-
to de lei pedindo o tomba-
mento das estruturas pelo
Patrimônio Histórico.

Artistas e agitadores
culturais estão se engajando
no movimento de resistência
dos feirantes. Um deles é Yé
Borges, membro de uma das
famílias que formaram o Clu-
be da Esquina e presidente da
Associação dos Moradores do
Bairro Santa Tereza. Outro é o
letrista do Skank, o poeta
Chico Amaral, que denunciou
que a PBH quer fazer um pro-
jeto “modernoso”, inspirado
nos shoppings, para abrigar
bares yuppies e estaciona-

mento para alunos da Fumec.
“A região não precisa de mais
bares, nem de estacionamen-
tos”, disse.

Yé Borges protestou
contra o autoritarismo da Pre-
feitura, que não consultou a
comunidade antes de formu-
lar um projeto que desca-
racteriza um espaço público e
despersonaliza o Bairro Santa
Tereza. Disse que sua associa-
ção já acionou o Ministério
Público e está encontrando
apoio no promotor de Justi-
ça João Medeiros Neto.

Inúmeros feirantes rela-
taram suas histórias de vida,
como dependem de suas lojas
para viver e criar a família, e
consideraram truculenta e co-
varde a maneira como a Pre-
feitura pretende despejá-los,
sem propostas de recolocação
ou alternativas. Sérgio
Martins, churrasqueiro há 15
anos no Cruzeiro, disse que
Fernando Pimentel foi lá pe-
dir votos e apertou a mão de
todos. “Agora vem nos apu-

nhalar pelas costas. Onde es-
tão nossos vereadores? Para
que servem?”, indagou.

Mário de Assis pediu o
engajamento do deputado
André Quintão (PT), que é de
Santa Tereza e foi eleito por
seus moradores. Lembrou que
o bairro é de terceira idade e
que a administração precisa

respeitar o direito dos velhi-
nhos de caminhar até o mer-
cado para comprar suas ver-
duras. O concessionário do res-
taurante Sentido do Gosto ar-
gumentou que o usuário pro-
cura não só produtos de qua-
lidade, mas entretenimento e
comida autêntica, o que não
se encontra nos shoppings.

Mercados são abrigos da história e da cultura
A reunião foi marcada

a requerimento do deputa-
do João Leite, mas ele atri-
buiu a iniciativa ao depu-
tado Ademir Lucas. O pre-
sidente da comissão, de-
putado Durval Ângelo,
constatou, mais uma vez,
a ausência de represen-
tantes da PBH, mas ressal-
vou que, desta vez, os
convites foram emitidos
com atraso, o que pode ter
contribuído para que o ór-
gão não enviasse represen-
tante. Durval relatou uma vi-
sita que fez ao mercado San
José, em Barcelona. Cons-
truído há 500 anos, é uma
importante referência cul-
tural da Espanha. Na sua
opinião, o turismo em Belo
Horizonte depende essen-
cialmente dos bares, bote-
cos e dos pontos de en-
contro tradicionais.

João Leite também re-
forçou a importância dos
mercados para a história e a
cultura de Belo Horizonte.
“Em vez de propor sua
revitalização, melhorar a se-
gurança e a iluminação, ten-
tam fechar a nossa história.
Querem construir um quartel
da Guarda Municipal em San-
ta Tereza e um estaciona-
mento no Cruzeiro. E o mais
grave é o desconhecimento,
a falta de diálogo com a po-
pulação”, disse Leite.

O deputado Ademir
Lucas fez um relato da im-
portância do papel dos mer-
cados e das feiras na his-
tória de Minas, desde a épo-
ca dos bandeirantes e
tropeiros que os abasteci-
am. Segundo ele, essa tra-
dição dos mercados como
pontos de disseminação de
idéias políticas e culturais,

além do papel de abasteci-
mento, é importante até
hoje. Ele citou ainda uma
incongruência: um guia tu-
rístico da Prefeitura reco-
menda os mercados dis-
tritais como pontos de en-
contro e lazer.
Ameaças de fechamento –
Os representantes dos fei-
rantes relataram que as ten-
tativas de desalojá-los não
são recentes. Giovani
Laureano Teixeira, presiden-
te da Associação dos Per-
missionários do Mercado
Distrital de Santa Tereza,
disse que a PBH instalou ali
a cozinha industrial dos
restaurantes populares, sem
contribuir para os custos de
manutenção do local, e vem
mantendo a pressão para
expulsá-los. Neusa Resende
da Fonseca, do Distrital do
Cruzeiro, informou que há 58

lojas em funcionamento,
oferecendo produtos de pri-
meira, e 500 funcionários
que dependem daquele tra-
balho. Muitos, inclusive,
são idosos e não consegui-
riam outro emprego.

No encerramento da
reunião, Durval assegurou que
o projeto de lei de tomba-
mento entrará em tramitação
o mais rápido possível. No
entanto, conclamou os fei-
rantes a manter a luta e os
compromissos assumidos ali.
Foram aprovados dois reque-
rimentos sobre o assunto, so-
licitando: audiência pública
na Câmara Municipal, para
envolver os vereadores na cau-
sa; e visitas aos dois mercados
distritais. Íntegra na internet
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te; João Leite (PSDB) e
Ademir Lucas (PSDB).

Moradores protestam contra a desativação dos mercados distritais

Carol Coelho
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Divulgação de fotos de desaparecidos
recebe parecer favorável na ALMG
O Projeto de Lei (PL)

225/07, do deputado Alencar
da Silveira Jr. (PDT), que obri-
ga a Loteria Mineira a divul-
gar informações sobre desapa-
recidos em seus bilhetes, teve
parecer favorável da Comissão
de Direitos Humanos da As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais na reunião de ontem.
O parecer é pela aprovação do
projeto na forma do subs-
titutivo no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ).
A proposição segue agora para
a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, an-
tes de ser colocada em vota-
ção em 1o turno no Plenário.

O substitutivo da CCJ
preserva o conteúdo origi-
nal do projeto, modifican-
do a legislação existente ao
acrescentar dispositivo à Lei
15.432, de 2005, que ins-
tituiu o Sistema de Comuni-
cação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas.
Ipsemg – A comissão ouviu
também servidores que recla-
mam da demora na concessão
de pensões pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais

(Ipsemg) e da precariedade do
atendimento médico no inte-
rior. Foi aprovado requerimen-
to do deputado Durval Ânge-
lo (PT) para levar as reivindi-
cações à presidência do órgão.

Outro assunto tratado
foi a situação da Feira Mix,
que funciona em prédio do
Ipsemg no Centro da Capital.
O governo, que faria licitação
para escolha do novo permis-
sionário do imóvel, voltou
atrás e baixou decreto apon-
tando que o prédio é necessá-
rio à instalação de órgãos pú-
blicos e pode ser desapropria-
do em caráter de urgência.

A representante dos fei-
rantes, Maralice Versiani, dis-
se que 3 mil pessoas podem
perder seus empregos caso a
feira feche. Outro requerimen-
to do deputado Durval Ânge-
lo pede audiência com a se-
cretária de Estado de Plane-
jamento e Gestão para deba-
ter o problema.
Requerimentos – Foram apro-
vados outros cinco requeri-
mentos do deputado Durval
Ângelo, pedindo: envio, à
chefia da Polícia Civil, de ma-
nifestação de aplauso pela

atuação da delegada Dolores
Santos na investigação do
assassinato do trabalhador
rural Antônio dos Santos,
em Guaraciama; envio das
notas taquigráficas da au-
diência pública do dia 20
de abril, em Bocaiúva, à
Superintendência da Polí-
cia Federal em Minas; reali-
zação de visitas à cadeia

pública de Ponte Nova e à
Divisão de Tóxicos na Ca-
pital; e interdição da car-
ceragem do 5o Distrito Po-
licial de Contagem ao juiz
da 1a Vara da Fazenda Pú-
blica do município.
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presi-
dente; João Leite (PSDB) e
Vanderlei Miranda (PMDB).

Deputados cobram verbas para estradas
de Minas no Ministério dos Transportes

Deputados da Comis-
são de Transporte, Comuni-
cação e Obras Públicas da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais entregaram ao
ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento, uma
pauta de reivindicações de
obras nas estradas minei-
ras. Eles estiveram em
Brasília ontem, em visita
realizada a pedido do de-
putado Gil Pereira (PP).

Na pauta de reivindi-
cações estão obras de res-
tauração e duplicação em
diversas rodovias federais
que cortam o Estado. Os par-

lamentares pedem a recupe-
ração de trechos deteriora-
dos da rodovia Fernão Dias
e das BRs 135 (entre Mon-
tes Claros e BH), 354 (entre
Patos de Minas e BH) e 460
(no Circuito das Águas).
Também querem a duplicação
das BRs 040 (entre Pa-
raopeba e o Trevão de
Curvelo) e 381 (de BH a Go-
vernador Valadares) e a pa-
vimentação da BR 135, no
Norte do Estado. Segundo o
deputado Gil Pereira, o mi-
nistro mostrou-se receptivo
às demandas e informou aos
parlamentares que o Orça-

mento da União deste ano
prevê investimentos de R$
1 bilhão para as rodovias fe-
derais em Minas. Estão con-
firmadas as obras de dupli-
cação da BR-040 e a licita-
ção para as obras do novo
rodoanel em Belo Horizon-
te, que devem ter  início no
ano que vem.

O presidente da co-
missão, deputado Gustavo
Valadares (DEM), acrescen-
tou que o ministro ga-
rantiu a continuidade das
obras do novo Viaduto Vila
Rica, na BR-040. Segundo
o parlamentar, foram libe-

rados mais R$ 7 milhões
(além dos R$ 9 milhões
previstos), que devem ga-
rantir a conclusão das
obras no ano que vem.
Alfredo Nascimento tam-
bém assegurou que as
obras da trincheira de San-
ta Luzia, na BR-381, já
têm recursos garantidos.
Presenças – Deputados
Gustavo Valadares (DEM),
presidente; Gil Pereira
(PP), Célio Moreira (PSDB),
Inácio Franco (PV) e Eros
Biondini (PHS), represen-
tante da Comissão de Par-
ticipação Popular.

Feirantes encheram o Auditório da ALMG para pedir apoio aos deputados

 Carol Coelho
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Secretaria vai priorizar os roteiros
turísticos e projeto estruturador em MG
Priorizar roteiros turís-

ticos, promover uma campa-
nha nacional de divulgação
das belezas de Minas e buscar
a recuperação da posição de
destaque do Estado no turis-
mo do País. Esses são alguns
objetivos da secretária de Es-
tado de Turismo, Érica Cam-
pos Drumond, que falou on-
tem à Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Coo-
perativismo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.
Em entrevista à imprensa,
a secretária informou que
já estão garantidos, em
2007, US$ 4,5 milhões para
o projeto estruturador “Desti-
nos turísticos de Minas Ge-
rais”, que relaciona, entre
outros locais, Estrada Real,
serras, estâncias hidromi-
nerais e Belo Horizonte.

Dos US$ 4 milhões, US$
2,5 milhões são do Banco
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e o restante,
do governo do Estado. Outros
R$ 4 milhões estão garanti-

dos este ano, no Orçamento
da Secretaria, para atividades
de promoção, como partici-
pação em feiras, missões es-
tratégicas e produção de ma-
terial. Ainda sobre o volume
de recursos destinados ao se-
tor, o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) e a deputada
Cecília Ferramenta (PT)
enfatizaram a necessidade de
garantir, no Orçamento do Es-
tado, verba para as regiões
turísticas. Isso poderia ser
feito por meio de emendas
coletivas, numa iniciativa
suprapartidária, sugeriram.

Já o deputado Vanderlei
Miranda (PMDB), presidente
da comissão e autor do reque-
rimento da reunião, questio-
nou a secretária sobre a Es-
trada Real, chamando atenção
para o desconhecimento so-
bre a rota. Em resposta, Érica
Drumond ponderou que esse
seria, hoje, o mais reconheci-
do de todos os destinos tu-
rísticos do Brasil. O que a Se-
cretaria sugere agora é o foco

em alguns trechos já conso-
lidados, “precificando” esses
locais. Em outras palavras,
informar ao turista, por
exemplo, quanto custa cami-
nhar por quatro dias nessa
rota, usufruindo de serviços
variados, como restaurantes

e hotéis. Na avaliação da se-
cretária, a Estrada Real vai
se transformar numa parce-
ria público-privada (PPP),
com a iniciativa privada
aportando recursos, mas ten-
do retorno mais rápido do
investimento.

A secretária de Turismo, Érica Drumond, fala aos deputados na ALMG

Marcelo Metzker

Prioridades do turismo em Minas são definidas
O projeto estruturador

“Destinos turísticos de Minas
Gerais” lista oito destinos: im-
plantação da “Casa de Minas”
em São Paulo; estruturação e
promoção turística da Estrada
Real; implantação do Caminho
Turístico do Lago de Furnas;
restauração e revitalização das
estâncias hidrominerais; serras
mineiras; estâncias termais; BH:
Capital da excelência médica; e
o Portal de Turismo no Circuito
Cultural da Praça da Liberdade.

A Secretaria busca  par-
cerias para a “Casa de Minas”,
que seria um escritório de ne-
gócios para divulgar a cultura
mineira e captar eventos e rea-
lização de negócios. Para o pro-

jeto, seriam necessários R$ 4
milhões. Já o Portal de Turismo
do Circuito Cultural seria im-
plantado no prédio conhecido
como “Rainha da Sucata”.
Minas tem que viver – A
priorização dos roteiros tam-
bém é apontada como ação
da Secretaria. Hoje, são 36
circuitos, alguns com até 29
municípios, o que não seria
comercializável, de acordo
com a secretária. O mote da
campanha de divulgação –
“Minas não dá pra explicar;
tem que viver” – dá uma idéia
das várias opções de roteiros
que a Secretaria pretende
“vender” para agentes de via-
gens e operadoras.

Érica Drumond citou, ain-
da, os sete eixos emergenciais do
turismo para os próximos quatro
anos: o inventário da oferta tu-
rística; a roteirização; a qualifi-
cação; o marketing e o apoio à
comercialização; a produção as-
sociada; o fomento ao crédito; e
a criação de centros de referên-
cia e apoio ao turismo.
Sugestões – O deputado
Vanderlei Miranda reivindicou o
incremento do antigo pólo de
moda e confecções da Capital,
assim como o pólo calçadista do
Estado. O deputado Bráulio Braz
(PTB) indagou se havia ações
previstas para a Zona da Mata, e
a deputada Cecília Ferramenta
perguntou sobre os projetos para

o Vale do Aço e o Centro-Oeste,
de vocação religiosa. Em respos-
ta, Érica Drumond informou que
a Secretaria está promovendo
um mapeamento dessas regiões,
a fim de direcionar sua atuação.
Ao falar do trabalho feito pela
ALMG, o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva destacou que a primeira
lei sobre ecoturismo no Brasil é
de sua autoria. Ele também en-
caminhou reivindicações para
ações com foco na região turís-
tica do Sul de Minas.
Presenças – Deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), presi-
dente; deputada Cecília Fer-
ramenta (PT) e deputados Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB) e
Bráulio Braz (PTB).
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IMA denuncia que metade do abate de gado
em Minas Gerais é feito de forma ilegal

O abate ilegal de bovi-
nos foi discutido na reunião
de ontem da Comissão de Po-
lítica Agropecuária e Agroin-
dustrial da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais. Du-
rante o debate, o diretor téc-
nico do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), Pedro
Hartung, afirmou que 50% do
gado abatido em Minas Gerais
é clandestino. “Temos 1 milhão
de cabeças no Estado e expor-
tamos 2 milhões de couros”,
disse, ao comprovar a clan-
destinidade do abate. Na mes-
ma reunião foi aprovado, com
emendas, o parecer de 1° tur-
no ao Projeto de Lei (PL) 409/
07, de autoria do governador.

A reunião, solicitada
pelo ex-deputado Vanderlei
Jangrossi (PP), foi presidida
pelo vice-presidente da co-
missão, Padre João (PT).

Segundo o cidadão Jú-
lio Mendes, que apresentou a
denúncia que suscitou a reu-
nião, “um governo compro-
metido com a qualidade de
vida não pode se furtar a dis-
cutir este assunto. Estado e
prefeituras não têm dado
atenção a este problema,
que se arrasta há anos”. Ele
pediu que o governo faça
investimentos para legalizar
os abatedouros no Estado,
além de promover ações
educativas em conjunto com

o Ministério Público e inten-
sificar a fiscalização do IMA.

Pedro Hartung argumen-
tou que existe política estadu-
al para o setor, e que o governo
do Estado não está inerte. Em
abril do ano passado, o gover-
no estadual lançou o programa
Minas Carne, para fortalecer a
cadeia produtiva e aumentar as
exportações mineiras. Esse pro-
grama prevê também a implan-
tação de abatedouros regionais
e centrais municipais de desos-
sa e distribuição de carne, para
erradicar o abate clandestino.
Ele ressaltou que a guerra fiscal
tem sido a causa do fechamen-
to de muitos frigoríficos no
Estado, o que gera aumento do

abate ilegal de gado, para
atendimento do mercado.

O diretor da Vigilância
Sanitária da Secretaria de
Estado da Saúde, Nilton Cabral
Vasconcelos Neto, afirmou ser
imprescindível adotar o concei-
to de consciência sanitária e
que as Secretarias de Agricul-
tura e Fazenda e o Ministério
Público estão trabalhando jun-
tos em torno do tema, procu-
rando uma “forma de contem-
plar a seguridade alimentar”. A
diretora adjunta do órgão, Cláu-
dia Parma Machado, solicitou
que o tema seja tratado em um
seminário na Assembléia.

O deputado Padre João
lamentou a ausência de represen-
tantes do Ministério Público na
reunião. Sobre o incentivo à le-
galização dos abatedouros, ele
salientou que o IMA pode ofere-
cer as orientações básicas para
construção de locais de abate,
de acordo com a legislação vi-
gente. “A exemplo da Emater, que
oferece a planta completa de
uma agroindústria”, comentou.
Segundo informações da Agên-
cia Minas, os maiores índices
de abate clandestino são re-
gistrados no Norte de Minas e
no Vale do Jequitinhonha.
Hartung afirmou que o Institu-
to já dispôs de um setor encar-
regado de elaborar projetos
dentro das normas sanitárias e
com baixo custo, no entanto,
todas as plantas estavam sen-
do consideradas ilegais por não
se adequarem às exigências fe-
derais, e o setor foi desativado.

Privatização de abatedouros é defendida
O deputado Getúlio

Neiva (PMDB) defendeu a
privatização dos abatedouros
e teve o apoio do colega An-
tônio Carlos Arantes (PSC),
do diretor do IMA, Paulo
Hartung, e do coordenador
do Minas Carne, João Batista
Soares. Segundo Arantes, se-
riam necessários de R$ 700
mil a R$ 1 milhão para a ins-

talação de um abatedouro
pequeno, e as prefeituras não
têm condições de arcar com
esse alto custo.

Os deputados Getúlio
Neiva, Chico Uejo (PSB) e
Antônio Carlos Arantes de-
fenderam a flexibilização das
normas para que o produtor
não tenha dificuldades de  se
adequar à legislação. Para

Arantes, seriam necessários
mecanismos de simplificação,
sem perda de qualidade. Já o
deputado Padre João não
acredita que seja possível
simplificar uma questão tão
complexa. Para ele, o que está
em jogo é a segurança ali-
mentar e o direito do consu-
midor de ter acesso a um pro-
duto de qualidade.

 Ao final da reunião, o
deputado Padre João disse que
apresentará requerimento da co-
missão, em Plenário, pedindo reu-
nião para continuar a discussão
sobre o tema, com a participa-
ção dos ministérios e secretarias
de Estado ligadas ao tema, de-
putados federais, representantes
do Ministério Público e da Asso-
ciação Mineira de Municípios.

 Convidados discutiram o problema do abate ilegal de gado em Minas

 Guilherme Bergamini
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 Deputados apreciam projetos na Comissão de Política Agropecuária

Guilherme Bergamini

PL sobre seguro rural tem parecer favorável
Após longo debate, foi

aprovado parecer de 1º tur-
no, com emendas, ao PL
409/07, do governador do
Estado, que dispõe sobre a
subvenção econômica ao
prêmio do seguro rural. O
projeto tem o objetivo de
cumprir o artigo 83 da Lei
11.405, de 1994, que con-
tém as diretrizes da Política
de Desenvolvimento Agríco-
la do Estado. A subvenção
econômica ao prêmio do se-
guro rural é o instrumento
técnico para operacionali-
zar a redução do seu valor,
que consiste em implemen-
tar um programa estadual,
gerido e executado pela
Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). O Estado
assumiria, pecuniariamente,
parte do prêmio contratado
junto às seguradoras habili-
tadas a operar no programa.

O prêmio de seguro ru-
ral é o valor a ser pago a tí-
tulo de custo de contratação
do seguro rural. “Este proje-
to é um anseio nosso e dos
agricultores do Estado há
décadas”, lembrou o deputa-
do Padre João (PT). “Estamos
votando um dos instrumen-
tos mais importantes para a
garantia da safra em nosso
estado”, comentou o depu-
tado Getúlio Neiva (PMDB).
Emendas – Na Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ), o projeto recebeu
três emendas que retiram
do texto do projeto men-
ções feitas aos “pequenos
produtores rurais”, substi-
tuindo-as por “produtores
rurais” apenas. A comissão
aprovou parecer favorável ao
PL, com as emendas nos 2 e
3, da CCJ, as emendas nos 4 a
7 e com a subemenda no 1 à
emenda no 1, da CCJ. A
subemenda modifica a termi-
nologia “pequeno produtor”
por “agricultor familiar”, se-
gundo o relator, “em conso-
nância com a Lei Federal
11.326, de 2006, que traz as
diretrizes para a formulação
da Política Nacional da Agri-
cultura Familiar”. A emenda

no 4 faz referência à “priori-
dade às atividades dos agri-
cultores familiares”.

Já a emenda no 5 in-
clui a participação de câma-
ra especializada do Conselho
Estadual de Política Agríco-
la (Cepa) no planejamento e
na execução do programa.
Após a aprovação do pare-
cer, o deputado Getúlio
Neiva pediu a exclusão do
trecho “e na execução”. Pa-
dre João salientou que a al-
teração pode ser feita ain-
da no 1º turno, na Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária ou no Ple-
nário, sem prejuízo do tem-
po de tramitação.

A emenda no 6 modifi-
ca o art. 5º, que trata dos
objetivos da subvenção
econômica, ressaltando,
novamente, a prioridade
aos agricultores familiares,
além da ênfase às práticas
agroecológicas. A emenda
no 7 altera o art. 7º, que de-
fine os beneficiários da sub-
venção econômica, esten-
dendo a prioridade dada aos
agricultores familiares a “ou-
tros grupos, como posseiros,
arrendatários, meeiros e as-
sentados, povos e comuni-
dades tradicionais e pesca-
dores artesanais, aquicul-
tores e extrativistas”.
Proposições – Na reunião,
foi aprovado parecer favorá-
vel ao Projeto de Resolução

(PRE) 361/07, que autoriza a
alienação de terra devoluta  em
Rio Pardo de Minas. O PL
496/07, que dispõe sobre a
Política Estadual de Incen-
tivo à Cultura da Bucha Ve-
getal, não teve parecer apre-
ciado. O relator, deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSC),
teve requerimento aprovado
para que o PL seja baixado em
diligência à Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa),
para receber opinião.

Outros dois requeri-
mentos foram aprovados. O
deputado Paulo Guedes (PT)
solicitou alteração do local
de realização de audiência
pública sobre o incentivo à
produção de mandioca, que
seria em Janaúba, para a
ALMG; e o deputado Dou-
tor Viana (DEM) solicitou
audiência pública em
Curvelo, para debater a re-
percussão da construção de
barragens na região no
agronegócio local.
Presenças – Deputados Pa-
dre João (PT), Getúlio Neiva
(PMDB), Antônio Carlos
Arantes (PSC) e Chico Uejo
(PSB). Estiveram presentes
ainda o diretor-geral do Ins-
tituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA), Altino Rodri-
gues Neto; e o gerente de
Inspeção de Produtos, Re-
nato Nunes de Faria, além
dos citados na matéria.

Comissão
visita centro
de internação

A Comissão de
Participação Popular
da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais
aprovou ontem reque-
rimento para que seja
realizada visita, junta-
mente com a Comissão
de Segurança Pública,
à Divisão de Orienta-
ção e Proteção à Cri-
ança e ao Adolescente
(Dopcad) e ao Centro
de Internação Provisó-
ria de Adolescentes
em Belo Horizonte.
De acordo com o au-
tor do requerimento e
presidente da comis-
são, deputado André
Quintão (PT), o obje-
tivo da visita é co-
nhecer a situação de
atendimento aos ado-
lescentes que comete-
ram alguma infração e
que se encontram nes-
ses locais.
Presenças – Deputa-
dos André quintão
(PT), presidente; Car-
lin Moura (PCdoB) e
Ademir Lucas (PSDB).
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Mercado distrital
A possibilidade de fechamen-
to dos Mercados Distritais de
Santa Tereza e do Cruzeiro foi
destacada pelo deputado
João Leite (PSDB) ontem,
em seu discurso no Plenário.
Segundo o parlamentar, os
mercados caracterizam a his-
tória da cidade, do Estado e
do País, e, portanto, não
poderiam ceder seus espaços

para a instalação de um quar-
tel para a Guarda Municipal
e para um estacionamento de
faculdade. João Leite lem-
brou do Mercado Distrital
do Barroca, que está aban-
donado, e do Ginástico, que
se transformou em supermer-
cado. O deputado também
ressaltou a importância da
audiência pública realizada
na manhã de ontem pela Co-

missão de Direitos Humanos,
que recebeu vários represen-
tantes de associações co-
munitárias e comerciantes.
Em aparte,  o deputado Ade-
mir Lucas (PSDB) frisou que
todos os parlamentares da
Casa abraçaram a causa. Ain-
da em aparte, os deputados
André Quintão (PT) e Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) apoia-
ram o colega.

Delegacia regional
A deputada Cecília Ferra-
menta (PT) falou sobre a vi-
sita que fez a Brasília para
defender a permanência da
Delegacia Regional da Recei-
ta Federal em Coronel Fa-
briciano. Ela esteve com o
vice-presidente da Repúbli-
ca, José Alencar, acompanha-
da pelo prefeito de Coronel
Fabriciano, Chico Simões,

pelos vereadores do municí-
pio Eugênio Pascelli, Joel
Aredes e Wellington Ferreira,
e dos deputados federais
mineiros Alexandre Silveira
(PPS) e Virgílio Guimarães
(PT). “Ele nos atendeu pron-
tamente e, na mesma hora,
ligou para o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, soli-
citando que a delegacia não
seja transferida para Va-

ladares”, afirmou. Ela ressal-
tou que a transferência da
delegacia acarretaria restri-
ções à prestação de serviços
tributários e previdenciários
para a população. Cecília pa-
rabenizou Ipatinga pelos 43
anos de emancipação, come-
morados em 29 de abril. Em
aparte, a deputada Rosângela
Reis (PV) parabenizou a de-
putada pelo discurso.

Reforma política
O deputado André Quintão
(PT) cobrou do Congresso Na-
cional uma maior agilidade na
votação de alguns itens li-
gados à reforma política. Ele
acredita que a fidelidade par-
tidária, o financiamento pú-
blico de campanha e o fim
das coligações proporcionais
são elementos importantes a
serem tratados e votados

pelo Congresso. “A reforma
política será benéfica para a
democracia brasileira”, res-
saltou. O parlamentar tam-
bém comentou duas ques-
tões que envolvem a reforma
política: voto em lista fecha-
da e limite do número de
mandatos dos deputados. Na
primeira, André Quintão dis-
se que já foi a favor da
idéia, porém, após uma re-

flexão, ele avalia que essa
lista pode fortalecer a buro-
cracia partidária. Já no se-
gundo ponto, o deputado
defendeu o limite de dois
mandatos para cada parla-
mentar. Em aparte, o depu-
tado Ademir Lucas (PSDB)
apoiou o pronunciamento do
colega e reforçou a necessi-
dade de a reforma entrar em
vigor até o pleito de 2008.

Prefeitura
O deputado Délio Malheiros
(PV) criticou a Prefeitura de
Belo Horizonte (PBH), que,
segundo ele, irá fechar ban-
cas de revistas que não tive-
rem reduzido 50% de seu ta-
manho. Ele falou sobre a de-
cisão da PBH de desativar os
Mercados Distritais de Santa
Teresa e do Cruzeiro para
transformá-los em um quartel

da Guarda Municipal e um es-
tacionamento, respectivamen-
te. “A Prefeitura quer enxotar
cruelmente todos que traba-
lham nesses mercados. As fei-
ras também foram vítimas de
suas atrocidades. Em vez de
valorizar, transforma os feiran-
tes em marginais. É uma Pre-
feitura atroz, cruel com os pe-
quenos”, afirmou. Ele ressal-
tou que a PBH está com 140

mil ações judicias contra quem
não consegue pagar o IPTU,
mas facilita a vida dos gran-
des credores. “PBH, tragédia
do ponto de vista da mo-
ralidade administrativa”, fi-
nalizou. Em aparte, o depu-
tado João Leite (PSDB) afir-
mou que pontos de encontro
e lazer, como os mercados
distritais, são muito impor-
tantes para a cidade.
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Deputados criticam desativação de
mercados distritais na Ordinária

A proposta da Prefei-
tura de Belo Horizonte de
desativar alguns mercados
distritais do município, tais
como o de Santa Tereza e do
Cruzeiro, foi o principal te-
ma abordado pelos deputa-
dos na Reunião Ordinária de
Plenário da Assembléia on-
tem. Diversas faixas com crí-
ticas à posição da Prefeitu-
ra foram afixadas nas gale-
rias do Plenário por traba-
lhadores dos mercados.

Após diversos deputados
criticarem o possível fecha-
mento dos mercados, ainda na
fase de oradores, o deputado
Wander Borges (PSB) tomou a
palavra para fazer coro às crí-
ticas. “Acho importante rever
essa decisão do Mercado do
Cruzeiro”, defendeu. Ele lem-
brou que, quando era prefeito
de Sabará, promoveu o tom-
bamento simbólico de uma
ponte da Rede Ferroviária Fe-
deral. “Ela já foi pintada por
vários artistas”, afirmou.

O parlamentar também
criticou o prazo oferecido aos

donos de bancas de revista para
trocar o modelo de barraca uti-
lizado. “São 30 dias para tro-
car a banca. Só que o preço
disso é de R$ 10 mil a R$ 12
mil”, afirmou Wander Borges.
Requerimentos – Foram de-
feridos em Plenário o reque-
rimento do deputado Gilber-

to Abramo (PMDB) solicitan-
do a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei 660, 661,
663, 664, 666, 668, 672,
673 e 692/07; e o requeri-
mento do deputado Domin-
gos Sávio (PSDB) solicitando
a retirada de tramitação do
Projeto de Lei 312/07.

Foi aprovado requeri-
mento da Comissão de Trans-
porte solicitando, ao superin-
tendente da 6ª Unit/Dnit, có-
pia do contrato celebrado com
a empresa encarregada da exe-
cução das obras de manuten-
ção da BR-267 no trecho Juiz
de Fora/Leopoldina.

Deputados discutem assuntos tratados na reunião com o assessor da Maioria, Sabino Fleury

Guilherme Bergamini

Deputado federal Ciro Gomes defende
transposição do São Francisco na ALMG
O ex-ministro e deputa-

do federal Ciro Gomes (PSB/
CE) defendeu o projeto de
transposição do Rio São Fran-
cisco e reclamou dos que, se-
gundo ele, tratam a questão
de forma unicamente políti-
ca. A convite do deputado
Almir Paraca (PT), Ciro esteve
ontem na Assembléia para um
debate sobre o tema.

O parlamentar desmen-
tiu a informação de que a
transposição vá secar ou pre-
judicar o rio, ao lembrar que
apenas 1,4% da vazão apura-
da na foz será transposta. “O
volume de água é mínimo, mas
suficiente para acabar com a
insegurança hídrica em boa

parte do Nordeste”, defen-
deu.  Segundo os estudos a-
presentados pelo deputado,
atualmente são usados, para
consumo humano, projetos de
irrigação e indústrias, 91 m3

por segundo de água do São
Francisco. E a capacidade é de
360 m3 por segundo.

Questionado, Ciro Go-
mes mostrou outras experiên-
cias de transposição que de-
ram certo no mundo e ressal-
tou que o projeto do São
Francisco foi feito pelos téc-
nicos mais qualificados do
País. De acordo com o parla-
mentar, existem 272 cidades
que jogam esgoto in natura
no rio. Dessas, 250 não têm

sequer projeto de saneamen-
to. “O governo federal reser-
vou R$ 16 bilhões para o sa-
neamento, e parte do dinhei-
ro está parado por falta de
projetos”, lamentou.

Ciro causou polêmica na
platéia ao criticar Dom Frei
Luiz Flávio Cappio, que fez
uma greve de fome contra a
transposição, e um professor
do Rio Grande do Norte, a
quem chamou de idiota, por
defender uma tese de que so-
bra água no Nordeste.

Para o deputado Carlin
Moura (PCdoB), tanto os de-
fensores quanto os que são
contrários têm suas razões,
que devem ser avaliadas. “Pelo

menos este projeto pensa o
Brasil como um todo e resga-
ta a idéia do rio como inte-
gração nacional”, opinou.

Deputado Federal Ciro Gomes

Alair Vieira

DEBATE
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

INTERIORIZAÇÃO

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Parcerias de Sucesso – Calçados e pólo téxtil

9h Comissão de Transporte (reprise) – Construção do novo
terminal rodoviário de Belo Horizonte no Bairro Calafate
(gravado no dia 10 de abril)

10h Assembléia Debate – Controle Constitucional

11h Assembléia ao vivo – Lançamento da Frente Parlamentar da Educação

   12h Sala de Imprensa – Religião no século XXI

13h Mundo Político

13h30Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Direitos Humanos (reprise) – Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (gravado no dia
19 de abril)

16h10Palestra – Imposto de Renda, com  José Ramos dos Santos

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Parcerias de Sucesso – Calçados e pólo téxtil

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Segunda Musical

20h30 Comissões em destaque (inédito)

21h Grupo Uakti

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Fofoca na internet

23h40 Teatro Assembléia (inédito) – Revivendo Clara Nunes

0h10Sala de Imprensa – Religião no século XXI

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Itamarandiba) – debater a seguran-
ça pública nos municípios de Itamarandiba, Setubinha e Aricanduva.
Convidados: prefeito de Itamarandiba, Afonso Arinos de Campos Gandra;
presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, vereador Sebastião
Xavier Soares Campos Gandra; juiz de Direito da Comarca de Itamarandiba,
Eduardo Tavares Viana; comandante-geral da PMMG, coronel PM Hélio
dos Santos Júnior; promotor de Justiça da Comarca de Itamarandiba,
Alessandro Ramos Machado; prefeito de Setubinha, Luciano Antônio

Mahmud Nedir; titular da Delegacia Regional da Polícia Civil de
Capelinha, Ernane Desmoulins de Oliveira; e ex-prefeito de Aricanduva
José Carlos Martins de Oliveira. Autores do requerimento: deputados
Délio Malheiros e Sargento Rodrigues

11 horas
• Lançamento da Frente Parlamentar “Educação Já” (Salão Nobre)

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – show do cantor e músico “Cabeto”, acompa-
nhado da Bandanada

Aumento da violência no Jequitinhonha
leva Comissão de Segurança a Itamarandiba

Itamarandiba e muni-
cípios vizinhos, como Se-
tubinha e Aricanduva, no
Vale do Jequitinhonha, têm
registrado aumentos signi-
ficativos nas ocorrências de
homicídios, assaltos e trá-
fico de drogas. Preocupada
com essa situação, a Comis-
são de Segurança Pública
realiza hoje uma audiência
pública em Itamarandiba. O
objetivo é ouvir comunida-
de e autoridades para ten-
tar encontrar soluções para
o problema. A reunião
acontece a partir das 9h30,
no Salão da Casa Paroquial
(Praça da Matriz, 264).

O requerimento para a
realização da audiência é dos

deputados Sargento Rodri-
gues (PDT), presidente, e
Délio Malheiros (PV), mem-
bro efetivo da Comissão de
Segurança Pública. De acor-
do com dados fornecidos
pelo gabinete de Délio
Malheiros, o número de bo-
letins de ocorrência regis-
trados em março no muni-
cípio de Itamarandiba che-
gou a 193, contra 177 em
janeiro. No período, cresceu
também a quantidade de fur-
tos, prisões e apreensões de
armas. Neste ano, a Polícia
Militar registrou um assas-
sinato e quatro tentativas de
homicídio na cidade, além
de 60 casos de agressão e
uma tentativa de estupro.

O “Mapa da violência
dos municípios brasileiros”,
estudo publicado em feve-
reiro pelo Ministério da Saú-
de e pela Organização dos
Estados Ibero-Americanos
para a Educação, a Ciência
e a Cultura (OEI), mostra
que a violência está se es-
palhando para os municí-
pios de pequeno porte. Mi-
nas Gerais subiu da 25ª po-
sição, em 1994, para a 15ª,
em 2004, no ranking de es-
tados com maiores índices
de violência do País.

Foram convidados
para a reunião de hoje o
prefeito de Itamarandiba,
Afonso Arinos de Campos
Gandra; o presidente da Câ-

mara Municipal da cidade,
Sebastião Xavier Soares
Campos Gandra; o juiz de
Direito da Comarca de
Itamarandiba, Eduardo
Tavares Viana; o comandan-
te-geral da Polícia Militar
de Minas Gerais, Hélio dos
Santos Júnior; o promotor
de Justiça da Comarca de
Itamarandiba, Alessandro
Ramos Machado; o prefeito
de Setubinha, Luciano An-
tônio Mahmud Nedir; o
titular da Delegacia Re-
gional da Polícia Civil de
Capelinha, Ernane Des-
moulins de Oliveira; e o
ex-prefeito de Arican-
duva José Carlos Martins
de Oliveira.


