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Debate sobre restrição ao cigarro é um
dos destaques das comissões nesta semana

Sete reuniões com convi-
dados e uma visita serão reali-
zadas pelas comissões nesta
semana, uma delas em Montes
Claros (Norte de Minas). Dois
assuntos são relevantes: a sa-
batina dos indicados para a
diretoria da Agência Regula-
dora de Serviços de Abasteci-
mento de Água e de Esgota-
mento Sanitário do Estado
(Arsae-MG) e o projeto de lei
(PL) que regulamenta a prá-
tica do tabagismo em Minas,
ambos na terça-feira.

O PL 3.035/09, dos
deputados Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) e Gilberto
Abramo (PMDB), será tema
de audiência pública da Co-
missão de Saúde, às 10 ho-
ras, no Plenarinho II. O re-

querimento é dos deputados
Car los Mosconi  (PSDB),
Carlos Pimenta (PDT), Dou-
tor Rinaldo (PSB) e Adelmo
Carneiro Leão (PT).

O projeto tramita em 2º
turno e aguarda o parecer da
Comissão de Saúde para
retornar ao Plenário. O rela-
tor da matéria na comissão é
o deputado Fahim Sawan
(PSDB). De acordo com o pre-
sidente da comissão e um
dos autores do requerimen-
to para a audiência, depu-
tado Carlos Mosconi, é pre-
ciso ampliar a discussão so-
bre a proposição, antes que
ela volte ao Plenário.

Já a arguição pública
dos indicados para ocupar a
diretoria colegiada da Arsae-

MG será conduzida pela Co-
missão Especial que emitirá
parecer sobre os nomes, às
15 horas, no Plenarinho IV.
Os indicados são Octávio
Elísio Alves de Brito, Antô-
nio Maurício Fortini e Teo-
doro Alves Lamounier.

O projeto de criação da
Arsae estabeleceu que a
agência terá uma diretoria
colegiada, composta por três
membros, nomeados pelo
governador, com mandatos
não coincidentes de quatro
anos, admitida uma única
recondução. Além disso, terá
também uma procuradoria,
uma auditoria setorial, uma
assessoria de comunicação,
uma ouvidoria e um conselho
consultivo de regulação.

Nutrição – A Comissão de
Participação Popular vai
homenagear o Dia do Nu-
tricionista durante reunião
com convidados hoje, às
13h30, no Auditór io.  O
objetivo da audiência pú-
blica, solicitada pelo pre-
sidente da comissão, André
Quintão (PT), é alertar para
a necessidade de maior va-
lorização do profissional
de nutrição nas políticas
públicas. Segundo o parla-
mentar, poucos nutricio-
nistas são contratados por
concursos para atuar em
pol í t icas públ icas,  seja
para orientar a população,
seja para intervir no com-
bate a doenças.
Continua na página 8

Anistia: um processo ainda sem conclusão
Os participantes do Ciclo

de Debates 30 anos da Luta pela
Anistia Política no Brasil, encer-
rado sexta-feira, reafirmaram a
necessidade de punição aos
torturadores do regime militar.
Para estudiosos, o processo de
anistia ainda é inconcluso. As
forças policiais continuam a
lançar mão do expediente da
tortura para obter confissões
e não se tem acesso a docu-
mentos importantes sobre os
crimes cometidos pelo apare-
lho de repressão da ditadu-
ra. As constantes violações
aos direitos humanos são um
problema que o País precisa
enfrentar, na opinião dos
especialistas. Páginas 4 e 5

Minas Gerais
adere ao Plano

Nacional da
Igualdade Racial

Página 7 O ciclo de debates reuniu militantes como Betinho Duarte, ex-presidente do Comitê pela anistia

 Ricardo Barbosa
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 31/8/2009 A 4/9/2009

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA

10/9
QUARTA-FEIRA

2/9
QUINTA-FEIRA

3/9

9h

DIREITOS HUMANOS
Auditório

DIREITOS HUMANOS
Auditório

9h30
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV

SAÚDE
Plenarinho I

VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
19.230

Plenarinho IV

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

Plenarinho IV

10h

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE
Plenarinho I

SAÚDE
Plenarinho II

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Auditório

MINAS E ENERGIA
Plenarinho III

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

10h30

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
Plenarinho II

14h
SEGURANÇA PÚBLICA

Montes Claros

14h30

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DOS 20
ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
Plenarinho III

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VISITA
Belo Horizonte

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

15h

COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÕES DE
DIRETORES DA ARSAE-MG

Plenarinho IV

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Auditório

CULTURA
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

15h15

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL

Plenarinho II

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA

Correção
O  PL 1.857/07, do deputado Dinis Pinheiro (PSDB), que visa estimular empresas a contratarem ex-detentos, recebeu em 1o turno
uma emenda de Plenário da deputada Cecília Ferramenta (PT) para aperfeiçoar a exigência de vagas também para mulheres
egressas do sistema prisional. Essa emenda foi alterada pela Comissão de Segurança Pública, que retirou a previsão de
proporcionalidade de acordo com o percentual de mulheres na população carcerária ("Projeto sobre contratação de ex-
detentos já pode ser votado em 2o turno no Plenário", 28/8/09, pág. 5).
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Terça-feira (1o/9/09)
9 horas

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário Internacio-
nal de Extinção de Domínio

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) – discutir o PL 3.035/09,
do deputado Alencar da Silveira Jr. que dispõe sobre proibição
do fumo em recintos coletivos fechados. Convidados: secretário
de Estado da Saúde, Marcus Pestana; presidente da Comissão de
Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de outras Drogas,
Adriana Gomes Carneiro; assessor jurídico do Colegiado dos Se-
cretários Municipais de Saúde, Tadahiro Tsubouchi; diretor-pre-
sidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
de Belo Horizonte e Região Metropolitana, Paulo César Marcondes
Pedrosa. Requerimento dos deputados Adelmo Carneiro Leão,
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Montes Claros) – discutir ques-
tões relativas à segurança pública na região. Convidados: presi-
dente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Antônio de
Resende; procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres Marques;
superintendente regional da Polícia Federal, Jerry Antunes de
Oliveira; superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal,
Waltair Vasconcelos Sobrinho; secretários de Estado de Defesa
Social, Maurício Campos Júnior; de Educação, Vanessa Guimarães
Pinto; de Desenvolvimento Social, Agostinho Patrús Filho; e de
Esportes e Juventude, Gustavo Corrêa; defensor público-geral do
Estado, Belmar Azze Ramos; comandante-geral da Polícia Militar,
coronel Renato Vieira de Souza; chefe da Polícia Civil, Marco
Antônio Monteiro de Castro; subsecretário de Estado de Políticas
Antidrogas, Cloves Benevides; coordenador do Centro de Estudos
de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Cláudio Beato.
Requerimento dos deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Te-
nente Lúcio e da deputada Maria Tereza Lara

14h30
• Comissão Extraordinária dos 20 anos da Constituição do
Estado (Plenarinho III) – discutir a reforma da previdência
no âmbito estadual. Convidados: presidente da Associação
dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 1º-
-tenente PM Nelson Henriques Pires; presidente da Associa-
ção dos Praças, subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro; presi-
dente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e
da Pol ícia Mil itar,  cabo PM Alexandre Rodrigues. Requeri-
mento do deputado Ademir Lucas

15 horas
• Comissão Especial de Indicação dos Diretores da Arsae-MG
(Plenarinho IV) – arguição pública dos indicados Octávio Elísio
Alves de Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro Lamounier
• Comissão de Administração Pública (Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão) – visita para tratar da situação dos servi-
dores administrativos do Poder Executivo. Requerimento do de-
putado Délio Malheiros
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório)

15h15
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II)

Quarta-feira (2/9/09)
9 horas

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário Internacio-
nal de Extinção de Domínio

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I)
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.230
(Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir os
problemas dos moradores da Vila Paciência, em Itabira, devi-

do à proximidade da mina do Chacrinha, explorada pela Vale.
Convidados:  prefeito de Itabira,  João Izael  Querino Coe-
lho; presidente da Câmara Municipal ,  Neidson Dias Freitas;
secretár io municipal  de Meio Ambiente de Itabira,  Gi lber-
t o  A nt ô n i o  M a g a l h ã e s ;  p r o m o t o r a  G i u l i a n a  Ta l a mo n i
Fonoff ;  d i retor  do Departamento de Fer rosos Sudeste da
Vale,  Marce lo Guimarães Fenelon;  advogado dos morado-
res da Vi la Paciência,  Marcia l  Antônio Peixoto de Mel lo;
presidente da Associação da Vi la Paciência,  José Eduardo
dos Passos Guerra;  presidente da Interassociação de Ami-
gos de Bair ros de Itabira,  Mônica Reis.  Requerimento do
deputado  Rona ldo  Maga lhães
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
(Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)

Quinta-feira (3/9/09)
9 horas

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário Internacio-
nal de Extinção de Domínio

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir abuso
de autoridade supostamente praticado pelo tenente Valter dos
Santos contra o soldado Ailson Ferraz de Brito Júnior, do 26º
Batalhão da PM de Itabira. Convidados: professor do Departa-
mento de Direito Público da UFMG, José Luiz Quadros de Maga-
lhães; coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promo-
torias de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário,
promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira; presidente da Associa-
ção dos Praças Policiais e Bombeiros, subtenente PM Luiz
Gonzaga Ribeiro; diretor do Centro Social de Cabos e Soldados,
cabo Álvares Rodrigues Coelho; assessor jurídico da Associação
de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, coronel
Domingos Sávio de Mendonça; comandante do 26º Batalhão da
PM de Itabira, tenente-coronel Evandro Jaques de Mendonça;
soldado Ailson Ferraz de Brito Junior; comandante do 5º Pelo-
tão da 83ª Cia. da PM, 1º-tenente Valter dos Santos. Requeri-
mento do deputado Sargento Rodrigues

9h30
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Mercado Central de
Belo Horizonte, a requerimento do deputado Célio Moreira

Sexta-feira (4/9/09)
8h30

• Educação para a Cidadania – visita de alunos do Colégio Arnaldo
9 horas

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário Internacional
de Extinção de Domínio

14 horas
• Educação para a Cidadania – visita de alunos do Colégio Arnaldo

18 horas
• Posse da diretoria da União Estadual dos Estudantes (Teatro) – cessão
de espaço

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de cidadão honorário
para Fábio Amico
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30 anos depois, País precisa enfrentar
a banalização da violência policial

O painel A questão dos
mortos e desaparecidos ontem
e hoje – A permanência da tor-
tura como instituição marcou a
abertura do segundo dia do
Ciclo de Debates 30 anos da
Luta pela Anistia Política no
Brasil. Representantes de fa-
miliares dos mortos e desapa-
recidos e de pessoas em pri-
vação de liberdade falaram
sobre a tortura no Brasil na
manhã de sexta-feira.

Para a representante da
Comissão dos Familiares dos
Mortos e Desaparecidos Políti-
cos, Ângela Mendes de Almeida,
a anistia é um processo incom-
pleto. “Temos um governo au-
toritário e violador dos direi-
tos humanos. A tortura (poli-
cial) foi banalizada, por isso a
maioria dos casos sequer che-
ga aos órgãos de direitos hu-
manos”, reforçou.

Ângela Mendes de Al-
meida apresentou números da
violência no Estado de São
Paulo que, de acordo com ela,
retratam a realidade brasilei-
ra. Dados da Secretaria de Se-
gurança Pública paulista mos-
tram que, em 2008, foram
contabilizadas 438 mortes vio-
lentas no Estado; e, no pri-
meiro semestre deste ano, já
foram registrados 272 óbitos
de vítimas de violência.

Em paralelo aos números
do Estado, ela apresentou da-
dos do Observatório das Vio-
lências Policiais, os quais  apon-
tam um total de 381 mortes em
2008, sendo 276 provocadas
por agentes policiais e 105 por
pessoas encapuzadas.
Denúncias – Um dos coorde-
nadores do ciclo de debates,
deputado Durval Ângelo (PT),
lembrou que os casos de tor-
tura policial representam o
maior número de denúncias
recebidas pela Comissão de
Direitos Humanos, presidida
por ele. “A tortura é um ins-
trumento violento, cruel e de
negação da natureza humana”.

O representante da As-
sociação de Amigos e Famílias

de Pessoas em Privação de Li-
berdade, Virgílio de Mattos,
acrescentou que não bastam
leis para se evitar a tortura. “É
preciso desconstruir a ideia de
que ela (a tortura) se justifica
para evitar um mal maior”.

A representante do Ins-
tituto Helena Greco de Direi-
tos Humanos e Cidadania,
Heloísa Greco, afirmou que a
jornada em comemoração pe-
los 30 anos da Lei de Anistia
teve o objetivo de chamar a
atenção da sociedade para o
fato de que a tortura é uma
das instituições mais sólidas
do Brasil. “Muito ainda deve
ser feito, por isso nossa luta
tem que continuar”, disse.

Para a representante da
Comissão dos Familiares dos

Mortos e Desaparecidos Polí-
ticos, Suzana Lisboa, o Gover-
no Lula teve a grande chance
para passar a limpo a história
de tortura e assassinatos co-
metidos pelo Estado contra
presos políticos no Brasil.
Mas, segundo ela, essa opor-
tunidade está sendo desper-
diçada, pois as autoridades
não estão dispostas a abrir os
arquivos da ditadura.

“Há 30 anos queremos
saber onde estão os corpos
dos desaparecidos políticos
e quais as circunstâncias das
mortes. Pedimos a busca e o
reconhecimento dos corpos
e a punição dos responsá-
veis. Até hoje nenhuma das
nossas reivindicações foi
atendida”, afirmou.

Tortura,
uma chaga

aberta
No primeiro painel do

Ciclo de Debates 30 anos da
Luta pela Anistia Política no
Brasil, logos após a abertura
do evento, na noite de quin-
ta-feira, os palestrantes fo-
ram unânimes em defender um
acerto definitivo de contas
com o passado.

A fundadora do Movi-
mento Feminino pela Anis-
tia em Minas Gerais, Magda
Almeida Neves, cobrou do
Governo brasileiro o cum-
primento das exigências de
entidades internacionais
no caso de países que pas-
saram por regimes totalitá-
rios: o julgamento dos tor-
turadores e a total publici-
zação dos arquivos da di-
tadura militar.

Para Valéria Costa Cou-
to, que falou em nome dos
familiares dos desapareci-
dos, foi mais uma voz a pe-
dir punição para os tortu-
radores, destacando que o
Brasil é um dos poucos paí-
ses, segundo a Anistia Inter-
nacional, a manter abertas as
chagas daquele período.

Já o ex-presidente do
Comitê pela Anistia em Minas
Gerais, Betinho Duarte, foi
especialmente enfático ao
pedir mudanças na lei da
anistia, que tratem dos qua-
tro pontos considerados por
ele “inegociáveis”: punição
dos torturadores, esclareci-
mento completo da guerrilha
do Araguaia, abertura dos ar-
quivos militares, e classifica-
ção da tortura como crime de
lesa-humanidade.

Betinho Duarte também
cobrou a responsabilização
dos governantes da época da
ditadura, em especial daque-
les que ainda atuam na po-
lítica brasileira, como os ex-
-ministros Jarbas Passarinho
e Antônio Delfim Neto.

A permanência da tortura policial foi tema de painel do ciclo de debates

Marcelo Metzker
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Impunidade dos crimes cometidos na
ditadura ainda tem reflexos no Brasil

A relação entre a impu-
nidade dos crimes cometidos
pelos militares durante a dita-
dura e a violência urbana na
democracia atual foi um dos
pontos comuns nas análises do
procurador da República
Andrey Borges de Mendonça e
do representante da Comissão
de Familiares de Mortos e De-
saparecidos Políticos, Edson
Luís de Almeida Teles. Eles
foram os expositores do pai-
nel Justiça de transição e di-
reito à verdade, à história e à
memória: A punição dos crimes
de tortura, que encerrou sex-
ta-feira o Ciclo de Debates
30 Anos de Luta pela Anistia Po-
lítica no Brasil.

Edson citou pesquisa
coordenada por uma sociólo-
ga norte-americana. O traba-
lho aponta que os países que
puniram os crimes dos regi-
mes de exceção tiveram redu-
ções nos índices de violência
urbana. “Aqui temos a cultura
da impunidade. O Estado bra-
sileiro ainda tortura crianças
e adolescentes em institutos
para menores”, afirma.

Já Andrey relacionou a
impunidade à falta de respei-
to pelos direitos humanos. Em
2006, segundo ele, uma ONG
internacional pesquisou, no
Brasil, qual deveria ser o nível
de respeito do governo pelos
direitos humanos. Só 5,7% dos

entrevistados pediram muito
respeito; 41,2%, algum respei-
to; 40,2%, não muito respei-
to; e 12,9% nenhum respeito.

“Por trás desse estudo,
está a aceitação da tortura
como uma coisa natural, sobre-
tudo contra os presos. Por ou-
tro lado, países que enfrenta-
ram esse passado, como Argen-
tina e Chile, tiveram melhora na
qualidade dos direitos huma-
nos”, informa o procurador.
Punição – Para Andrey Men-
donça, a tese de que o Brasil
não dispõe de normas para

punir os que torturaram e ma-
taram presos políticos deve
ser refutada. Ele enumera três
obstáculos para essa punição,
a começar pela própria Lei da
Anistia (Lei 6.683, de 1979),
propositadamente ambígua,
cujo entendimento corrente
considera a tortura como ato
conexo ao crime político e,
portanto, anistiado. “A tortura
e o desaparecimento de cor-
pos não são conexos de cri-
mes políticos. Os militares
também se autoanistiaram
sem julgamento, o que é

condenado por organismos
internacionais”, afirma.

O segundo obstáculo seria
a prescrição dos crimes após 20
anos, regra geral da legislação bra-
sileira. O procurador salienta, nesse
caso, que os crimes contra a hu-
manidade – um conceito inter-
nacional já incorporado pela
ONU – são imprescritíveis, jus-
tamente pela barbaridade que
os caracterizam. Por fim, o
procurador citou o obstáculo
da tipificação penal, uma vez
que a tortura só foi tipificada
como crime a partir de 1997.

Resquícios de autoritarismo permanecem
Para Edson Teles, da

Comissão de Familiares de
Mortos e Desaparecidos Po-
líticos, além da impunida-
de, há outro elemento da
transição política brasileira
que reforça a importância da
luta que familiares das víti-
mas da ditadura continuam
a travar. “Há algo de auto-
ritário que a democracia as-
similou e que permanece na
política atual”, avalia.

Segundo ele, mesmo a
Constituição Federal de
1988, uma das mais avança-

das em termos de direitos
humanos, tem aspectos do
sistema de segurança públi-
ca e das forças armadas que
pouco se diferem da Consti-
tuição de 1967, outorgada
na ditadura. “Às forças arma-
das cabem, por exemplo, a
garantia da lei e da ordem,
um golpe de Estado legaliza-
do”, exemplifica.

O representante das fa-
mílias das vítimas da ditadu-
ra recorre a fatos históricos
que indicam uma intenção
clara dos militares em coor-

denarem o processo de demo-
cratização. A transição foi a
mais longa da história; o go-
verno retira a legitimidade do
Congresso em 1977, com o
chamado pacote de abril; e o
mandato presidencial foi am-
pliado, com seis anos para
João Figueiredo. “A Lei da
Anistia foi tímida, e a socie-
dade não se dispôs a punir os
torturadores. Não existe ne-
nhum processo penal nesse
sentido”, completa Edson Teles.

Para ele, a democracia
com herança autoritária é

que impede que as famílias
elaborem o que sofreram. “O
Brasil não dá voz à socieda-
de para tratar desse assun-
to, dessa memória subjeti-
va de cada um”, argumenta.
E mesmo a memória objeti-
va é arranhada pelo passa-
do. Edson Teles conta que o
tio, André, desaparecido no
Araguaia, virou nome de rua
no Rio de Janeiro. Para se
chegar lá, porém, é preciso
passar pela Rua 31 de Mar-
ço, em homenagem ao gol-
pe de Estado.

O ciclo de debates sobre os 30 anos da Lei da Anistia abordou a punição para os crimes de tortura

Ricardo Barbosa
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Luta pela anistia política é destaque
em homenagem aos 70 anos da Fafich

Os 30 anos de luta pela
anistia política no Brasil
deram o tom da homenagem
prestada pela Comissão de
Participação Popular aos
70 anos da Faculdade de
Filosofia e Ciências Hu-
manas da UFMG (Fafich).
Em audiência pública da
comissão, realizada sexta-
feira, no prédio da faculda-
de, no campus da Pampulha,
a vice-reitora Heloísa
Starling elogiou a iniciati-
va e destacou a escolha
da UFMG para abrigar o
Memorial da Anistia, em
parceria com o Ministé-
rio da Justiça.

Segundo ela, o espa-
ço deve estar em funciona-
mento a partir de março do
ano que vem, na antiga sede
da Fafich, no bairro Santo
Antônio, funcionando tam-
bém como centro nacional de
documentação e pesquisa. O
prédio antigo chegou a ser
invadido pela repressão du-
rante a ditadura militar. A
vice-reitora anunciou que o
projeto já conta com um
acervo, para ser colocado à
mostra, de mais de 14 mil
imagens sobre o período da
ditadura, mais de 400 filmes
e 7 mil canções da época, in-
cluindo material inédito.

“A luta pela anistia
ainda precisa terminar, com
a punição dos torturadores
e a entrega de corpos ainda
desaparecidos aos familia-
res”, cobrou Heloísa Star-
ling. Ao comentar a inicia-
tiva do Diretório Acadêmi-
co (DA) da Fafich, de pro-
por a audiência pública da
Comissão de Participação
Popular da ALMG na facul-
dade, ela reafirmou o lugar
de importância que o DA
sempre ocupou na universi-
dade, ao pautar politica-
mente a agenda da UFMG.

“Essa iniciativa mostra
que essa vocação não foi per-
dida e precisa ser expandida
para toda a universidade. Na

Fafich, encontra-se a histó-
ria da luta do movimento es-
tudantil”, disse a vice-rei-
tora. Ela declarou que, nos
anos 70, a Fafich foi o ber-
ço do movimento estudantil
e onde, após a edição do AI-
5 pelo regime limitar, foi
hasteada, pela primeira vez,
a bandeira da União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE).
Luta permanente – O pre-
sidente da comissão, depu-
tado André Quintão (PT), au-
tor do requerimento para a
audiência na Fafich, disse
ter partido do DA a suges-
tão da reunião na faculda-
de. A audiência integrou a
programação do diretório
pelos 30 anos da anistia.

O parlamentar lembrou
passagens de seu tempo de
estudante da Fafich, onde
ingressou em 1984, quan-
do a ditadura completava 20
anos, e afirmou que grande
parte dos avanços em Minas
foram conquistados nas úl-
timas décadas com a contri-
buição da UFMG. Disse, ain-
da, que a Fafich, além de
formar bons profissionais e
bons cidadãos, tornou-se
referência também na área
de pesquisa e na luta polí-
tica, não sendo mera coin-
c idência seus 70 anos
enfatizarem os 30 anos de
luta pela anistia.

Já os deputados Duar-
te Bechir (PMN) e Carlin
Moura (PCdoB) defenderam
o direito à verdade dos fa-
tos durante o regime mili-
tar e também ressaltaram a
importância da Fafich na
luta pela democracia. Carlin
Moura acrescentou que a
Fafich era, na época, o es-
paço que o movimento es-
tudantil tinha para se ex-
pressar, conviver, conferir
lançamentos de filmes e tra-
var debates. “A Fafich capita-
lizava o sentimento da socie-
dade, numa época em que não
havia internet e eram poucas
as emissoras de televisão”.

Faculdade foi centro de
resistência à ditadura

Para o presidente do
DA, Estévão Cruz, ao articu-
lar os 30 anos da anistia aos
70 anos da Fafich, preten-
deu-se explicitar que a facul-
dade foi o centro da resis-
tência à ditadura militar em
Belo Horizonte.

O diretor da Fafich,
João Pinto Furtado, que re-
cebeu do deputado André
Quintão uma placa comemo-
rativa da Comissão de Parti-
cipação Popular, frisou que a
faculdade não se firmou ape-
nas, ao longo da história,
como espaço de encontro de
“faficheiros”. “Hoje esse le-
gado ainda contempla a luta
por uma anistia ampla e
irrestrita, mas também se
combina com uma agenda que
se renova a cada dia, com a
inclusão de temas atuais,
como as questões ambientais
e das minoriais”.

Também lembrando
passagens de sua vida como
aluno da Fafich, entre 1976
e 1979, após deixar a clan-

destinidade e ter sido pre-
so pelos militares, o presi-
dente da Fundação Perseu
Abramo, Nilmário Miranda,
afirmou que a luta pela anis-
tia ainda é um processo
inconcluso no Brasil.

Segundo ele, a Lei da
Anistia está fazendo 30
anos, mas deixou de fora
pelo menos 479 pessoas que
foram assassinadas – das
quais 163 permaneceram
como desaparecidas por te-
rem seus cadáveres ocultados
– e outros 30 mil brasileiros
que foram levados a centros
de detenção e tortura em 40
locais do Brasil durante a di-
tadura. “O jovem deve enten-
der que essa não é uma preo-
cupação com o passado, mas
com o presente e o futuro,
para preservar o direito à me-
mória e à renovação das ins-
tituições”, disse ele.
Presenças – Deputados André
Quintão (PT), presidente;
Carlin Moura (PCdoB) e Duarte
Behir (PMN).

A Comissão de Participação Popular comemorou os 70 anos da Fafich-UFMG

 Alair Vieira
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Ministro anuncia ações para promoção
da igualdade racial em Minas Gerais
Minas Gerais será um dos

primeiros Estados a receber re-
cursos para a implementação
do Plano Nacional de Igual-
dade Racial, lançado pelo Go-
verno Federal em junho deste ano. A
informação é do ministro-chefe da
Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Ra-
cial, Edson Santos. Ele parti-
cipou sexta-feira de audiência
pública da Comissão de Parti-
cipação Popular. A reunião foi
requerida pelos deputados
André Quintão (PT), presiden-
te da comissão, Carlos Gomes
(PT), Almir Paraca (PT) e pela
deputada Maria Tereza Lara
(PT), para debater o plano e
seus impactos no Estado.

Edson Santos relatou o
encontro que teve sexta-feira
com o secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Agos-
tinho Patrús Filho. O minis-
tro pediu ao secretário que
agendasse reunião em Belo
Horizonte com a presença de
representantes do Governo
Federal, do governador Aécio
Neves e de prefeitos das cer-
ca de 100 cidades que abri-
gam comunidades remanes-
centes de quilombos.

O objetivo é articular
ações nos três níveis de go-
verno (federal, estadual e mu-
nicipal) e promover a adesão
ao Fórum Intergovernamental
de Promoção da Igualdade
Racial (Fipir) daqueles muni-
cípios que não formalizaram a
participação no órgão. San-
tos disse que sua pasta vai in-
vestir prioritariamente nos Es-
tados onde há mais comuni-
dades quilombolas: Minas,
Pará, Maranhão, Pernambuco,
Bahia e Mato Grosso. O de-
putado Carlos Gomes infor-
mou que 80 prefeituras mi-
neiras já aderiram ao Fipir.

O ministro aproveitou a
audiência para provocar os
movimentos em defesa de co-
munidades quilombolas. Para
ele, os militantes precisam se
organizar e cobrar ações mais
rápidas do Governo Federal,

como já fazem outros movi-
mentos sociais. Santos tam-
bém apresentou um breve his-
tórico da luta pela igualdade
racial no País, desde a pro-
clamação da República, em
1889. “Nestes 120 anos de
República, mudou muito pou-
co a situação da população
negra do ponto de vista qua-

litativo, tendo como referên-
cia o desenvolvimento da so-
ciedade brasileira”, afirmou.

De acordo com Santos,
os negros deixaram de ser es-
cravos, mas não receberam
do Estado brasileiro condi-
ções para exercer a cidada-
nia, como acesso à terra,
educação e trabalho. Ele

comparou a situação da po-
pulação negra à dos imigran-
tes europeus, que receberam
incentivo governamental
para se estabelecer e traba-
lhar no País. O ministro dis-
se que o Plano de Igualdade
Racial é uma tentativa de
reduzir a dívida do Estado
brasileiro com os negros.

Política articulada é essencial
O deputado André Quin-

tão lembrou que, neste segun-
do semestre, os municípios
vão votar seus planos plu-
rianuais e que essa é uma
oportunidade de incluir no
planejamento ações de igual-
dade racial. A coordenadora
nacional do Fipir, Maria do
Carmo Ferreira da Silva, des-
tacou a importância da arti-
culação dos diferentes níveis
de governo para que as polí-
ticas cheguem efetivamente
à população das comunida-
des quilombolas e das perife-
rias das cidades.

A presidente da Federa-
ção das Comunidades de
Quilombolas de Minas, Sandra
Maria da Silva, fez críticas ao
Instituto de Terras do Estado

(Iter) pela demora na regula-
rização fundiária das terras de
remanescentes de quilombos.
O deputado Padre João (PT)
também questionou a atuação
do Iter e sugeriu que o órgão
estadual mude os critérios de
aplicação dos recursos que
recebe do Governo Federal.

A audiência teve as pre-
senças de dois deputados fe-
derais, Antônio Roberto (PV-
MG) e Reginaldo Lopes (PT-
MG). O parlamentar do PV é
relator do Estatuto da Igual-
dade Racial, que tramita na
Câmara dos Deputados. Antô-
nio Roberto disse que o esta-
tuto é um marco na história
do País, ao prever políticas
públicas de inclusão da po-
pulação negra. Reginaldo

Lopes afirmou que há um “ra-
cismo disfarçado” no Brasil e
deu como exemplo as dificul-
dades de aprovação do proje-
to de cotas para negros em
universidades, relatado por ele.
Adesão – No fim da reunião,
a superintendente estadual de
Promoção e Proteção dos Di-
reitos Humanos, Cláudia
Aguiar, e o prefeito de Ja-
naúba (Norte de Minas),
José Benedito Nunes, entre-
garam ao ministro os docu-
mentos de adesão do Gover-
no do Estado e da prefeitu-
ra da cidade ao Fipir.
Presenças – Deputados André
Quintão (PT), presidente;
Weliton Prado (PT), Padre
João (PT), Carlos Gomes (PT)
e Carlin Moura (PCdoB).

O ministro Edson Santos (à esquerda): Governo tenta resgatar dívida histórica com a população negra

Guilherme Bergamini
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A SEMANA

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Resenha

8h Brasil Eleitor
8h30 Via Justiça – Nova lei de Mandados de Segurança
9h10 Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

(reprise) – Assentamentos de Reforma Agrária em Minas Gerais
13h30 Assembleia ao Vivo – Comissão de Participação Popular

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Brasil Eleitor

19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembleia e as principais notícias do Estado

19h55 Trabalho de base
20h Assembleia ao Vivo – Reunião especial em comemoração dos

85 anos da Congregação dos Agostinianos no Brasil e dos 75
anos do Colégio Santo Agostinho

22h Repórter Assembleia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Assembleia Debate – 20 anos da Constituinte – Parlamento e

redemocratização
0h Memória e Poder – Depoimento do jurista Sepúlveda

Pertence
1h Segunda Musical – Alexandre Braga (flauta), Lucas Telles e

Celso Faria (violão)
1h30 Repórter Assembleia

2h Encerramento

13h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir o Dia do
Nutricionista. Convidados: presidente do Conselho Federal de
Nutricionistas, Rosane Maria Nascimento da Silva; presidente do Conse-
lho Regional de Nutricionistas, Élido Bonomo; presidente da Associa-
ção Brasileira de Nutrição, Márcia Fidélis; professor da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Romero Alves Teixeira.
Requerimento do deputado André Quintão

14 horas
• Parlamento Jovem (Escola do Legislativo) – mesa de debates

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Igor Ferreira (piano), Hudson Lacerda e
Flávio Barbeitas (duo de violões)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Congregação dos
Agostinianos e ao Colégio Santo Agostinho. Requerimento do
deputado Durval Ângelo

Segurança e previdência em pauta nas comissões
(continuação da capa)

Na terça-feira, a Co-
missão de Segurança Públi-
ca realiza, em Montes Claros,
a segunda de uma série de
audiências públicas em cida-
des que são sedes de regiões
integradas de segurança pú-
blica. O requerimento é assi-
nado pelos deputados João
Leite (PSDB), presidente da
comissão, Maria Tereza Lara
(PT), vice-presidente, Rô-
mulo Veneroso (PV) e Tenen-
te Lúcio (PDT). Eles vão de-
bater a segurança nos muni-
cípios do Norte de Minas.

A outra audiência pú-
blica desse dia é da Comis-
são Extraordinária dos 20
Anos da Constituição do Es-
tado, que volta a discutir a
previdência dos militares mi-
neiros. Depois de ouvir a di-
reção do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Mi-
litares (IPSM), os deputa-

dos recebem agora repre-
sentantes de associações
de praças, oficiais e servi-
dores da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros.

O autor do requerimen-
to, deputado Ademir Lucas
(PSDB), afirma que o obje-
tivo é estabelecer o contra-
ditório, ou seja, ouvir opi-
niões diversas sobre a pre-
vidência dos militares e a
possível necessidade de
adequação de artigos da
Constituição do Estado que
tratam do tema. Uma das
funções da comissão extra-
ordinária é adequar a Cons-
tituição Mineira às mudan-
ças na Constituição Federal
nos últimos 20 anos.

As atividades da ter-
ça-feira serão encerradas
pela visita que os deputa-
dos da Comissão de Admi-
nistração Pública fazem à
secretária de Estado de Pla-

nejamento e Gestão, Rena-
ta Vilhena. O objetivo da
visita, requerida pelo de-
putado Dé l io  Malhei ros
(PV), presidente da comis-
são, é tratar da situação
dos servidores administra-
tivos do Poder Executivo.

Segundo informações
do gabinete do parlamen-
tar, a reunião foi solicita-
da com base em duas audi-
ências públicas realizadas
na ALMG, em que foram
apresentadas reivindica-
ções de reestruturação das
carreiras dos servidores.
Itabira – Os impactos do
funcionamento da Mina do
Chacrinha para a população
do bairro Vila Paciência,
em Itabira, serão discuti-
dos em audiência pública
da Comissão de Minas e
Energia,  agendada para
quarta-feira. Segundo o
deputado Ronaldo Maga-

lhães (PSDB), que pediu a
audiência, a mina explorada
pela Vale, com o passar dos
anos, aproximou-se muito
do perímetro urbano de
Itabira, trazendo danos aos
moradores da Vila Paciência.

Na  qu in ta - fe i r a ,  a
Comissão de Direitos Hu-
manos se reúne para ava-
l i a r  o  caso  do  so ldado
A i l s on  Fe r r a z  de  B r i t o
Júnior, do 26º Batalhão da
Polícia Militar de Itabira.
A reunião atende a reque-
rimento do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT). O
pa r lamenta r  re la tou  as
queixas do soldado, que
estar ia  sendo impedido
por seus superiores de dei-
xar o município de Ferros,
onde t raba lha,  durante
sua folga de serviço. Para
Sargento Rodrigues, a ati-
tude representa flagrante
abuso de autoridade.


