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Governador Valadares e Araxá recebem
encontros sobre cultura e educação

Lia Priscila – 4/3/13

O encontro regional do fórum técnico Plano Estadual de Cultura em Araxá será amanhã (29)

Agropecuária e Agroindústria 
debaterá, em audiência pú-
blica, a situação do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) em 
Minas Gerais.  

Encerrando as ativi-
dades do dia, às 16h30, os 
parlamentares da Comissão 
Extraordinária do Idoso pro-
movem encontro para esta-
belecer um diagnóstico da 
situação desse estrato da po-
pulação no Estado. A reunião 
será no Plenarinho II.
Sexta-feira (1º/4) – Araxá re-
cebe mais um encontro do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Educação, a partir das 9 
horas. O plano é composto 
basicamente de duas partes: a 
normativa, que encaminha os 
15 artigos do plano e estabe-
lece as providências para sua 
implementação, e um anexo, 
com as metas e estratégias. 

trabalho social desenvolvido 
no município de Cordisburgo 
(Região Central do Estado). 
Quarta-feira (30) – Agressões 
a foliões do Bloco da Bicicle-
tinha serão tema de audiên-
cia conjunta das Comissões 
de Participação Popular e de 
Direitos Humanos, às 9h15, 
no Auditório. Meia-hora mais 
tarde, a Comissão de Segu-
rança Pública aborda, em Ca-
etanópolis, a insegurança no 
município e em Paraopeba 
(Região Central do Estado).

A abertura do Hospital 
Regional Jaques Gonçalves 
Pereira, em Cachoeira Escura, 
distrito de Belo Oriente (Vale 
do Rio Doce), e seu convênio 
de custeio com o Estado se-
rão discutidos na Comissão 
de Saúde, às 14 horas, no 
Plenarinho IV. Às 15 horas, 
no Auditório, a Comissão de 

visita técnica estão agen-
dadas para as 10 horas. No 
Auditório, a Comissão de As-
suntos Municipais discute o 
cronograma de obras da BR-
040, entre o Anel Rodoviário 
e o município de Conselheiro 
Lafaiete (Região Central do 
Estado). No Plenarinho IV, 
ocorre a reunião da Comissão 
Extraordinária das Barragens 
sobre as consequências da 
tragédia em Mariana.

A Comissão de Seguran-
ça Pública vai à 6ª Companhia 
da Polícia Militar na Capital 
para verificar as condições de 
trabalho dos policiais, bem 
como os recursos logísticos 
disponíveis. A mesma comis-
são se reúne às 16 horas, no 
Plenarinho III, para entregar 
diploma de manifestação de 
aplauso ao sargento Leonar-
do Leandro Souza Diniz, pelo 

A interiorização dos fóruns 
técnicos sobre os planos 
estaduais de cultura e de 
educação continua, esta se-
mana, com a realização de 
encontros regionais nos mu-
nicípios de Governador Va-
ladares (Vale do Rio Doce) e 
Araxá (Alto Paranaíba). O ob-
jetivo é envolver a população 
nas discussões dos planos do 
governo, que serão aprimo-
rados durante a sua trami-
tação na Assembleia. Dessa 
forma, grupos de trabalho 
irão analisar as propostas e 
sugerir mudanças.

Entre as atividades das 
comissões temáticas na se-
mana, está a realização de 
uma audiência pública na 
Comissão Extraordinária das 
Barragens para debater os 
efeitos do rompimento da 
barragem da Samarco, em 
Mariana (Região Central do 
Estado). Confira os destaques.
Hoje (28) – Em Reunião Espe-
cial de Plenário, às 20 horas, 
o goleiro Fábio, do Cruzeiro, 
recebe o título de cidadão 
honorário do Estado. O atle-
ta, de 35 anos, nasceu em 
Nobres, no Mato Grosso, mas 
está no clube mineiro desde 
janeiro de 2005. Ele se tor-
nou o jogador que mais ves-
tiu a camisa do Cruzeiro e um 
dos maiores ídolos da histó-
ria do clube.
Amanhã (29) – A partir das 
9 horas, acontece em Gover-
nador Valadares encontro 
regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura. 
Além da avaliação do plano, 
a programação do evento 
inclui uma palestra sobre a 
formulação da proposta e a 
eleição de representantes do 
Vale do Aço para a etapa final 
do fórum, que será realizada 
em junho, na ALMG.

Duas audiências e uma 
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Vereadores de Campos Gerais denunciam
aumento da criminalidade em distrito

Ele também reprovou 
o atual governo do Estado, 
que teria reduzido os investi-
mentos em segurança públi-
ca. “Em 2014, a Polícia Civil 
recebeu R$ 33 milhões em 
investimentos. Em 2015, fo-
ram apenas R$ 4 milhões. No 
caso da Polícia Militar, o corte 
para o custeio das atividades 
de 2014 para 2015 foi de R$ 
98 milhões”, salientou. Rodri-
gues ainda lembrou que hou-
ve um aumento de assassina-
tos de policiais em serviço.

seria o retorno do subdesta-
camento ao distrito, e sim um 
plano de policiamento espe-
cial”, opinou. De acordo com 
Calixto Júnior, a medida a ser 
adotada será discutida com o 
tenente no município.
Investimentos – O deputado 
Sargento Rodrigues criticou, 
ainda, a legislação, que consi-
derou branda, principalmen-
te no que diz respeito à im-
possibilidade de aplicação de 
sanções penais para menores 
de 18 anos. 

“É um quadro muito diver-
so do que foi relatado nessa 
reunião. Então, poderíamos 
aproveitar a mobilização de-
monstrada aqui para incenti-
var as pessoas a registrarem 
as ocorrências”, disse.

O representante da Polí-
cia Militar afirmou, ainda, que 
é sensível às questões apre-
sentadas e que serão estuda-
das formas para se resolver o 
problema. “Não consigo dar 
a melhor resposta agora, mas 
me parece que o ideal não 

“Uma coisa importante de se 
pontuar é que a Polícia Militar 
trabalha com cientificidade, 
então, se o quadro estatístico 
não mostrar aumento da vio-
lência, não é possível traçar 
uma estratégia de solução”, 
explicou o major Israel Calix-
to Júnior, chefe da assessoria 
de articulação operacional. 
Segundo o major, os índices 
oficiais de criminalidade do 
distrito não são altos, com o 
registro de 10 crimes violen-
tos desde o início de 2014. 

PM irá estudar solução para o problema

reira. Ele acrescentou, ainda, 
que muitos fazendeiros e si-
tiantes estão indo embora da 
região por causa da violência.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), autor do re-
querimento que deu origem 
à reunião, salientou que o 
distrito conta com uma estru-
tura que engloba banco, es-
cola, posto de saúde e paró-
quia. “Temos toda a estrutura 
de uma cidade, sem nenhum 
policial”, lamentou. “Córrego 
do Ouro é o maior produtor 
de café por área do mundo, 
desde 1992”, complementou 
o deputado Duarte Bechir 
(PSD). O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) tam-
bém exaltou a produção local 
de café e classificou a ausên-
cia de policiais ali como um 
desrespeito à população.

Vereadores e deputados 
responsabilizaram a falta de 
efetivo policial no distrito 
pelos problemas. “Não vou 
dizer que é culpa da Polícia 
Militar, é culpa do governo. 
Sem dinheiro, não se faz na-
da”, comentou o deputado 
Dilzon Melo (PTB). O deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) 
ponderou que não só a PM é 
responsável pela segurança 
pública e que seria preciso 
trazer para a discussão ou-
tros agentes, como membros 
do Ministério Público e da 
Polícia Civil.

policiais atuava ali, mas ago-
ra nenhum policial trabalha 
no distrito mais”, afirmou o 
vereador Maurílio Antônio 
Pereira. “O povo está acuado, 
com medo. Nem registram 
mais as ocorrências, porque 
não acreditam em uma solu-
ção. Entraram na minha casa 
recentemente, temos indí-
cios de quem foi e, mesmo 
assim, nenhuma atitude foi 
tomada”, completou outro 
vereador, Djalma Santos Pe-

serem registradas, para que 
seja possível estudar as me-
lhores maneiras de se enfren-
tar a criminalidade. Durante 
a reunião, vários vereadores 
relataram casos de roubos 
recentes dos quais foram ví-
timas eles próprios e pessoas 
próximas. A maioria dos re-
gistros seria de arrombamen-
tos e assaltos à mão armada.

“Córrego do Ouro vivia 
tranquilamente quando um 
subdestacamento de três 

Vereadores de Campos Ge-
rais (Sul de Minas) denun-
ciaram, durante audiência da 
Comissão de Segurança Públi-
ca, rea lizada na última quar-
ta-feira (23), o aumento da 
violência no distrito de Córre-
go do Ouro. A principal causa 
do problema seria, segundo 
eles, a retirada do efetivo 
policial do local. No entanto, 
a Polícia Militar contestou a 
informação e reforçou a ne-
cessidade de as ocorrências 

Guilherme Bergamini 

Criminalidade em Córrego do Ouro foi discutida em audiência da Comissão de Segurança Pública 
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (28/3)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega de título de cidadão honorário do 

Estado ao goleiro Fábio, do Cruzeiro. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

Terça-feira (29/3)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Governador Valadares)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita à 6ª Companhia 

da Polícia Militar, para verificar as condições de trabalho dos policiais, 
bem como os recursos logísticos disponíveis. Requerimento: deputado 
Sargento Rodrigues 

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, o cronograma de obras da BR-040, entre o Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete. Requerimento: deputado Fred Costa

• Comissão Extraordinária das Barragens (Plenarinho IV) – debater, com a 
presença de convidados, as consequências do rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco, em Mariana. Requerimento: deputado Agosti-
nho Patrus Filho e outros 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrega de voto de congratulações à União Nacional dos Servidores Pú-

blicos (Plenarinho II) – cessão de espaço
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho II) 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entrega de manifesta-

ção de aplauso ao sargento Leonardo Leandro Souza Diniz. Requerimen-
to: deputado João Leite

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Plenarinho II) 

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

ATIVIDADE PARLAMENTAR

Deputados comunicam 
mudança de partido 

Produção agroecológica 
será tema de reunião

Novas comunicações sobre 
trocas de partido de parla-
mentares foram lidas pela 
presidência durante a Reu-
nião Ordinária de Plenário 
da última quarta-feira (23). 
O deputado Deiró Marra se 
desfiliou do Partido da Repú-
blica (PR), no último dia 18, e 
ingressou, na mesma data, no 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB). A deputada Arlete Ma-
galhães deixou o Partido Tra-
balhista Nacional (PTN) e pas-
sou a integrar o Partido Verde 
(PV), a partir de 8 de março.

Já o deputado Emidinho 
Madeira não faz mais parte 
do Partido Trabalhista do Bra-
sil (PTdoB). Ele se filiou, no úl-
timo dia 18, ao PSB. O depu-
tado Felipe Attiê, por sua vez, 
trocou o Partido Progressista 
(PP) pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), no dia 16 de 
março. O deputado Elismar 
Prado também deixou o Par-
tido dos Trabalhadores, no 
último dia 18. 

Essas mudanças foram 
permitidas a partir da promul-
gação, pelo Congresso Nacio-
nal, da Emenda à Constituição 
91, de 2016. A emenda permi-
te a mudança de legenda aos 
candidatos às eleições deste 
ano que exerçam mandatos 
de deputados ou vereado-
res atualmente. É a chamada 
“janela partidária”, que pos-
sibilita a troca de partidos em 
um período de 30 dias após 
a promulgação da norma. As 
alterações poderão ser feitas 
sem prejuízo ao mandato e 
não serão consideradas para 
fins de distribuição de recur-
sos do Fundo Partidário.

A Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria aprovou, na úl-
tima quarta-feira (23), reque-
rimento dos deputados An-
tônio Carlos Arantes  (PSDB), 
Fabiano Tolentino (PPS) e 
Rogério Correia (PT) para que 
seja debatida a possibilida-
de de implementação de um 
plano de desenvolvimento ru-
ral para a região da Zona da 
Mata com base na produção 
familiar agroecológica.
Lava Jato – A comissão apro-
vou também requerimento 
para que seja formulado vo-
to de congratulação com o 
juiz federal Sérgio Moro, por 
sua atuação à frente da ope-
ração Lava Jato. Os autores 
são Arantes, Tolentino, Inácio 
Franco (PV) e Sargento Rodri-
gues (PDT). Na Comissão de 
Direitos Humanos, foi apro-

vado requerimento para que 
seja formulada manifestação 
de repúdio ao juiz, por solici-
tação dos deputados Cristiano 
Silveira, Rogério Correia e Pro-
fessor Neivaldo, todos do PT. 

O período da ditadura 
militar no Brasil e seus efeitos 
para a sociedade também se-
rá tema de audiência na Co-
missão de Direitos Humanos, 
a pedido do deputado Rogé-
rio Correia. 
Maternidade – Já a Comissão 
de Saúde autorizou a realiza-
ção de audiência pública para 
discutir a ameaça de fecha-
mento da Maternidade Públi-
ca Haydée Espejo Conroy, em 
Betim. Reunião semelhante 
já ocorreu na Comissão de 
Participação Popular. O re-
querimento é do deputado 
Geraldo Pimenta (PCdoB).

ORADORES

BR 381
O deputado Wander Borges 
(PSB) cobrou, em seu pronun-
ciamento, a duplicação da BR-
381. Segundo ele, a estrada 
continua com altos índices 
de acidente na parte não du-
plicada. Ele ponderou que a 
iniciativa ajudaria a economia 
do Estado, além de evitar aci-
dentes. Wander Borges solici-
tou também a ampliação do 

metrô de Belo Horizonte. Ou-
tra reivindicação do deputado 
foi a criação de vagas de es-
tágios na Assembleia para es-
tudantes do curso de Ciências 
do Estado, da UFMG. O par-
lamentar aproveitou a opor-
tunidade para explicar que 
projetos que beneficiam os 
servidores da educação ainda 
não foram votados em razão 
dos vetos que estão travando 

a pauta. Em aparte, João Lei-
te (PSDB) cobrou a duplicação 
da BR-116. Segundo o depu-
tado, durante o governo do 
ex-presidente FHC, foram du-
plicados 300 quilômetros no 
trecho da BR-381 entre Betim 
(RMBH) e São Paulo. Em ou-
tro aparte, João Vitor Xavier 
(PSDB) lembrou que as obras 
do Anel Rodoviário da Capital 
também estão paradas.



TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Zé da Guiomar 
 0h30 Comissão de Segurança Pública (11/2) – Corridas e shows 

realizados sem autorização prévia na região da Praça do Papa 
 4h Pensando em Minas – 180 anos de fundação da Assembleia 

Legislativa Provincial, com Kelly Eleutério e Claus Rodarte
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1 (Planejamento Urbano) 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Repensando o jornalismo
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Presunção de inocência
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (11/3) – Fortalecimento da 

democracia e promoção dos direitos humanos
 12h15 Minas é Muitas – Cataguases 
 13h Geração – Quarteirão do Soul 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1 (Planejamento Urbano) 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h10 Comissão de Saúde (9/3) – Ações contra doenças endêmicas, 

como dengue, febre chikungunya e zika 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Repensando o jornalismo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Hélcio Vaz, Laura Von Atzingen, Jairo Batista 

e Raíssa Brant
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Entrega do título de Cidadão 

Honorário de Minas Gerais a Fábio Deivson Lopes Maciel 
 22h Assembleia Notícia
 2h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate 

Metropolitano 
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
Mito ou verdade? 

Outros mosquitos também podem transmitir dengue, chikungunya e zika. 
Inseticidas naturais e/ou vitamina B são eficazes contra o mosquito da dengue. 
O vírus da zika pode provocar complicações neurológicas em idosos e crianças.

Quarta-feira (30/3)
9 horas

9h15

-

9h30
-

10 horas

10h30

14 horas

-
-

14h30

15 horas
-
-

-
-

16 horas

16h30
-
-

Quinta-feira (31/3)
9 horas

9h30

10 horas

14 horas

14h30

15 horas

Sexta-feira (1º/4)
9 horas

12 horas
A pausa que me dou no silêncio, do grupo de 
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