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Palestrantes destacam importância da 
escola para o respeito à diversidade

Deputados ressaltam pluralidade do fórum
de diálogo com a população.
Programação – A etapa final do 
fórum prossegue hoje, com a 
discussão de temas relaciona-
dos ao plano estadual, em gru-
pos de trabalho, e amanhã (17), 
quando as propostas prioriza-
das durante quatro meses, em 
12 encontros regionais, serão 
votadas e aprovadas, na ple-
nária final do evento. Leia mais 
sobre o fórum na página 2 

Já o deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) salientou a 
importância da etapa final do 
fórum, que encerra vários me-
ses de discussões em prol do 
aprimoramento do Plano Esta-
dual de Educação, contido no 
Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
em tramitação na ALMG. O 
deputado Bosco (PTdoB) foi 
mais um a reforçar a contribui-
ção do evento para a abertura 

dos que os alcançados no pas-
sado, apesar dos retrocessos, 
conforme apontou, anuncia-
dos em nível nacional.

Na mesma linha, o secre-
tário de Estado de Desenvolvi-
mento Agrário, o ex-deputado 
Professor Neivaldo, ressaltou 
que a construção do plano em 
Minas mostra o compromisso 
do governo com as conquistas 
do setor.

O deputado Rogério Correia 
(PT) destacou que seria im-
possível realizar um fórum co-
mo esse em um governo que 
não permitisse a pluralidade. 
“Com as diferenças, é preciso 
o convívio e o debate demo-
crático para construir o plano 
mineiro da educação”, opinou. 
Correia mostrou-se confiante 
de que teremos avanços no 
sistema educacional maiores 

Pollyanna Maliniak

Etapa final do fórum técnico Plano Estadual de Educação foi iniciada ontem, no Plenário

educação pública sempre cei-
fadas por movimentos da eli-
te, que não permitiam a par-
ticipação de certos setores da 
sociedade”, analisou, ao de-
fender conceitos como o plu-
ralismo de ideias e o respeito 
à liberdade e à diversidade.

Macaé também abordou 
o atual cenário político no País. 
A secretária criticou medidas 
propostas pelo governo interi-
no de Michel Temer – no seu  
entender, fruto de um “golpe” –, 
como a desvinculação do orça-
mento público de investimen-
tos em educação e saúde.

de Estado de Educação, Ma-
caé Evaristo, defendeu que 
construir o direito à educa-
ção é construir o direito de as 
pessoas terem total acesso a 
uma educação pública, gra-
tuita, laica e de qualidade. Ela 
informou que um dos deba-
tes travados na construção do 
plano foi o de afirmar valores 
de igualdade dentro de um 
padrão racista e sexista.

“A partir das lutas dos mo-
vimentos sociais e do período 
de alternância de ditadura e 
democracia no País, tivemos 
propostas de expansão da 

Beatriz Cerqueira. “Se não 
discutirmos a educação como 
um lugar de respeito à diver-
sidade, nós também seremos 
responsáveis por essas mor-
tes”, ressaltou. 

Também em defesa da 
valorização das diferenças, Ar-
naldo Godoy, vereador de Belo 
Horizonte, pediu que o Plano 
Estadual de Educação trabalhe 
em prol de uma escola plural. 
Na sua opinião, a intolerância 
contaminou os planos munici-
pal e nacional.
Direito à educação – Em seu 
pronunciamento, a secretária 

O respeito à diversidade, em 
suas múltiplas perspectivas, 
e a responsabilidade da es-
cola na busca desse objeti-
vo pautaram as discussões 
que marcaram a abertura da 
etapa final do fórum técnico 
Plano Estadual de Educação, 
ontem, no Plenário.

Citando o ataque a uma 
boite gay nesta semana, em 
Orlando, nos Estados Unidos, 
que culminou na morte de 
49 pessoas, Teodoro Zanardi, 
doutor em educação e profes-
sor da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC 
Minas), questionou o público 
presente a respeito do que a 
escola pode fazer para criar 
condições que impeçam esse 
tipo de episódio no País. 

Ele mencionou uma repor-
tagem do jornal  Washington 
Post, a qual destacou que o 
autor do atentado teria sido 
vítima de rotineiras humilha-
ções no ambiente escolar. “A 
escola vai permanecer na cul-
tura do silêncio ou assumir o 
seu papel?”, indagou Zanar-
di. “Ela não pode ser o lugar 
de produção de opressores”, 
complementou.

O atentado também foi 
lembrado pela coordenadora 
do Sindicato Único dos Tra-
balhadores em Educação de 
Minas Gerais (Sind-UTE/MG), 
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Modelo inclusivo precisa ser consolidado
técnicas”, conforme definiu.
Cartazes – Os debates no Ple-
nário foram marcados tam-
bém por discussões entre ma-
nifestantes que pedem a saída 
de Michel Temer com outros 
que apoiam o impeach ment 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff. Faixas e cartazes fo-
ram usados para a defesa de 
ambas as causas e houve tu-
multo, inclusive com a parali-
sação de palestras.

ral do Norte de Minas Gerais, 
ressaltou em sua apresenta-
ção a necessidade de uma 
educação profissional que 
respeite as diferenças e forta-
leça a autonomia e a cidada-
nia. Para isso, é preciso criar 
oportunidades de escolhas 
para os alunos e políticas de 
permanência, no seu enten-
dimento. Ela foi mais uma a 
criticar o ensino baseado em 
“listagens de competências 

sobrepor ao direito”, afirmou.
Ela destacou, na luta para 

que a universalização da edu-
cação seja consolidada, a arti-
culação das políticas públicas, 
a fim de garantir uma base 
social para os estudantes, e o 
combate à lógica que trata a 
educação como um produto, 
e não como um direito.
Educação profissional – Já Ma-
ria Aparecida Colares Mendes, 
professora do Instituto Fede-

Outra palestrante do fórum, 
Samira Zaidan, professora da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), abordou em 
sua exposição a busca da uni-
versalização da educação no 
Brasil. Segundo ela, a universa-
lização substituiu um modelo 
antigo que privilegiava a me-
ritocracia e reprovava 80% dos 
alunos, excluindo pobres, ne-
gros e índios, entre outras mi-
norias. “O mérito não pode se 

FÓRUM TÉCNICO

Crise pode comprometer conquistas 
da educação, segundo especialistas

Pollyanna Maliniak 

O financiamento da educação foi abordado por palestrantes, durante a abertura da etapa final do fórum 

por aluno, corresponde a um 
terço da média de todos os 
países analisados. “Quando 
o país gasta pouco, o impor-
tante é investir mais”, senten-
ciou o pesquisador. 

Lazzarotti se mostrou pre-
ocupado com a proposta de 
congelamento dos gastos pri-
mários do governo federal por 
20 anos, contida em um pro-
jeto do governo federal que 
será enviado ao Congresso nos 
próximos dias, conforme in-
formou. Segundo ele, uma si-
mulação mostrou que, se essa 
iniciativa tivesse sido adotada 
em 2005, a educação teria per-
dido R$ 72 bilhões até agora. 

mínimo legal de investimen-
tos no setor, o que resultou 
em R$ 12 bilhões a menos na 
educação mineira.
Esforço – “O esforço do Brasil 
para avançar na educação nos 
últimos anos, sobretudo a par-
tir de 2005, não tem paralelo 
no mundo. Ainda assim, o País 
investe nessa área o mesmo 
que o Azerbaijão.” A síntese, 
feita por Bruno Lazzarotti, pes-
quisador da Fundação João Pi-
nheiro (FJP), foi acompanhada 
de tabelas e gráficos com da-
dos de uma organização euro-
peia que avalia 56 países. 

O salto brasileiro é visí-
vel, mas o gasto em dólar, 

mudanças previstas no pro-
grama de governo do presi-
dente interino Michel Temer. 
Investimentos – Beatriz Cer-
queira adiantou dados inédi-
tos de estudo do Departamen-
to Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos 
(Diesse), que apontam o bai-
xo investimento em educação 
no País. Em 2014, segundo o 
levantamento, o governo fe-
deral destinou 5,4% de suas 
riquezas para o setor. “Minas 
Gerais ficou em último lugar, 
com 1,61%”, observou. Se-
gundo ela, na década finali-
zada em 2014, o Estado não 
cumpriu em nenhum ano o 

A crise política e financeira 
vivida pelo Brasil pode signi-
ficar um retrocesso nas con-
quistas alcançadas pela edu-
cação nos últimos anos. O 
alerta foi feito por especialis-
tas que participaram ontem 
da etapa final do fórum téc-
nico Plano Estadual de Edu-
cação. Eles defenderam mais 
recursos para o setor e criti-
caram alterações propostas 
pelo governo federal, como o 
congelamento dos gastos e a 
desvinculação de recursos. 

Ao tratar do sistema de 
financiamento da educação, 
o presidente da Campanha 
Nacional pelo Direito à Edu-
cação, Carlos Eduardo San-
ches, ressaltou que o mode-
lo atual penaliza estados e 
municípios, em detrimento 
da União. O ente federal, se-
gundo ele, tem apenas a res-
ponsabilidade suplementar 
e redistributiva, o que leva a 
cortes e repasses repentinos, 
não planejados. “No último 
dia 31, por meio de medida 
provisória, o governo federal 
cortou recursos da educação 
infantil”, exemplificou.

A coordenadora-geral do 
Sindicato Único dos Trabalha-
dores em Educação de Minas 
Gerais (Sind-UTE/MG), Bea-
triz Cerqueira, também ava-
liou ser impossível falar de 
educação sem considerar a 
crise política. “Podemos não 
ter o Plano Nacional de Edu-
cação se o golpe em curso se 
consolidar”, afirmou, citando 
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Esposas de detentos reclamam da conduta
de agentes em unidades prisionais

COMISSÕES

Condições de trabalho devem ser revistas
sionais realizado em 2013 já 
irão começar o treinamento 
e devem assumir a função 
até o início do próximo ano. 
A superintendente de Aten-
dimento ao Preso da Seds, 
Louise Bernardes Passos, se 
colocou à disposição para re-
ceber denúncias. 

Uma das reivindicações 
dos presentes foi a abertura 
de uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) do Sis-
tema Carcerário na ALMG. O 
deputado Cristiano Silveira 
disse que vai levar a deman-
da a seus colegas.

putado Rogério Correia (PT) 
defendeu investimentos na 
ressocialização dos detentos. 
Já o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) classificou como desu-
mano o tratamento dado aos 
presos e a seus familiares.
Nomeação de agentes – O 
diretor de Segurança Externa 
da Secretaria de Estado de 
Defesa Social (Seds), Char-
lesnaldo dos Santos Oliveira, 
afirmou que um dos proble-
mas das unidades prisionais 
é o déficit de pessoal. Ele 
informou que os aprovados 
no concurso de agentes pri-

nua sendo o maior problema 
do sistema carcerário. Por is-
so, segundo ele, a instituição 
reivindica a construção de 
novos presídios. 

Novos presídios, porém, 
não são a solução mais ade-
quada, na opinião do deputa-
do Cristiano Silveira (PT). Ele 
ressaltou os altos índices de 
reincidência no crime e afir-
mou que é preciso melhorar 
o tratamento dentro das uni-
dades. O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) concordou. “A pessoa 
sai pior do que entrou”, ava-
liou. Na mesma linha, o de-

O presidente da comissão de 
assuntos carcerários da seção 
Minas Gerais da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil  (OAB/MG), 
Fábio Piló Silva, defendeu a 
melhoria das condições de 
trabalho dos agentes prisio-
nais. “No sul de Minas, fomos 
a uma unidade onde eles ti-
nham que urinar em garrafas. 
Isso acaba sendo descontado 
nos presos, depois”, disse. 

O presidente da União 
Mineira dos Agentes do Sis-
tema Prisional, Ronan Rodri-
gues, concordou e acrescen-
tou que a superlotação conti-

Ricardo Barbosa

Familiares relataram maus-tratos contra presos e criticaram os procedimentos de revistas em presídios

to diferente, segundo Pâmela 
Santiago, mulher de um preso 
que cumpre pena no local. Ela 
afirmou que a alimentação 
oferecida é insuficiente e que 
não há atendimento médico. 
Outro problema seria o esta-
do das cobertas oferecidas.

Amanda Matos Pereira, 
por sua vez, abordou a situa-
ção no Presídio São Joaquim 
de Bicas, onde está seu ma-
rido. “Não tem visita íntima, 
não tem médico, não tem na-
da”, disse. 

As denúncias também 
abordaram o tratamento 
dado aos presos. Ainda de 
acordo com Keila Cristina, os 
detentos da Nelson Hungria 
estariam sendo agredidos. 
“Às vezes, os agentes pegam 
a comida e jogam fora, no pá-
tio”, diz. A água seria desliga-
da com frequência e sem avi-
so prévio, deixando os presos 
sem acesso a banhos. 

No Presídio Antônio Du-
tra Ladeira, em Ribeirão das 
Neves, a situação não é mui-

proibido. A máquina é indi-
cada para substituir a revista 
íntima, mas, segundo Keila, 
os profissionais não estão 
preparados para manuseá-la 
e não conseguem entender 
as imagens. Conforme ela 
informou, com frequência as 
visitantes são impedidas de 
entrar ou são levadas de cam-
burão para a delegacia ou 
para o hospital, para que seja 
verificado o que está dentro 
de seus corpos. “Muitas vezes 
são gases”, protestou.

A revista vexatória de fami-
liares de detentos em presí-
dios foi uma das principais 
queixas apresentadas ontem 
à Comissão de Direitos Hu-
manos. A audiência pública 
foi marcada, originalmente, 
para tratar do tratamento 
dispensado aos presos e a 
seus parentes na Penitenciá-
ria Nelson Hungria, em Con-
tagem, mas as reclamações se 
estenderam a procedimentos 
adotados em várias unida-
des prisionais, entre as quais 
o Complexo Penitenciário 
Público-Privado (PPP), de Ri-
beirão das Neves. A principal 
resposta oferecida pelos re-
presentantes do Poder Execu-
tivo foi a nomeação de mais 
agentes penitenciários.

Fabiana Silva é casada 
com um detento que atual-
mente cumpre pena no PPP. 
Ela informou que, para entrar 
na unidade nos dias de visita, 
precisa passar por uma revis-
ta íntima, na qual exigem de-
la que fique nua e realize mo-
vimentos que expõem  suas 
partes íntimas. 

O marido de Keila Cristi-
na, por sua vez, está preso na 
Nelson Hungria. A penitenciá-
ria conta com um Body Scan, 
equipamento usado para ve-
rificar se a pessoa porta dro-
gas, armas ou qualquer item 
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Jornalista recebe homenagem da ALMG
Pollyanna Maliniak

Cesar Romero, colunista do jor-
nal Tribuna de Minas, de Juiz 
de Fora, foi homenageado on-
tem pela Comissão de Cultura, 
pelos 40 anos de sua carreira 
como jornalista. O evento aten-
deu a requerimento do deputa-
do Isauro Calais (PMDB).

“Levar a notícia com se-
riedade o tornou nacional-
mente conhecido. A dedica-
ção, a com petência e o amor 
à profissão estão presentes na 
escrita do brilhante colunista”, 
afirmou Isauro Calais. 

João de Matos Neto, se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico de Juiz de Fora, e 

Paulo César Magella, editor 
da Tribuna de Minas, também 
elogiaram o homena geado 
por seus princípios e por sua 
ética profissional. 

O jornalista Cesar Rome-
ro agradeceu a presença de 
amigos, familiares e deputa-
dos da comissão. “Eu sempre 
procurei pautar minha traje-
tória profissional na verdade, 
na ética e no compromisso 
com Juiz de Fora e Minas Ge-
rais”, agradeceu.

Ao final da reunião, Isau-
ro Calais entregou placa com 
votos de congratulações ao 
jornalista.

Estação ecológica será tema de audiência
tados se mostraram favorá-
veis à realização de uma visi-
ta à Intersolar Europe, na Ale-
manha, considerada maior 
feira da indústria do setor 
de energia solar no mundo. 
Quem pediu a visita foi o de-
putado Gil Pereira (PP).

Também receberá uma 
visita de parlamentares, dessa 
vez da Comissão de Saúde, o 
Instituto Mário Pena, em Belo 
Horizonte. Segundo o deputa-
do Arlen Santiago (PTB), que 
solicitou o encontro, o obje-
tivo é conhecer as instalações 
do Hospital Luxemburgo. 

atuação do Instituto Bioatlân-
tica. A solicitação foi feita pe-
la deputada Marília Campos 
(PT) e pelo deputado Cássio 
Soares (PSD).
Parque da Gameleira – A 
transferência do Parque da 
Gameleira do Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA) 
para o patrimônio do Estado 
será tema de audiência da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria, a requerimen-
to do deputado Fabiano To-
lentino (PPS). 

Na Comissão de Minas e 
Energia, por sua vez, os depu-

Em linhas gerais, as duas 
proposições, embora ressal-
tem a importância da preser-
vação dos recursos naturais da 
estação ecológica, pretendem 
alterar a área protegida da re-
serva, localizada às margens 
da BR-356 (saída para o Rio de 
Janeiro), visando à construção 
de uma alça viária que possa 
fazer a interligação da referi-
da estrada à MG-030, que liga 
Belo Horizonte a Nova Lima.

Na mesma reunião, tam-
bém foi aprovado requeri-
mento para que seja debati-
do o contrato de gestão para 

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Susten-
tável aprovou ontem requeri-
mento para que sejam discu-
tidos em audiência pública, a 
pedido do deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), os Projetos de 
Lei (PLs) 696/15 e 2.151/15, 
que versam sobre a alteração 
da Lei 15.979, de 2006, a qual 
cria a Estação Ecológica do 
Cercadinho. Esta última pro-
posição é de autoria do parla-
mentar, que pediu a anexação 
do outro projeto, de autoria 
do deputado Anselmo José 
Domingos (PTC), ao seu.

Projeto prevê ajuda à mulher alcoólatra 

Proposição recebeu ontem parecer favorável da FFO

Pollyanna Maliniak

O substitutivo corrige 
vícios de iniciativa da propo-
sição original. O relator escla-
receu que um projeto, ainda 
que de iniciativa parlamentar, 
pode fixar diretrizes de políti-
cas públicas estaduais, mas 
não pode detalhar ou dispor 
sobre programas relativos a 
essa política.

A emenda nº 1 promove 
a adequação do número da lei 
que dispõe sobre a atuação 
do Estado na prevenção, no 
tratamento e na redução de 
danos causados à saúde pelo 
uso abusivo do álcool e outras 
drogas (Lei 16.276, de 2006, e 
não Lei 16.279, de 2006, co-
mo consta no substitutivo).

ontem parecer de 1º turno 
favorável, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO).

O relator, deputado An-
dré Quintão (PT), opinou pe-
la aprovação da matéria na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), com a emen-
da nº 1, da Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso do 
Crack e Outras Drogas. 

Segundo Léo Portela, o 
problema é ainda mais preo-
cupante porque as mulheres, 
muitas vezes, são as únicas 
responsáveis pela criação dos 
filhos, na falta de um compa-
nheiro que as ajude. 

um programa de assistência 
médica, social e psicológica 
à mulher alcoólatra recebeu 

O Projeto de Lei (PL) 2.919/15, 
do deputado Léo Portela 
(PRB), que prevê a criação de 
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Comissão homenageia policiais que 
desarticularam quadrilha em Itamarandiba

COMISSÕES

Autoridades cobram reforço no efetivo 
da comissão, um requerimen-
to solicitando a transferência 
dos presos da cidade para ou-
tra unidade.

Os deputados Wander 
Borges (PSB), João Leite e An-
tônio Carlos Arantes, ambos do 
PSDB, também reconheceram 
o papel importante que os po-
liciais desempenharam. “Essa 
ação mostra que nem tudo es-
tá perdido. Temos muita gente 
boa nas polícias, no Ministério 
Público e no Judiciário”, afir-
mou Antônio Carlos Arantes.

ram mais viaturas, equipamen-
tos e a manutenção do traba-
lho de segurança no município.
Reconhecimento – “Os ban-
didos estavam achando que 
Itamarandiba estava entregue 
à própria sorte, mas esses no-
bres policiais e membros da 
segurança, com empenho e 
trabalho, provaram que não é 
bem assim”, elogiou o deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
que solicitou a reunião. O par-
lamentar anunciou que será 
aprovado, na próxima reunião 

para a Subsecretaria de Admi-
nistração Prisional (Suapi). 

O prefeito de Itamaran-
diba, Erildo do Espírito Santo 
Gomes, pediu apoio aos de-
putados para o aumento do 
efetivo policial e a transferên-
cia dos detentos para a Suapi. 
“Já temos os recursos para a 
reforma da cadeia, mas pre-
cisamos transferir os presos 
para outro local antes de ini-
ciarmos as obras”, explicou.

Outras reivindicações apre -
sentadas pelos participantes fo-

O promotor de justiça de Ita-
marandiba, Diego Espíndola 
Sanches, também participou 
da operação Calcário da Mor-
te II. Ele lembrou que as orga-
nizações criminosas do mu-
nicípio foram desarticuladas, 
mas não estão inativas.  

Nesse sentido, o promo-
tor defendeu a reforma da 
cadeia como prioridade para a 
segurança da cidade, com a re-
moção dos presos para outra 
unidade e a transferência da 
responsabilidade sobre eles 

Guilherme Dardanhan

Responsáveis pela operação Calcário da Morte II receberam diplomas de voto de congratulações

o irmão dele, Manoel Caetano 
de Andrade, e o sobrinho, Ka-
íke Santos de Andrade. 
Mobilização – O comandante 
do 42º Batalhão da PM, em 
Curvelo, coronel Elton Ro-
mualdo Araújo, contou que 
pouco depois de assumir o 
comando, em fevereiro, foi 
informado do problema na 
cidade do Jequitinhonha. Se-
gundo ele, os esforços con-
juntos das duas corporações 
e individuais de cada policial 
contribuíram para o sucesso 
das ações.

fogo de uso restrito, roubo e 
sequestro.
Histórico – Na Calcário da Mor-
te II, as investigações come-
çaram em março de 2016, já 
com as prisões de seis sus-
peitos, em abril e maio, nas 
regiões de Itamarandiba e 
Diamantina. Nos dias 2 e 3 de 
junho, policiais civis mineiros 
se deslocaram para São Paulo, 
onde conseguiram prender, 
no bairro Capão Redondo, 
periferia da capital paulista, o 
suposto líder da organização, 
Bidu. Também foram presos lá 

ciais, que culminaram na Cal-
cário da Morte II, em junho 
deste ano.

Com o envolvimento de 
mais de 30 viaturas, 17 inte-
grantes da quadrilha foram 
presos e três menores, apre-
endidos. Com eles foram en-
contrados maconha, pasta 
base de cocaína, munições, 
armas, joias e dinheiro. De 
acordo com José Olegário, 
a organização responderá, 
entre outros crimes, por as-
sociação criminosa, tráfico 
de drogas, porte de arma de 

Policiais civis e militares, as-
sim como representantes do 
Ministério Público e do Poder 
Judiciário, foram homenagea-
dos ontem, com diplomas de 
voto de congratulações, pela 
Comissão de Segurança Públi-
ca. Eles participaram de uma 
operação responsável pela 
prisão de 27 pessoas, a maior 
parte de uma mesma família, 
envolvidas com o tráfico de 
drogas na região do Vale do 
Jequitinhonha, principalmen-
te em Itamarandiba.

Conforme informou José 
Olegário de Oliveira, delega-
do de Polícia Civil do muni-
cípio, José Maria Caetano de 
Andrade, o Zelão, foi quem 
comandou uma organização 
criminosa por muitos anos 
no município, acompanhado 
por sua mulher, Antônia Pires 
de Andrade. Em 2008, na pri-
meira fase de uma operação 
da polícia nomeada Calcário 
da Morte, o casal e outras 
pessoas envolvidas com o 
tráfico local foram presos.

Com isso, segundo as 
investigações, assumiu o po-
der na organização o filho do 
casal, Fábio Caetano de An-
drade, conhecido como Bidu. 
Até recentemente, de acordo 
com a polícia, os filhos de Ze-
lão e Antônia, além de netos, 
atuavam no tráfico na região, 
aterrorizando os moradores. 
Todos foram presos numa 
sequência de operações poli-



6 • quinta-feira – Assembleia Informa 16 de junho de 2016

ACONTECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (ALMG)
9h30

• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a invasão do mexilhão-dourado na bacia do Rio São Francis-
co. Requerimento: deputado Gil Pereira

• Comissão de Segurança Pública (Riachinho) – debater, com a presença 
de convidados, o enfrentamento da criminalidade em Riachinho e re-
gião. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues, Gustavo Corrêa e 
Inácio Franco

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 
comissão

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.503/16 (1º turno), do governador, que dispõe sobre a 
estrutura orgânica da administração pública do Executivo estadual

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Belo Horizonte) – vi-

sita à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna, 
para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Requerimen-
to: deputados Noraldino Júnior, Fred Costa e Celinho do Sinttrocel

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao laboratório São Marcos, 

pelos seus 75 anos. Requerimento: deputado Agostinho Patrus Filho

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
Veto Parcial à Proposição de Lei 22.997

Do governador. Proposição de lei garante assistência médica e odon-
tológica a ser prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores 

do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) aos servidores demitidos em 
função da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Prosseguimento da discussão em turno único (faixa constitucional)

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Mulheres e Políticas Públicas, com 

Clarisse Goulart
 1h Panorama – Hábitos de leitura dos brasileiros 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa do Consumidor (5/5) – Aumento na tarifa 

de água a partir de 13 de maio
 4h30 Palestra – Dilemas da Teoria Democrática Contemporânea, com 

Ricardo Fabrino
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 

aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho 
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Consumo abusivo de álcool 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Plano Estadual de Cultura 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 
aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Consumo abusivo de álcool 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 75 anos do 

Laboratório São Marcos
 20h30 Horário Político
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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