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ALMG vai intermediar negociações entre
o poder público e ocupação de Contagem

Moradores da Ocupação 
William Rosa, em Contagem, 
reivindicaram, na Assembleia, 
o cumprimento de acordos fir-
mados no último ano. No iní-
cio da tarde de ontem, repre-
sentantes da ocupação foram 
recebidos pelo presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), pela deputada 
Marília Campos e pelo depu-
tado Rogério Correia, ambos 
do PT, que sugeriram a reaber-
tura da mesa de negociações.

Nova reunião para tratar 
do tema foi agendada para a 
próxima quarta-feira (22), às 
16 horas, na sede do Parla-
mento mineiro. A ocupação foi 
montada em um terreno das 
Centrais de Abastecimento de 
Minas Gerais (CeasaMinas), 
que é, desde 2013, uma em-
presa de economia mista con-
trolada pelo governo federal.

O representante do gru-
po, Lacerda Santos, explicou 

que, em negociações realiza-
das no ano passado, teria sido 
decidido que os moradores 
poderiam ficar no local até 
que a Prefeitura de Contagem 
doasse um novo terreno e o 
governo estadual lá construísse 
unidades habitacionais, por 
meio do programa Minha 
Casa, Minha Vida – Entida-
des. O Estado, por sua vez, 
daria um auxílio-moradia às 
famílias, enquanto as residên-
cias não fossem entregues. O 
Poder Judiciário, porém, não 
homologou o acordo.
Negociação – O deputado 
Adalclever Lopes informou que 
o Parlamento mineiro vai atuar 
como intermediário na nova 
rodada de negociações. Ele 
afirmou que entrou em contato 
com representantes da Ceasa e 
da Companhia de Habitação de 
Minas Gerais (Cohab), que con-
firmaram presença na reunião 
marcada para o dia 22. 

Diante da preocupação 
dos moradores quanto a uma 
possível liminar que determi-
naria a reintegração de posse, 
Adalclever Lopes garantiu que 
vai entrar em contato com o pre-
sidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, para solicitar que a deci-
são aguarde a próxima reunião.

Já o deputado Rogério 
Correia  mencionou o Proje-
to de Lei 3.562/16, em tra-
mitação no Legislativo esta-
dual, que tem o propósito 
de prevenir arbitrariedades 
em casos de ocupações ru-
rais e urbanas em áreas sob 
litígio judicial.

Representantes da ocupação foram recebidos ontem no Salão Nobre

 Guilherme Dardanhan 

Sem uma política pública de 
recursos hídricos, investimen-
tos em saneamento básico e  
conscientização de segmentos 
como o dos pescadores, não 
haverá como evitar a presença 
do mexilhão-dourado na Bacia 
do Rio São Francisco em Minas 
Gerais. Foi o que advertiram, 
ontem, pesquisadores e ges-
tores convidados para audiência 
da Comissão de Minas e Energia.

Molusco originário da 
Ásia, o mexilhão-dourado é co-
nhecido por causar sérios pre-
juízos à flora e à fauna, assim 
como a empreendimentos de 
captação de água e de geração 
de energia, por sua capacidade 
de obstruir tubulações.

Uma das grandes preo-
cupações manifestadas por 
participantes da audiência foi 
a possibilidade de que o mo-

lusco chegue a regiões mais 
carentes do Estado ao longo 
do São Francisco, como o Nor-
te de Minas, o que dificultaria 
ainda mais o seu controle, so-
bretudo diante da precariedade 
do saneamento básico.

Segundo a analista am-
biental do Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (Igam) 
Regina de Mello, estudos já 
confirmaram a correlação en-
tre a água de pior qualidade e 
a maior propensão à presen-
ça do molusco, o que, no seu 
entendimento, também mos-
tra que ações voltadas ao sa-
neamento básico são essen-
ciais para evitar essa invasão.

“Como não existem 
métodos definitivos para a 
erradicação do molusco já 
presente, isso torna ainda 
mais importante a discus-
são com todos os envolvi-
dos para o alinhamento de 
ações”, frisou a diretora de 
Proteção à Fauna do Insti-

tuto Estadual de Florestas 
(IEF), Sônia Cordebelle. 

O representante do Con-
selho Regional de Biologia 
em Minas Gerais, Tales Viana, 
chamou a atenção, também, 
para a importância da cons-
cientização de pescadores. Is-
so porque o molusco pode se 
incrustar em cascos de barcos 
e em tanques-rede usados na 
piscicultura, o que contribui 
para sua disseminação.
Grupo de trabalho – Para o 
deputado Gil Pereira (PP), 
autor do requerimento para 
a audiência, as informações 
apresentadas comprovam 
que investimentos em sanea-
mento básico são fundamen-
tais para prevenir a invasão 
do molusco, assim como um 
trabalho em rede. 

Nesse sentido, ele adian-
tou que vai sugerir a forma-
ção de um grupo de trabalho, 
com o objetivo de unir ações 
e estudos sobre o assunto.

Pesquisadores advertiram para os danos causados pelo mexilhão-dourado 

Ricardo Barbosa 

Mexilhão-dourado pode ser ameaça
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Prefeito de Riachinho solicita o
aumento do efetivo policial na região

O aumento do efetivo das Po-
lícias Militar e Civil foi uma das 
principais demandas apre-
sentadas pelos participantes 
de audiência da Comissão de 
Segurança Pública realizada 
ontem em Riachinho, cidade 
de aproximadamente 8 mil 
habitantes, localizada entre o 
norte e o noroeste de Minas.

A reunião, solicitada pe-
los deputados Sargento Ro-
drigues (PDT), Gustavo Corrêa 
(DEM) e Inácio Franco (PV), te-
ve o objetivo de discutir medi-
das de combate à criminalida-
de no município e na região.

Segundo o prefeito de 
Riachinho, Valmir Gontijo, a 
própria comunidade deman-
dou essa discussão. “Precisa-
mos do aumento do efetivo 
policial, uma vez que a cidade 
tem crescido muito. Temos 
apenas sete policiais milita-
res aqui. Com mais profissio-
nais, é possível fazer uma es-
cala de trabalho”, salientou.

Gontijo pontuou, ainda, 
que o plantão regionalizado 
em Unaí é um dificultador. Os 
policiais da cidade precisam 
se deslocar cerca de 180km 
para encerrar uma ocorrência.

Patrulha rural – O prefeito 
de Urucuia, Geraldo Anchieta 
Rosário Oliveira, reivindicou 
uma patrulha rural nos mu-
nicípios da região. “Temos 
comunidades rurais distantes 
até 60km da sede. Isso traz 
muita dificuldade para o tra-
balho da polícia”, ressaltou. 
Ele também cobrou o fortale-
cimento do trabalho de inte-
ligência da Polícia Civil para o 

combate à entrada de drogas 
nas cidades.

Já o prefeito de Natalân-
dia, Sargento Uadir, ponde-
rou, em seu pronunciamento, 
que a região, que é muita vas-
ta, realmente conta com um 
número insuficiente de poli-
ciais, mas que, como gestor 
municipal e policial reformado, 
compreende os obstáculos en-
frentados pelos dois lados.

Os prefeitos presentes 
na reunião também soli-
citaram apoio para a ins-
talação de um posto para 
que a população possa ob-
ter carteira de identidade. 
Atualmente, o serviço é 
oferecido em Unaí, mas a 
distância, muitas vezes, im-
possibilita que uma pessoa 
de origem humilde se des-
loque até essa cidade.

 Outra demanda apresentada à Comissão de Segurança Pública foi a implementação de uma patrulha rural

 Guilherme Bergamini 

Ação conjunta trouxe resultados
Segundo o subcomandante 
do 28º Batalhão de Polícia 
Militar, de Unaí, major Wal-
ter Carlaid, ocorreram 14 
furtos em Riachinho em abril 
deste ano, a maioria em re-
sidências. Ele informou que 
essas ações decorreram da 
vinda de um traficante do 
município de Buritis.

O major destacou que 
essas ocorrências aumenta-
ram a sensação de criminali-
dade em Riachinho, mas que 
a situação já foi contornada. 
O criminoso foi preso em 
uma operação, e, em maio, 
o número de furtos já havia 
caído bruscamente. Ainda 
de acordo com Carlaid, os 

crimes violentos foram redu-
zidos em 30% na região, se 
comparada a primeira quin-
zena do mês de junho deste 
ano com a do ano passado. 
Ele atribui essa queda a ope-
rações policiais realizadas.

Por sua vez, o chefe do 
Departamento de Polícia Ci-
vil de Unaí, delegado-geral 
Marcos Tadeu de Brito Bran-
dão, destacou que a respos-
ta aos furtos ocorridos no 
mês de abril, em Riachinho, 
foi dada de forma conjunta 
pelas Polícias Civil e Militar, 
que trabalham muito inte-
gradas na região.

Ele relatou que foi ne-
gociada a instalação de um 

posto de identificação em 
Natalândia e que a prefeitura 
cederia uma funcionária para 
trabalhar lá, mas que, antes, 
essa pessoa deve fazer um 
curso em Belo Horizonte, ain-
da não aberto. 
Apoio – De acordo com o 
deputado Sargento Rodri-
gues, a falta de efetivo das 
polícias tem sido comum 
em municípios da região. 
“Para o cidadão que aqui se 
encontra, há uma preocu-
pação enorme com a crimi-
nalidade. As polícias deram 
resposta à altura a um as-
salto de grande proporção, 
mas o furto e o roubo de 
rotina também incomodam 

a comunidade”, disse. Ele 
ressaltou, no entanto, que 
problemas com o efetivo se 
resolvem somente com a de-
terminação do governador.

O deputado também co-
mentou as queixas quanto ao 
plantão regionalizado. “O No-
roeste é a região que mais so-
fre com esse tipo de plantão. 
Uma cidade não pode ficar 
desguarnecida por horas sem 
viatura”, afirmou.

Por fim, o parlamentar 
salientou que serão apre-
sentados requerimentos nos 
quais será solicitado às auto-
ridades competentes o enca-
minhamento das demandas 
apresentadas na reunião.
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Deputados reclamam da inoperância de
delegacia de crimes contra os animais

Um espaço inoperante diante 
das demandas da população. 
Essa foi a conclusão dos parla-
mentares que visitaram ontem 
a Delegacia Especializada em 
Investigação de Crimes Contra 
a Fauna de Belo Horizonte. A 
atividade foi promovida pela 
Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais.

Os deputados Noraldino 
Júnior (PSC) e Fred Costa (PEN) 
disseram que seus respectivos 
gabinetes recebem, constan-
temente, queixas de que a po-
pulação não consegue sequer 
entrar em contato com a dele-
gacia, criada em 2013. “Cida-
dãos que precisam do serviço 
ligam, e ninguém atende”, 
afirmou Noraldino Júnior. 

Cristiane Ferreira Lopes, 
delegada responsável pela 
unidade, que não possui ti-
tular fixo, negou que a ins-
tituição seja inoperante. Ela 
declarou que a delegacia re-
cebe, frequentemente, várias 
chamadas. “Mas nem sempre 
são demandas relacionadas a 
maus-tratos. Nossa função é 

apenas reprimir crimes con-
tra animais”, pontuou.

A delegada acrescentou 
que é muito comum a solici-
tação de recolhimento de ani-
mais feridos na rua, algo que 
não é atribuição da delegacia. 
Excesso de chamadas – So-
bre as dificuldades de comu-
nicação por telefone, Aloísio 
Fagundes, delegado de Meio 
Ambiente, ratificou que isso se 
deve ao excesso de ligações 
recebidas. “Com o telefone 
ocupado, muitas chamadas 
são transferidas e acabam 
não sendo atendidas”, expli-
cou. Ele ressaltou, também, 
que a sensação de inoperân-
cia decorre do fato de a de-
legacia ser referência para 
toda e qualquer demanda 
relacionada a animais.
Falta de servidores – Outra 
queixa apresentada pelos 
deputados é que a delegacia 
não possui um delegado titu-
lar. Atualmente, o órgão tem 
uma delegada provisória, 
além de uma escrivã e um 
perito, ambos compartilha-

dos com outra delegacia, e 
três investigadores próprios. 
“Nosso objetivo é ter um 
maior número de servidores, 
incluindo-se um delegado ti-
tular e mais investigadores”, 
pontuou a delegada-chefe do 
Departamento de Investiga-
ção, Orientação e Proteção 
à Família, Elizabeth Dinardo, 
que se comprometeu a man-

ter os parlamentares infor-
mados sobre esse processo.

Os deputados solicitaram 
aos delegados um diagnóstico 
da atual situação da delegacia 
e se comprometeram a enca-
minhar o documento ao Exe-
cutivo. Eles informaram, ainda, 
que vão contribuir com recur-
sos, via emendas parlamenta-
res, para a melhoria do local.

Parlamentares visitaram delegacia especializada em crimes contra a fauna

CCJ adia análise de proposição

PL 3.503/16, distribuído em avulso, compõe a reforma administrativa

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) distribuiu on-
tem em avulso (cópias), para 
análise dos deputados, o pa-
recer do Projeto de Lei (PL) 
3.503/16, que tramita em 
regime de urgência e dispõe 
sobre a estrutura orgânica da 

administração pública do Po-
der Executivo. O novo texto 
propõe, entre as alterações, 
que, no lugar da extinção 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sede), como originalmente 
proposto, seja feita a sua fu-

são com a Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sectes). 
A nova pasta passaria a se 
chamar Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sedectes).

O PL 3.503/16 é um dos 
projetos que compõem a re-
forma administrativa propos-
ta pelo governador. O parecer 
do relator, deputado Leonídio 
Bouças (PMDB), conclui pela 
constitucionalidade da maté-
ria, na forma do substitutivo 
nº 1, da comissão. Visando a 
aprimorar o projeto, o dispo-
sitivo incorpora emendas do 
próprio Executivo, além de 
outras, de origem parlamen-
tar, dos deputados Cabo Júlio, 
Vanderlei Miranda e Tadeu 
Martins Leite, todos do PMDB. 
Pelo substitutivo, também fica 
mantida a conformação atual 

da Ouvidoria-Geral do Esta-
do como órgão autônomo de 
controle interno.

Em linhas gerais, as emen-
das promovem adequações 
nas estruturas e nas compe-
tências de diversas unidades 
administrativas, de forma a ex-
plicitar seus papéis e campos 
de atuação na consecução 
das políticas públicas a cargo 
do Poder Executivo. Além dis-
so, propõem o acréscimo de 
dispositivos relativos ao uso 
de meio eletrônico para o re-
gistro e a comunicação de atos 
e na tramitação de processos 
administrativos.

Também foram sugeri-
das alterações em relação a 
cargos, à estrutura e à com-
petência de órgãos e entida-
des da administração pública, 
bem como mudanças  com a 
finalidade de ajustar o texto à 
técnica legislativa. 

 Pollyanna Maliniak 

Ricardo Barbosa 
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Plenário recebe emendas do governador
a projetos da reforma administrativa

O Plenário recebeu ontem, 
durante a Reunião Ordinária, 
cinco mensagens de autoria 
do governador, por meio das 
quais ele propõe modifica-
ções em projetos da reforma 
administrativa encaminhada 
pelo Executivo.

A primeira delas, a Mensa-
gem 159/16, sugere alterações 
no Projeto de Lei (PL) 3.503/16, 
que tramita em regime de ur-
gência e trata da estrutura or-
gânica da administração públi-
ca do Poder Executivo. 

Entre as mudanças pro-
postas na mensagem, desta-
cam-se as que sugerem alte-
rações na Lei Delegada 174, 
de 2007, de forma a igualar as 
prerrogativas, as vantagens e 
o padrão remuneratório dos 
cargos de chefe de Gabinete 
Militar do Governador, advo-
gado-geral do Estado, coman-
dante-geral da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros 
Militar, chefe da Polícia Civil, 
controlador-geral do Estado e 
defensor público-geral aos do  
cargo de secretário de Estado. 

Outras emendas pro-
movem adequações na es-
trutura e nas competências 
da Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg), 
da Fundação Clóvis Salgado 
e da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento e Inte-
gração do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais, bem como 
tratam da sucessão da Se-
cretaria-Geral.
Detel – A Mensagem 160/16 
se refere ao PL 3.504/16, que 

transfere as funções do Depar-
tamento Estadual de Teleco-
municações (Detel-MG) para a 
Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag). 

A emenda do governador 
tem o objetivo de corrigir er-
ros identificados na tabela de 
vencimento básico da carrei-
ra de auxiliar administrativo 
de telecomunicações.
Brasília – A Mensagem 161/16 
traz emenda ao PL 3.505/16, 
o qual extingue o Escritório 
de Representação do Gover-
no em Brasília. 

A emenda propõe a ade-
quação de prazos e procedi-
mentos referentes ao contrato 
por tempo determinado e ao 
processo seletivo simplificado 

para a contratação de profis-
sionais para atuar no Sistema 
Estadual de Saúde. A mudança 
se deve, segundo o governa-
dor, aos obstáculos da legisla-
ção atual para o provimento de 
profissionais no setor.
TV Minas – A Mensagem 
162/16 sugere quatro altera-
ções no PL 3.514/16, que dis-
põe sobre a extinção da Fun-
dação TV Minas, a qual será 
incorporada pela Empresa Mi-
neira de Comunicações (EMC). 

O projeto original deter-
mina que a EMC sucederá a 
TV Minas nos contratos e nos 
convênios celebrados, assim 
como nos demais direitos e 
obrigações. Já a emenda nº 1 
estipula que os direitos e as 

obrigações judiciais e extraju-
diciais caberão à Secretaria de 
Estado de Cultura e os contra-
tos e convênios, à EMC.

As emendas de n°s 2 a 4 
promovem ajustes na reda-
ção de transformação dos 
cargos de provimento em 
comissão, bem como de fun-
ções gratificadas. 
Codemig – Por fim, a Mensa-
gem 163/16 traz emenda que 
altera o PL 3.515/16, o qual 
modifica as funções da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig). O governador pro-
põe modificações na forma de 
manutenção do Instituto de 
Desenvolvimento Industrial 
de Minas Gerais (Indi).

ORADORES

Hélio Garcia
O deputado Dilzon Melo 
(PTB) leu depoimento de 
Carlos Eduardo Orsini, secre-
tário de Assuntos Interna-
cionais durante o governo 
de Hélio Garcia, no qual ele 
lamenta o falecimento do ex-
-governador. “Objetividade, 
simplicidade, delegação e 
cobrança. Com essas qua-
tro palavras se define bem 

a maneira de administrar do 
doutor Hélio Garcia”, decla-
rou Orsini no documento. 
O parlamentar aproveitou 
para, em nome do PTB, 
partido ao qual o ex-gover-
nador era filiado, prestar 
condolências à família e aos 
amigos do político. Dilzon 
Melo elogiou a gestão de 
Hélio Garcia, lembrando 
uma conhecida frase sua de 

que é necessário juízo para 
dirigir bem o Estado. “Faço 
menção para que sirva de 
exemplo”, afirmou, ao cri-
ticar projetos elaborados 
pela atual gestão. “O PTB se 
sentiu muito orgulhoso com 
o mandato de Hélio Garcia, 
por sua postura, lealdade e, 
acima de tudo, honestidade. 
Ele fez muito bem ao Estado 
de Minas Gerais”, declarou.

As mensagens do governador com as emendas sugeridas foram recebidas na Reunião Ordinária

Guilherme Dardanhan 
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9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Plenário)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Old time music, da banda The Lee Gang

 0h Palestra (continuação) – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, 
com Adriano Soares e Adriano Denardi Jr.

 1h Panorama – Consumo abusivo de álcool 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (13/4) – Possível fechamento de 

maternidade e unidades do SUS em Betim 
 5h30 Parlamento Brasil 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços  
na Loas

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Segurança nas redes sociais 
 9h Assembleia Notícia – Fórum técnico Plano Estadual de 

Educação – Etapa final (ao vivo) 
 12h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 
Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços  
na Loas

 13h45 Assembleia Notícia – Fórum técnico Plano Estadual de 
Educação – Etapa final (ao vivo) 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/Brasil Eleitor

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – Segurança nas redes sociais 
 20h Segunda Musical (inédito) – Quarteto de Violões Horizontes e 

pianista Gabriel Oliveira 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Estupros no Brasil
 23h30 Zás (inédito) – Forró Bão Dimais 

• programação sujeita a alterações 

Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o mosquito 
costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus vizinhos. Faça a sua 
parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.

CAMPANHA

Assembleia vai aderir a campanha que
busca restringir publicidade de cerveja

A Assembleia formaliza hoje sua adesão à campanha Cerveja Também É Álcool, 
que busca restringir a publicidade e evitar o consumo de cerveja por crianças e 
adolescentes. A solenidade será realizada às 9 horas, no Salão Oficial do Edifício 
Tiradentes, onde também ocorrerá a primeira reunião da diretoria da Associação 
Nacional pela Restrição da Propaganda de Bebidas Alcoólicas.

A campanha é uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo e busca alte-
rar, por meio de iniciativa popular, a Lei Federal 9.294, de 1996. O objetivo é que as 
restrições à publicidade passem a abranger toda e qualquer bebida com graduação 
alcoólica igual ou superior a 0,5 grau Gay-Lussac, o que inclui as cervejas, de 
acordo com definição técnica legal. Hoje, a restrição alcança bebidas com teor 
alcoólico superior a 13 graus.

A associação, criada no dia 1º deste mês, conta com vários representantes 
mineiros, entre os quais o deputado Antônio Jorge (PPS), integrante do conselho 
fiscal. Ele preside a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas da ALMG, que já participa da campanha e incentiva a coleta de 1,5 milhão 
de assinaturas necessárias para viabilizar o projeto de iniciativa popular.

Informações no site da campanha, organizado pelo deputado, asseguram que o 
consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens está crescendo mais do que em outras 
faixas etárias. Isso seria causado pela falha da legislação e também pela associação 
entre cerveja e beleza ou entre cerveja e esporte, difundida nos comerciais. “Nossa 
luta não é contra a bebida. Entendemos que o Estado não pode ser o indutor do 
consumo, admitindo, por meio das concessões de rádios e televisões, propagandas 
que mentem e iludem a população”, explica Antônio Jorge, na página da campanha.

facebook.com/cervejatambemealcool

www.cervejatambemealcool.com.br


