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Polícia Civil garante funcionamento
da Delegacia Regional do Barreiro

A Delegacia Regional do Bar-
reiro, em Belo Horizonte, não 
será fechada. Foi o que ga-
rantiram representantes da 
Polícia Civil, em audiência da 
Comissão de Segurança Pú-
blica realizada na manhã de 
ontem. A informação sobre o 
fechamento iminente, com a 
transferência da unidade pa-
ra o Bairro Buritis, teria sido 
repassada aos deputados, 
que se mobilizaram, junta-
mente com moradores da 
região, para evitar que essa 
ação se concretizasse.

“A notícia correu como 
uma bomba no Barreiro, 
uma região em que a co-
munidade é organizada e se 
uniu para impedir que isso 
acontecesse”, afirmou o de-
putado Cabo Júlio (PMDB), 
que solicitou a reunião. Ele 
ressaltou que a delegacia 
local já recebeu melhorias e 
que é preciso trabalhar para 
que a unidade continue sen-
do aperfeiçoada.

Segundo a chefe do 1º 
Departamento da Polícia Ci-
vil, a delegada Rita de Cássia 
Januzzi, não só nunca houve 
determinação oficial para o 
fechamento da regional co-
mo a intenção é melhorar a 
delegacia – informação que 
foi confirmada pelo chefe 
adjunto da Polícia Civil, An-
tônio Carlos de Alvarenga. 
“Não há nenhum projeto 

de extinção de delegacias, 
principalmente uma com a 
importância dessa do Bar-
reiro”, garantiu.

Alvarenga explicou que há, 
sim, um plano para reforçar a 
delegacia do Buritis, o que não 
deverá acarretar mudanças na 
unidade do Barreiro. 
Demandas – A abertura anual 
de concurso para a Polícia Ci-
vil foi outro ponto defendido 
pelo deputado Cabo Júlio. Ele 
mencionou, ainda, que o plan-
tão do Barreiro atende a duas 
outras regionais, Nova Lima 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte) e Centro-Sul 

(BH), questionando a sobre-
carga de trabalho para apenas 
um delegado e dois escrivães.

O deputado João Leite 
(PSDB) também cobrou me-
lhorias em prol da Polícia Ci-
vil. Já o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) destacou a 
queda de investimentos na 
instituição, que teria recebi-
do R$ 36 milhões, em 2014, 
e apenas R$ 4 milhões, em 
2015. No seu entender, o 
atual governo não tem priori-
zado a segurança pública.
Ofício – Durante o encontro, 
também foi levantado o su-
posto desconforto gerado pe-

lo teor de um ofício enviado 
por um delegado da Regional 
do Barreiro, que questionou 
a convocação feita pelos de-
putados para comparecer à 
audiência pública e esclarecer 
os fatos relativos ao possível 
fechamento da unidade. O de-
putado Cabo Júlio frisou que 
cabe ao Poder Legislativo fis-
calizar as ações do Executivo, o 
que inclui a Polícia Civil, e lem-
brou que a resposta teria gera-
do uma celeuma institucional.

O delegado Antônio Carlos 
de Alvarenga disse que a opi-
nião do colega não representa 
a posição oficial da Polícia Civil.

Políticas públicas serão tema de debates
Entre os diversos requeri-
mentos aprovados ontem 
pela Comissão de Direitos 
Humanos estão nove solici-
tações do deputado Cristia-
no Silveira (PT) para que seja 
discutido o fortalecimento 
de políticas públicas para 
segmentos mais vulneráveis 

da sociedade, como indíge-
nas, mulheres, crianças e 
adolescentes. 

Outros temas que se-
rão abordados a pedido do 
parlamentar são o combate 
à intolerância religiosa, ao 
racismo e à violência contra 
idosos e mulheres.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) é o autor de outros 
sete requerimentos aprova-
dos. As audiências vão abor-
dar a situação de ocupações 
na Capital, entre as quais a 
Ocupação Maria Bonita, e a 
desapropriação de uma fa-
zenda em Campo Belo. 

Serão discutidos, ainda, 
o direito dos brasileiros à 
aposentadoria, a Consolida-
ção das Leis do Trabalho, a 
precarização das empresas 
públicas e a terceirização 
do emprego, em especial na 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos.

 Suposto fechamento da Delegacia Regional do Barreiro pautou audiência da Comissão de Segurança Pública

Clarissa Barçante 
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10 horas
• Convenção do PRB (Auditório da Escola do Legislativo) – cessão de 

espaço

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Francisco de Assis – do rio ao riso, de Carlos 

Nunes
19 horas

• Convenção do Pros (Plenário) – cessão de espaço

 0h Palestra (continuação) – Formas de participação da mulher   
na política, com Daniela Santiago

 1h Panorama – Aumento dos casos de Aids
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Idoso (18/5) – Feminização da 

população idosa no Brasil 
 3h35 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 

públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise de 3ª) – Especial Eleições: Controle 

populacional de cães e gatos
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular 

(12/7) – Situação das Ocupações Maria Vitória, Maria Guerreira 
e Filadélfia, que foram reintegradas em 20/6/16 

 12h Memória e Poder – Político João Navarro 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão do Trabalho (23/6) – Mudanças na Previdência 
 17h Comissão de Administração Pública (28/6) – Homenagem 

pelo centenário de nascimento do ex-deputado Euclides Cintra 
 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 (reprise de 3ª) – Especial Eleições: Controle 

populacional de cães e gatos
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Eduardo Hazan
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento das 

regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Legítima defesa
 23h30 Zás (inédito) – Cantores João di Souza e Jucilene Buosi

• programação sujeita a alterações 

Confira os destaques do final de semana
PANORAMA
O Ministério do Turismo acaba de divulgar o novo mapa relativo ao setor no Brasil, que 
vai orientá-lo no desenvolvimento de políticas públicas com foco em gestão, estruturação 
e promoção do turismo. As cidades foram divididas em cinco categorias, de acordo com 
vários critérios, como número de empregos, de quartos e de turistas. Para falar sobre o 
mapa, nós convidamos o secretário adjunto de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais, 
e a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, Patrícia 
Coutinho. Sábado, às 16 horas.

PALESTRA 
Caio Prado Júnior e Celso Furtado: divergências e complementariedade é o tema do Pensan-
do em Minas ministrado pelo professor João Antônio de Paula, da UFMG. João Antônio faz 
uma reflexão sobre livros desses autores, abordando a complementariedade e as diferenças 
importantes entre ambos com relação ao papel da industrialização como momento decisivo 
do processo de desenvolvimento. Ele apresenta, ainda, aspectos biográficos dos dois escri-
tores e uma apreciação do conjunto de suas obras. Sábado, às 22h30.

SALA DE IMPRENSA
O programa mostra como está a vida dos moradores de Mariana nove meses depois da tragé-
dia que dizimou o distrito de Bento Rodrigues e deixou um rastro de lama. Como sobrevivem 
as famílias das 19 vítimas? Os jornalistas convidados falam da situação atual, da punição dos 
responsáveis e de como a experiência na cobertura do caso refletiu e ainda reflete no traba-
lho de cada um deles. São eles: Daniel Camargos, que trabalhava no jornal Estado de Minas 
na época da tragédia; Edilene Lopes, da Rádio Itataia; e Erick Araújo, da TV Assembleia. 
Domingo, às 18 horas.

Hoje


