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Agentes penitenciários defendem
experiência como critério em concurso

Agentes penitenciários e re-
presentantes sindicais defen-
deram ontem, em audiência 
da Comissão de Segurança 
Pública, que os concursos 
para o cargo tenham como 
critério de avaliação o tempo 
de serviço e a experiência na 
função. A reunião atendeu a 
requerimento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

O diretor do Sindicato 
dos Agentes de Segurança 
Penitenciária (Sindasp/MG), 
Wesley Alexandre Duarte, 
acusou o governo de covardia 
por demitir agentes que atuam 
há mais de 20 anos no sistema 
prisional. Em sua fala, ele se 
posicionou a favor da realiza-
ção de novos concursos, com 
critérios que beneficiem a 
experiência dos profissionais 
da ativa. “O déficit de efetivo 
é grande. Além de promover 
concursos, é preciso manter 
quem está em atividade para 
atender a necessidade da po-
pulação”, afirmou.

O presidente da União 
Mineira dos Agentes de Se-
gurança Prisional (Unimasp/
MG), Ronan Rodrigues, aler-
tou que as demissões ocor-
rerão inevitavelmente, caso 
não haja pressão da catego-
ria. Segundo ele, cerca de 4 
mil servidores serão desli-

gados do sistema. Assim, ele 
prometeu buscar o apoio do 
Ministério Público e do Po-
der Judiciário para evitar que 
a medida seja tomada. 
Gestão – Carlos Viana, jorna-
lista da Rádio Itatiaia, disse 
haver um retrocesso na segu-
rança pública no Estado, que 
tem colocado o cidadão em 
situação de risco. Também 
na sua opinião, mesmo com 
a nomeação dos concursados, 
o sistema continua deficitário. 

“Demitir não representa eco-
nomia, e sim má gestão da 
defesa social”, frisou. 

Ele ainda ressaltou que 
a experiência dos agentes 
que já estão no exercício 
da função será benéfica 
para os servidores que se-
rão nomeados.

O deputado Sargento 
Rodrigues também defen-
deu o aproveitamento dos 
servidores que estão no sis-
tema há mais tempo. Em seu 

pronunciamento, ele acusou 
o Estado de erros adminis-
trativos no que se refere à 
contratação dos agentes e 
à administração do sistema 
prisional. “A experiência é 
fundamental para a execu-
ção de uma atividade que 
é de risco e insalubre. Não 
deveria haver demissões, e 
sim contratações e a manu-
tenção dos que já ocupam 
cargos no sistema peniten-
ciário”, pontuou. 

Sistema socioeducativo apresenta avanços
O subsecretário de Atendi-
mento às Medidas Socioe-
ducativas da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, 
Danilo Salas, disse que sua 
missão é humanizar o siste-
ma. Para tanto, anunciou que 
está sendo preparada, em 
conjunto com os sindicatos 
da categoria, uma listagem de 
critérios para que sejam apro-
veitados tanto os servidores 

experientes quanto os da no-
va geração de concursados. 

Diante disso, ele proje-
tou um modelo diferente de 
gestão, para que todos os con-
tratados que forem demitidos 
tenham outras opções de tra-
balho. “A lei será cumprida, 
mas há a intenção de minimi-
zar as perdas”, declarou.

O subsecretário ainda re-
velou que foi implantado um 

modelo de capacitação perma-
nente e que será implementa-
do um novo plano de carreira 
até o final do próximo ano, bem 
como ações de transparência 
nas atividades da subsecretaria 
e no cuidado com a saúde e a 
assistência social dos servidores.

O presidente do Sindica-
to dos Servidores Públicos do 
Sistema Socioeducativo (Sind-
sisemg), Alex Gomes, avalizou 

as informações do subsecretá-
rio e lembrou que foi feito um 
acordo para que as demissões 
sejam feitas apenas no térmi-
no do contrato, quando servi-
dores aprovados em concurso 
forem nomeados ou, ainda,  
no caso de agentes que res-
pondem a processos adminis-
trativos. “Sugiro que o sistema 
prisional negocie da mesma 
forma”, concluiu.

 Comissão de Segurança Pública debateu a situação de agentes do sistema prisional contratados

 Clarissa Barçante 
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Preservação de tribo kaxixó esbarra
em processo de demarcação de terra

Embora pronto, o Plano de 
Gestão Territorial e Ambien-
tal (PGTA) do povo kaxixó 
tem como grande desafio a 
efetiva demarcação do terri-
tório indígena. O impasse se 
deve a uma ação judicial que 
suspendeu esse processo, 
movida pelo Estado e pelo 
município de Martinho Cam-
pos (Centro-Oeste), onde fica 
a aldeia dos kakixós.

“Os índios vivem hoje em 
confinamento, ocupando so-
mente 0,3% da área identifi-
cada para a demarcação, que 
foi judicializada”, alertou on-
tem a coordenadora do PGTA, 
Vanessa Caldeira, durante au-
diência pública da Comissão 
de Participação Popular.

Vanessa explicou que o 
PGTA é fruto da política na-
cional para os povos indíge-
nas. O plano para os kaxixós, 
ressaltou, é um dos primei-
ros gerados no País fora da 
região Amazônica e voltados 
para os biomas da caatinga e 
do cerrado. 

A coordenadora do PGTA 
cogitou que a posição contrá-
ria do Estado, que conseguiu 
junto à Justiça Federal a sus-
pensão do processo relativo 
aos kaxixós, estaria apoiada 
no fato de que, uma vez de-
marcado o território indígena, 
sua gestão passaria a ser de 
responsabilidade da União. 
Ela lembrou que a área já es-
teve no centro de um projeto, 

hoje suspenso, de instalação 
de uma hidréletrica que inun-
daria parte das terras aponta-
das para a demarcação.
Água potável – A despeito 
da ação judicial, Vanessa e os 
kaxixós presentes à reunião 
advertiram que a demarcação, 
aliada ao plano em execução, é 
fundamental para conter gra-
ves danos ao meio ambiente e 
à qualidade de vida que já atin-
gem o território indígena, nas 
margens do rio Pará.

Segundo a coordenado-
ra do PGTA, os diagnósticos 
feitos para a formulação do 
plano, elaborado em conjun-
to com a comunidade kaxixó, 
mostram que os índios não 
dispõem mais de água potá-

vel, que, hoje, só chega até 
eles por meio de caminhões- 
-pipa. O problema estaria re-
lacionado ao desvio irregular 
de córregos por fazendeiros.

Também foi constatado 
que a região abarcada pelo 
plano sofre com a erosão de 
terras, a sobrepesca e a ten-
dência à monocultura do eu-
calipto, que já ocuparia boa 
parte da área. Além disso, 
há, no território identificado 
para a demarcação, dois lo-
teamentos irregulares.

“De que adianta dinhei-
ro se não vai ter água, cerra-
do, ar?”, questionou o vice- 
-cacique da comunidade 
kaxixó, Altair Silva. Atual-
mente, 98 índios moram na 
aldeia e mais de 400 vivem 
no entorno ou na cidade.
Sem assistência – A coorde-
nadora técnica da Emater-
-MG, Márcia Zanetti, classifi-
cou como preocupante a falta 
de água potável e defendeu 
esforços urgentes dos vários 
órgãos envolvidos para buscar 
alternativas e projetos que ve-
nham a reverter a situação.

“Mas é preciso financia-
mento, e também não dispo-
mos de técnicos suficientes 
para arcar com um PGTA 
dessa natureza”, frisou. Se-
gundo ela, a própria Funai 
não providenciou a contra-
tação de assistência técnica 
indígena, sendo necessária, 
ainda, uma articulação entre 
as esferas de governo e os 
órgãos afetos à questão para 
viabilizar o acesso dos índios 
às políticas públicas.

Manobras para alterar regras são denunciadas
Durante a audiência, os 
presentes classificaram co-
mo manobras contra direi-
tos dos índios mudanças 
pretendidas na legislação 
brasileira, entre as quais 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 215/00, 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados.

A PEC transfere a com-
petência da Funai relativa à 
demarcação das terras indí-
genas para o Congresso Na-
cional e possibilita a revisão 
das terras já demarcadas.

Conforme denunciou 
Poliane de Oliveira, do Con-
selho Missionário Indigenis-
ta, ainda estariam em curso 

articulações recentes para 
que as novas regras propos-
tas na PEC venham a ser ado-
tadas por meio de alterações 
no Decreto Federal 1.775, de 
1996, que trata da demarca-
ção de terras indígenas.
Retrocesso – A deputada Ma-
rília Campos (PT), que pediu 
a audiência, defendeu uma 

mobilização da sociedade 
contra a mudança nas nor-
mas. A parlamentar também 
anunciou que encaminhará 
à aprovação da comissão re-
querimento solicitando ao 
governo do Estado que re-
veja seu posicionamento na 
ação judicial que suspendeu 
o processo de demarcação.

 Audiência abordou o impasse relativo à demarcação do território da tribo, no município de Martinho Campos

Pollyanna Maliniak 
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Confira os destaques do final de semana
GERAÇÃO
Estreia, neste final de semana, o último programa da Temporada 2016 do Geração. E, para 
marcar uma data tão especial, a produção caprichou: trouxe Reinaldo de Lima, o “Rei” dos 
gramados mineiros, considerado o maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro, com 255 gols. 
Reinaldo conta tudo sobre a sua trajetória no futebol, uma história repleta de vitórias e de-
safios, dentro e fora de campo. Também esteve presente no estúdio o filho do craque, Philipe 
Van Lima, que acaba de lançar a biografia do pai: Punho cerrado – a história do Rei. Sábado, 
às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
Entre os autores contemporâneos, ele é considerado um dos mais populares. O humor é sua 
marca. Alguns dizem que a timidez também. Estamos falando do escritor gaúcho Luís Fernando 
Veríssimo, que contou sobre sua vida para a equipe do Memória e Poder. Entre os seus ofícios 
estão os de tradutor, roteirista de TV, autor de teatro, publicitário e cartunista. E não para aí. 
Veríssimo também é músico. O jazz é uma das suas paixões. Outra paixão é o clube de futebol 
Internacional. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

PANORAMA
O barulho alto causado pelos moradores da casa ao lado, a infiltração que vem do apartamento 
de cima, o cachorro que insiste em invadir o quintal alheio.... são vários os motivos que podem 
gerar conflitos entre pessoas que vivem lado a lado. No estúdio do Panorama, o presidente da 
Comissão de Direito Imobiliário da OAB-Minas Gerais, Kênio Pereira, e a advogada e professora 
de Direito Penal Daniela Tonholli explicam o que deve ser feito para evitar que as brigas entre 
vizinhos tenham consequências mais graves. Domingo, às 22 horas.

Sábado Domingo
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 13/12
	 1h	 #Confirma
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (20/10) – Programa Estadual de 

Prevenção e Controle do Câncer de Mama
 5h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 

proteção social, com Patrus Ananias
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma do ensino médio
 8h30 Comissão de Participação Popular (23/11) – Proteção à 

mulher do Vale do Jequitinhonha
 13h Resenha da Semana (inédito)
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Compacto da 

semana: Teleaulas de 1 a 5
15h30 Via Justiça – Dívidas e o Código de Defesa do Consumidor 
 16h Panorama – Combate à pirataria
16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Retrospectiva 2016
18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (inédito) – Punho cerrado/Reinaldo 
19h30 Zás – Espetáculo de dança Modi fico, com Ilma Silvério   
 20h Memória e Poder – Escritor Luís Fernando Veríssimo 
 21h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio 
 22h Segunda Musical – Músicos da Fundação de Educação Artística
22h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz

• programação sujeita a alterações 

 0h Comissões de Meio Ambiente e de Proteção dos Animais 
(26/10) – Manejo de capivaras no combate à febre maculosa 

 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto

 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Espetáculo de dança Modi fico, com Ilma Silvério 
 9h Comissão de Direitos Humanos (21/11) – Debate sobre 

providências contra o crime conhecido como “Chacina de Unaí”, 
ocorrido em 2004

10h10 Comissão Extraordinária das Mulheres (25/11) – Uso de 
termos pejorativos como forma de violência contra a mulher

12h30 Geração – Punho cerrado/Reinaldo
 13h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Músicos da Fundação de Educação Artística
 15h30 Memória e Poder – Escritor Luís Fernando Veríssimo 
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

#Confirma/Mundo	Político
 18h Sala de Imprensa – Retrospectiva 2016
 19h Minas é Muitas – Itueta 
19h55 Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis 
 22h Panorama – Brigas entre vizinhos
22h30 Via Justiça – Dívidas e o Código de Defesa do Consumidor
	 23h	 #Confirma	
23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

• programação sujeita a alterações 
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12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo de dança Modi fico

14 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao 

Ministério Público do Trabalho, para que sejam encaminhadas reivin-
dicações dos taxistas relativas ao estabelecimento de normas para coi-
bir o transporte clandestino de passageiros. Requerimento: deputado 
Antonio Carlos Arantes

Documentário Memórias rompidas 
recebe prêmio de direitos humanos

Wesley conta que a filha de 5 
anos, Emanuely, estava “sem 
uma gota de lama do joelho 
para cima” quando lhe deu 
a mão. Minutos depois, ele 
só teve tempo de dizer que 
a amava. O pai não viu mais 
a filha, que se misturou aos 
rejeitos que soterraram o dis-
trito de Bento Rodrigues, no 
município de Mariana (região 
Central).

O relato de Wesley e os 
de outros moradores atingidos 
pelo rompimento da Barra-
gem de Fundão, da minerado-
ra Samarco, em novembro de 
2015, compõem o documen-
tário Memórias rompidas, da 
TV Assembleia, premiado no 
33º Prêmio de Direitos Huma-
nos de Jornalismo – 2016.

A obra, que buscou narrar 
o maior desastre ambiental do 
País por meio dos depoimentos, 
das lembranças e das fotografias 
daqueles que o vivenciaram, 
conquistou o 3º lugar na cate-
goria “documentário”. A pre-

miação é promovida pela seção 
Rio Grande do Sul da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB/RS) e 
por outras entidades.
Equipe – Participaram do tra-
balho o editor Erick Araújo, a 
produtora Tatiane Fontes, os 
cinegrafistas Alex Ramos, An-
tônio Pedroso e Thiago Phillip, 
e o assistente de câmera Wen-
derson Batista. Erick lembrou 
que foi preciso tato para fazer 
as entrevistas: quase um ano 
depois de terem a vida devas-
tada pela lama de rejeitos, os 
moradores de Bento Rodrigues 
ainda se emocionavam ao falar 
de todas as perdas sofridas. O 
editor explicou que  o principal 
objetivo do documentário era 
construir uma narrativa mais 
humanizada do acontecimen-
to, já exaustivamente noticia-
do pela imprensa.

Para Erick, o trabalho 
trouxe aprendizados impor-
tantes do ponto de vista pro-
fissional e pessoal. “Era muito 
difícil voltar ao distrito, ver de 

perto apenas ruínas”, lamen-
tou. No entanto, ele afirmou 
que foi ainda mais impac-
tante chegar em Paracatu de 
Baixo e avistar os vestígios do 
que foi o povoado, uma vez 
que ele não foi totalmente 
encoberto pela lama.

O editor da TV Assem-
bleia ressaltou que o docu-
mentário, também dispo-
nível em uma série de seis 

episódios, tem sido exibido 
em eventos promovidos pela 
ALMG e naqueles em que a 
instituição é parceira. 

Cerca de 2 mil pessoas, 
participantes da Conferência 
Estadual de Educação, assisti-
ram ao trabalho. A obra tem 
obtido o reconhecimento do 
público, que também se sente 
tocado pelas memórias rom-
pidas, mas não perdidas.

Documentário foi realizado um ano depois da tragédia em Mariana  

 Pollyanna Maliniak 

Hoje
 0h Pensando em Minas (continuação) – Relendo os clássicos em época de 

crise, com Sérgio da Mata
 1h Panorama – Brigas entre vizinhos 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (24/8) – A atual situação da Justiça do Trabalho 

no Estado
 5h30 Parlamento Brasil 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5: Da Independência 

do Brasil, em 1822, à abdicação de Dom Pedro I, em 1831
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Mundo 

Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Endividamento 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Educação (1º/11) – Proposta de resolução da Secretaria 

Estadual de Educação que trata da designação para função pública na rede 
estadual de educação básica em 2017

 12h Memória e Poder – Político Plínio de Arruda Sampaio 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5: Da Independência 
do Brasil, em 1822, à abdicação de Dom Pedro I, em 1831

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Direitos Humanos (22/11) – Situação do assentamento na 

Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio
 16h30 Comissão de Transporte (29/11) – Preços praticados por centros de 

formação de condutores
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Mundo 

Político/#Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – Endividamento 
 20h Segunda Musical (inédito) – Músicos da Fundação de Educação Artística
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Dívidas e o Código de Defesa do Consumidor 
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo de dança Modi fico, com Ilma Silvério 

• programação sujeita a alterações 


