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Mulheres reivindicam aprovação da PEC
que garante presença na Mesa da ALMG

Willian Dias

Defesa da participação das mulheres no poder marcou a abertura de ciclo de debates na Assembleia

grande para não me intimidar 
aqui, pois é um ambiente muito 
masculino, como toda a política 
brasileira. Precisamos de uma 
reforma política séria, que tra-
ga a cota alternada de homens 
e mulheres, para garantir mais 
representantes femininas no 
Parlamento”, defendeu.

reitos das mulheres e a apro-
vação da PEC 16/15 são me-
didas que hoje consideramos 
essenciais para a nossa luta”. 

A criação da frente par-
lamentar também foi medida 
destacada pela deputada Ma-
rília Campos (PT). “Todos os 
dias eu faço um esforço muito 

dimento de que o feminismo 
garante direitos iguais a todos.

Representando a comis-
são organizadora do evento, 
Maria Isabel Bebela Ramos 
de Siqueira concordou com a 
colega: “Não podemos retro-
ceder. A criação de uma frente 
parlamentar que lute pelos di-

A cobrança por maior presença 
das mulheres nas instâncias de 
poder foi destaque no ciclo de 
debates Pela Vida das Mulhe-
res: Educação, Enfrentamento 
do Machismo e Garantia de 
Direitos, realizado ontem, no 
Plenário da Assembleia Le-
gislativa. Ao longo de toda a 
tarde, o evento, que integra 
a mobilização na ALMG em 
torno do Dia Internacional da 
Mulher, reuniu especialistas, 
autoridades e representantes 
do movimento feminista. 

Uma das reivindicações 
das participantes foi a aprova-
ção da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 16/15, de 
autoria da bancada de mulhe-
res na Assembleia, que tem co-
mo objetivo garantir a presen-
ça de ao menos uma deputada 
na Mesa da ALMG. “A presença 
de uma mulher na Mesa evi-
denciaria a participação efetiva 
das mulheres nas tomadas de 
decisão”, opinou a presidente 
do Conselho Estadual das Mu-
lheres, Larissa Amorim Borges. 
De acordo com ela, todos os 
espaços da sociedade preci-
sam ser usados para educar 
homens e mulheres no enten-

Reformas do governo federal são criticadas
onde ela quiser”, disse.

A deputada Ione Pinheiro 
(DEM) lembrou que, a cada 
hora, 15 mulheres mineiras 
são agredidas. Já a deputada 
Rosângela Reis (Pros) ressaltou 
os diversos tipos de violência 
que as mulheres vivenciam 
no dia a dia. “Apesar de já es-
tarmos em diversos espaços, 
ainda precisamos romper pa-
radigmas nas relações sociais. 
Temos de buscar igualdade, 
justiça e dignidade”, defendeu.

Continua na página 2

(PMDB) falou do compromisso 
da ALMG de lutar permanente-
mente por uma sociedade mais 
justa e fraterna. Ela lembrou a 
realização de ciclos de debates 
em defesa das mulheres em 
2015 e 2016 e a atuação da Co-
missão Extraordinária das Mu-
lheres, encerrada no fim do ano 
passado. “Precisamos substituir 
o machismo pelo respeito. É ne-
cessária uma mudança cultural, 
por meio de investimento em 
educação. Precisamos sempre 
afirmar que lugar de mulher é 

referência às medidas propos-
tas pelo governo federal.

A deputada federal Jô 
Moraes (PCdoB-MG) também 
foi incisiva em sua crítica aos 
projetos de terceirização e de 
reforma da Previdência. “Esta-
mos enfrentando perdas das 
mais graves, como a extinção 
da Secretaria Nacional de Mu-
lheres. Mas somos teimosas 
na busca de um mundo novo, 
ninguém nos parará”, declarou.

Presidindo a abertura do 
evento, a deputada Celise Laviola 

A secretária de Estado de Edu-
cação, Macaé Evaristo, frisou 
que o momento político atual 
é de retrocesso no que diz res-
peito aos direitos humanos. 
“Com a aprovação do teto de 
gastos públicos federais, os 
investimentos em educação 
ficarão congelados nos próxi-
mos 20 anos. As reformas da 
Previdência e trabalhista são 
políticas de extermínio de mu-
lheres, já que ficaremos sem 
aposentadoria e sem vínculo 
empregatício”, alertou, numa 
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ORADORES

Ocorrências 1
A decisão do Conselho Supe-
rior da Polícia Civil de proibir 
que policiais militares lavrem 
o termo circunstanciado de 
ocorrência (TCO) foi critica-
da pelo deputado Coronel 
Piccinini (PSB). Ele salientou 
que os militares têm com-
petência para isso e devem 
ir contra essa “atitude não 
republicana”. Para o parla-

mentar, a Polícia Civil deve 
se concentrar nos casos com 
maior demanda de inves-
tigação, deixando aqueles 
menos graves para a Polícia 
Militar fazer o TCO. “Ontem 
tivemos uma explosão de 
caixa bancário em Lagoa da 
Prata. A viatura teve que fi-
car esperando para lavrar a 
ocorrência em Bom Despa-
cho. Poderia ter sido feito 

um TCO”, afirmou. O deputa-
do disse ter protocolado re-
querimento para que o chefe 
da Polícia Civil, João Octacílio 
Silva Neto, venha à ALMG 
explicar a situação. Coronel 
Piccinini criticou também o 
projeto de reforma da Previ-
dência e o parcelamento de 
salários dos servidores em 
Minas, ambos, segundo ele, 
prejudiciais aos militares.

Ocorrências 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) reforçou as crí-
ticas do deputado Coronel 
Piccinini (PSB) à instrução da 
Polícia Civil sobre as ocorrên-
cias e acusou o chefe da cor-
poração de tratar de forma ir-
responsável a integração das 
Polícias. “A instrução proíbe 
os policiais civis de atender 
chamado de militares para ir 

a locais de crimes. Isso fere 
também a autonomia da polí-
cia técnico-científica, prevista 
na Lei Orgânica da Polícia Ci-
vil”, declarou. O parlamentar 
lembrou que a previsão le-
gal para a Polícia Militar fa-
zer o TCO buscou evitar des-
locamentos de viaturas para 
lavrar ocorrências, deixando 
os municípios desguarneci-
dos. “O chefe da Polícia Civil 

está desafiando o Legislativo 
e o Judiciário, que também 
já instruiu todos os juízes a 
receber o TCO da PM”, afir-
mou. Ele anunciou requeri-
mento para discutir a ques-
tão, mas pediu uma solução 
antecipada do governo. 
Em aparte, Rosângela Reis 
(Pros) reivindicou a implan-
tação do Samu Regional no 
Vale do Aço.

ainda, apresentação da can-
tora Dona Jandira e dois pai-
néis, na noite de ontem, com 
os temas “Enfrentamento do 
machismo institucionalizado 
para garantir a participação 
da mulher nas instâncias de 
poder e decisão” e “Mulhe-
res, respeito às diversidades 
e garantias de direitos”. 

A cobertura completa do 
evento pode ser lida no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

rar de culpabilizar as mulheres 
pelas situações de violência 
sofridas por elas”, concluiu.
Protesto – Antes do ciclo de de-
bates, participantes do evento, 
entre as quais a deputada Ma-
rília Campos (PT), promoveram 
um ato de repúdio ao machis-
mo na Assembleia Legislativa, 
com uma lavagem simbólica 
das escadas da entrada do Pa-
lácio da Inconfidência.

O ciclo de debates teve, 

cola sozinha não dá conta do 
processo de desconstrução (da 
violência). Todos precisam e 
devem participar”, defendeu.

A presidente do Sindicato 
dos Professores (Sinpro-MG), 
Valéria Morato, disse que 
“questão de gênero é questão 
de direitos humanos”, e fez 
uma provocação sobre o papel 
da escola. “Estamos reprodu-
zindo o machismo ou traba-
lhando para transformar a rea- 
lidade?”, questionou. Na sua 
avaliação, é preciso oferecer 
uma educação mais progres-
sista, para que os homens se 
coloquem no lugar das mulhe-
res. “O assunto precisava ser 
abordado nas diversas discipli-
nas, e a resistência ao tema po-
deria ser superada com mais 
investimentos na formação 
dos educadores”, argumentou.

Ela pediu melhor preparo 
das pessoas que atendem a 
mulheres em situação de vio-
lência. “O Brasil, numa lista de 
83 países, ocupa o triste 5º lu-
gar na taxa de violência contra 
as mulheres. Precisamos pa-

Continuação da capa
A violência doméstica foi tema 
da superintendente de Modali-
dades e Temáticas Especiais de 
Ensino da Secretaria de Estado 
de Educação, Iara Pires Viana, 
que abriu o primeiro painel do 
ciclo de debates Pela Vida das 
Mulheres: Educação, Enfrenta-
mento do Machismo e Garan-
tia de Direitos. O tema foi “A 
importância das discussões re-
lativas a gênero e do enfrenta-
mento da cultura do machismo 
na educação”. Iara Viana reba-
teu a ideia de que a violência fa-
miliar é rara, restrita a pessoas 
doentes ou com distúrbios 
mentais. “A mulher é criada pa-
ra achar que deve servir ao ma-
rido e, por isso, muitas vezes é 
levada a assumir a culpa pela 
violência que sofreu”, afirmou.

Ela também ressaltou 
que é papel da escola e da so-
ciedade fomentar discussões 
relativas a gênero e ao enfren-
tamento da cultura do machis-
mo. “A violência que acontece 
na escola nada mais é do que 
a violência da sociedade. A es-

Representante do governo diz que combate 
ao machismo é tarefa de toda a sociedade

Mulheres lavam escadarias da ALMG, em ato de repúdio ao machismo

Sarah Torres

DIREITOS DAS MULHERES
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tado alavanque cerca de R$ 
20 bilhões em dois anos.

Sobre os fundos, dois de-
les imobiliários, Pimentel res-
saltou que um dos objetivos é 
permitir a utilização de ativos 
que hoje não geram rendi-
mentos para o Estado. José 
Afonso Bicalho adiantou que 
os imóveis do Estado, entre 
os quais a Cidade Administra-
tiva, não serão vendidos, mas 
transferidos para um desses 
fundos, com o objetivo de per-
mitir a venda de cotas no mer-
cado e a captação de recursos.

O líder do Governo na 
ALMG, deputado Durval Ân-
gelo (PT), argumentou que o 
governo está usando a criati-
vidade para captar recursos e 
poder investir.

Fernando Pimentel afirmou 
que os projetos criam fundos e 
tratam do pagamento de tribu-
tos como o ICMS e o IPVA, con-
cedendo, por exemplo, van-
tagens para os contribuintes 
inadimplentes e adimplentes. 
“É a primeira vez na história 
que será proposto um descon-
to para quem estiver pagando 
os impostos em dia”, declarou. 

O secretário de Estado da 
Fazenda, José Afonso Bicalho, 
disse que atualmente Minas 
Gerais tem R$ 63 bilhões para 
receber em dívida ativa e que 
os projetos pretendem facili-
tar esse pagamento, trazendo 
recursos que serão revertidos 
em investimentos para fo-
mentar a economia mineira. 
A expectativa é de que o Es-

ocasião, foram apresentados 
dois projetos de lei a serem 
encaminhados à Assembleia, 
com pedido de urgência. As 
proposições miram a recupe-
ração das finanças do Estado.

Em entrevista coletiva, 

O presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB), 
e outros parlamentares parti-
ciparam ontem, no Palácio da 
Liberdade, de encontro com o 
governador Fernando Pimen-
tel e secretários de Estado. Na 

Deputados defendem agilidade na análise
da Política dos Atingidos por Barragens

Projetos buscam recuperação do Estado

selho Nacional de Direitos 
Humanos, Maria Dirlene 
Trindade, ponderou que o 
PL 3.312/16 ainda precisa de 
ajustes, mas é uma iniciativa 
inédita e pode evitar viola-
ções de direitos humanos 
dos atingidos por barragens.

O representante da Cemig, 
Anderson Ferreira, a defensora 
pública Ana Cláudia da Silva e 
o promotor de Justiça André 
Prado também defenderam a 
aprovação do projeto.

“Não somos contra o cresci-
mento no Estado, mas desen-
volvimento econômico sem 
desenvolvimento social não 
interessa ao povo”, afirmou.

 “Nosso intuito é descri-
minalizar o conflito social, que 
sempre foi tratado como caso 
de polícia, e garantir direitos 
para as pessoas”, declarou o 
secretário de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social e 
Cidadania, Nilmário Miranda.

A representante do Con-

tado Doutor Jean Freire (PT), 
anunciou que serão aprecia-
dos em reuniões futuras pedi-
dos de providências para que 
as comissões agilizem a trami-
tação do projeto. O deputa-
do Geraldo Pimenta (PCdoB) 
também defendeu rapidez na 
apreciação da matéria.

O PL 3.312/16 tem o ob-
jetivo de coordenar e imple-
mentar ações mitigadoras de 
conflitos decorrentes do pro-
cesso de remanejamento dos 
atingidos por barragens. O 
coordenador do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB), Joceli Jailson José An-
drioli, destacou a importância 
do projeto, uma vez que as 
populações afetadas por es-
ses empreendimentos não são 
amparadas por legislação que 
garanta os seus direitos. O re-
sultado é o empobrecimento e 
a queda na qualidade de vida.

A coordenadora estadual 
do MAB, Aline Ruas, disse que 
o PL 3.312/16 foi construído a 
várias mãos e será monitora-
do pelos movimentos sociais. 

A tramitação do Projeto de Lei 
(PL) 3.312/16, de autoria do 
governador Fernando Pimen-
tel, que cria a Política Estadual 
dos Atingidos por Barragens, 
deverá avançar na Assembleia 
Legislativa a partir da próxima 
semana. A informação foi dada 
pelo 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia (PT), 
em audiência da Comissão de 
Participação Popular que dis-
cutiu ontem a proposição.

De acordo com Rogério 
Correia, foi acertado com o pre-
sidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), que o 
projeto seja colocado em pauta 
na quarta-feira (5). 

O acordo prevê que o re-
lator seja o líder do Governo, 
deputado Durval Ângelo (PT). 
“Depois disso, a proposição vai 
para as Comissões de Trabalho, 
de Desenvolvimento Econômi-
co e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, antes de ir a Ple-
nário”, afirmou o 1º-secretário.

O presidente da Comissão 
de Participação Popular, depu-

Governador anunciou que as proposições tratam de impostos e criam fundos

Guilherme Bergamini

Movimento dos atingidos, governo e deputados discutiram o PL 3.312/16

Ricardo Barbosa

FINANÇAS

COMISSÕES
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8 horas

•  Manifestação do Movimento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
10 horas

•  Congresso Extraordinário da CUT-MG (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

 0h  Palestra (continuação) – Capital humano no setor público, com 
Alexandre Bossi

 1h Panorama – Mamografia na rede pública 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (25/10) – Situação 

dos alunos inscritos no Poupança Jovem
 4h20 Palestra – Ódio à democracia, com Ângela Marques 
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 20: 

A Constituição Liberal, de 1946, o suícidio de Vargas e a era 
desenvolvimentista de JK

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

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Saúde do idoso 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Constituição e Justiça (23/3) – Análise de 

projetos 
 10h30 Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  (22/3) 

– Eleição de presidente e vice-presidente 
 11h15 Comissão de Cultura (21/3) – Eleição de presidente e vice- 

-presidente
 12h Memória e Poder – Jurista Lúcia Massara 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 20: 
A Constituição Liberal, de 1946, o suícidio de Vargas e a era 
desenvolvimentista de JK

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Administração Pública (21/3) – Eleição de 

presidente e vice-presidente
 15h15 Comissão de Saúde (22/3) – Eleição de presidente e vice- 

-presidente
 16h15 Comissão de Defesa do Consumidor (21/3) – Eleição de 

presidente e vice-presidente  
 17h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do Legislativo 

mineiro / Organização da obra, com Fátima Anastasia e Manoel 
Leandro

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo	Político/#Confirma

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base             
 19h30 Panorama – Saúde do idoso 
 20h Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire 

(piano)
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens

• programação sujeita a alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O programa aborda os impactos econômicos e sociais da construção e da manutenção de bar-
ragens, a segurança dos empreendimentos e a importância deles para a geração de energia e 
tratamento de rejeitos das mineradoras. Foram convidados a participar do programa Sôniama-
ra Maranho, integrante do Movimento de Atingidos por Barragens; Fabiano Sossai, engenheiro 
geotécnico especialista em barragens; e Apolo Heringer Lisboa, ambientalista e médico sanita-
rista. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
O bate-papo é com Flávia Péret e Rogério Coelho, dois poetas, escritores e professores ativistas 
de literatura que falam de suas histórias e lutas para criar e manter, em Belo Horizonte, espaços 
públicos onde os jovens possam viver a poesia e, ao mesmo tempo, aumentar a paixão pela 
escrita. Na plateia, jovens com livros já publicados também participam dessa conversa, fazendo 
relatos de superação e de como conseguiram alavancar suas vidas como escritores com o apoio 
de coletivos da Capital. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
Uma realidade contraditória: apesar de as campanhas de combate ao câncer de mama se mul-
tiplicarem, o número de exames preventivos vem diminuindo nos postos de saúde da rede 
pública, justamente entre o público considerado prioritário para a Organização Mundial de 
Saúde. Para falar do assunto, o Panorama recebe a coordenadora de Atenção à Saúde da Mu-
lher/Rede Cegonha da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Mendes Carvalho, e o médico 
João Henrique Penna Reis, da Sociedade Brasileira de Mastologia. Domingo, às 22 horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


