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Militantes questionam legitimidade da ação

Gabriela (de pé) questionou a violência policial na desocupação

Daniel Protzner

Comissão ouviu representantes da ocupação e da Polícia Militar

Daniel Protzner

Adolescente baleada pela PM durante 
desocupação é ouvida na Assembleia

registra que um policial tor-
ceu o tornozelo durante a de-
socupação e outro sofreu um 
ferimento no dedo mindinho, 
causado por uma pedrada.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) argumentou que o 
episódio poderia ter sido evi-
tado se o governo tivesse agi-
do com antecedência. Para 
ele, bastaria uma ordem do 
governador Fernando Pimen-
tel. “No caso de Mário Cam-
pos, Pimentel não deu essa 
ordem”, afirmou. 

a tropa, composta por 34 
policiais, usou força propor-
cional à ação dos militantes 
sem teto. Segundo ele, os 
policiais foram agredidos 
com pedradas. As imagens 
exibidas pela Polícia Militar 
mostram, à distância, um 
dos participantes da ocupa-
ção lançando um objeto nos 
militares. De acordo com o 
tenente-coronel, trata-se de 
uma pedra de 30 cm.

O boletim de ocorrência 
lavrado pela Polícia Militar 

gério Correia (PT) considerou 
injustificada a ação da PM. 
“Que perigo oferece a Ga-
briela para alguém? Por que 
usar bala de borracha?”, in-
dagou o parlamentar.

Questionamento parecido 
foi feito pela própria Gabriela, 
ao dizer que estava com ver-
gonha de ir à escola por causa 
de sua aparência após o tiro. 
“O tenente (coronel) que está 
aqui disse que estava cumprin-
do a lei. Queria saber se cum-
prir a lei é dar um tiro no meu 
rosto”, indagou a adolescente.

Durante a audiência pú-
blica, tanto os representantes 
dos movimentos sociais quan-
to a Polícia Militar exibiram ví-
deos mostrando o que ocorreu 
antes e durante a reintegração 
de posse. Os vídeos mostram 
Gabriela ensanguentada, sen-
do carregada para um carro 
particular pelos integrantes da 
ocupação. A polícia confirmou 
o disparo de dois tiros com ba-
las de borracha, além do uso 
de spray de pimenta. 

O tenente-coronel Hér-
cules Freitas salientou que 

Com marcas no rosto do tiro 
que lhe custou seis dentes, a 
adolescente Nathaly Gabriela 
da Silva, de 14 anos, foi ouvida 
ontem pela Comissão de Di-
reitos Humanos, em audiência 
que discutiu a ação da Polícia 
Militar na reintegração de pos-
se realizada no dia 1º de maio, 
na Ocupação Manoel Aleixo, 
em Mário Campos (Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte).

O ferimento de Gabriela, 
que recebeu o tiro de bala de 
borracha durante a desocupa-
ção, chamou atenção nacional 
para o episódio e provocou a 
intervenção da comissão da 
ALMG, a fim de averiguar se 
houve uso excessivo de força 
por parte da PM. Convocado 
para a audiência, o comandan-
te da operação, tenente Pedro 
Henrique Veloso Cunha, justi-
ficou a ausência por meio de 
um atestado médico. A Polícia 
Militar foi representada pelo 
comandante do 48º Batalhão, 
tenente-coronel Hércules de 
Paula Freitas.

Autor do requerimento 
de audiência, o deputado Ro-

A principal divergência entre os 
representantes dos movimen-
tos sociais e os policiais foi com 
relação à legalidade e à legiti-
midade dos procedimentos de 
desocupação. O coordenador 
nacional do Movimento de Lu-
ta nos Bairros, Vilas e Favelas, 
Leonardo Péricles Roque, disse 
que o terreno ocupado estava 
abandonado e sem função so-
cial, o que legitimaria sua ocu-
pação. O argumento da PM é 
que a situação configura esbu-
lho possessório, ou seja, o pro-
prietário legal foi despossuí- 
do de seu bem, o que justifica-
ria a ação policial.

Roque fez um apelo para 
que seja revisto o uso de balas 
de borracha e gás lacrimogêneo 
contra integrantes de movi-
mentos sociais. Ele também co-
brou uma atitude mais dura do 
governador Fernando Pimen-
tel. “Ele tem que agir, senão é 
conivente com isso”, declarou.

O ouvidor da Polícia, Pau-
lo Alkimin, garantiu que a ou-
vidoria vai investigar ameaças 
que a família de Gabriela esta-
ria sofrendo.

A reunião foi mediada 
pelo presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, deputa-
do Cristiano Silveira (PT).
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da Assembleia vai possibilitar 
a reorganização da exposição, 
além da inclusão de novos 
conteúdos, como a criação 
da Biblioteca Mineiriana. Pa-
ra a instalação no novo local, 
as visitas ao Memorial serão 
suspensas temporariamente 
a partir de segunda-feira (15), 
com retorno previsto para o 
segundo semestre.

novo local, que comporte um 
maior número de pessoas. “A 
iniciativa também está em 
sintonia com uma das priori-
dades da Mesa para o biênio 
2017-2019, que é melhorar a 
infraestrutura da ALMG para 
a realização de eventos e para 
a participação da sociedade”, 
destacou o presidente.

A mudança do Memorial 

mente, funciona o Memorial 
da Assembleia, que será trans-
ferido para uma área maior, no 
térreo do Edifício Tiradentes.

Para o presidente da 
Assembleia, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), a cres-
cente presença do cidadão 
nas audiências públicas e 
nos eventos institucionais 
gerou a necessidade de um 

A Assembleia Legislativa terá 
mais um espaço de debates, pa-
ra intensificar o diálogo com a 
sociedade. A partir de segunda- 
-feira (15), começa a prepara-
ção do local onde será instalado 
um novo auditório, no térreo 
do Palácio da Inconfidência, 
com 178 lugares. A previsão é 
de que ele comece a ser utiliza-
do em agosto. No lugar, atual- 

ALMG prepara construção de auditório
PARTICIPAÇÃO POPULAR

COMISSÕES

Prefeitura concorda com credenciamento
na época, a Defensoria Públi-
ca entrou com uma ação na 
Justiça por considerar que os 
editais não levaram em conta 
a diversidade e a história da 
feira e dos expositores. “Te-
mos que preservar essa cul-
tura e a história das pessoas 
que construíram a feira, fize-
ram sua vida e criaram seus 
filhos ali”, afirmou.

para debater o assunto, com a 
participação do Ministério Pú-
blico. Fred Costa lembrou que 
o prazo dado pelo órgão para 
que a prefeitura manifestasse 
sua posição já expirou.

A defensora pública Júnia 
Roman Carvalho lembrou a 
experiência dos editais da Fei-
ra de Artesanato de Belo Ho-
rizonte. De acordo com ela, 

nido como isso será feito.
O deputado Fred Costa 

sugeriu a criação de um gru-
po de trabalho para conver-
sar com a prefeitura e com 
o Ministério Público, na ten-
tativa de resolver a situação. 
O parlamentar ressaltou que 
vai solicitar uma reunião da 
comissão com o prefeito de 
Contagem, Alexis de Freitas, 

A diretora de Emprego da Pre-
feitura de Contagem, Míriam 
Rodrigues Pedrosa, afirmou, 
na audiência pública da Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização, que o governo 
municipal também defende a 
regularização da Feira de Arte-
sanato do Eldorado e a valoriza-
ção dos feirantes. Segundo ela, 
no entanto, ainda não está defi-

tantes da Associação dos Fei-
rantes de Contagem, Marco 
Antônio do Nascimento e Jen-
nifer Ribeiro da Silva, e o coor-
denador estadual da Confede-
ração Nacional dos Artesãos 
do Brasil (Cnarts), Luiz Augus-
to Pianetti, também manifes-
taram apoio à proposta de 
regularização da situação dos 
expositores do Eldorado.

que todos os expositores sejam 
credenciados. “A feira ajudou 
no desenvolvimento do Eldo-
rado e de Contagem, mas, infe-
lizmente, os prefeitos sempre 
falam em mudá-la de lugar”, 
criticou. Ela afirmou que mui-
tas famílias dependem da feira 
para seu sustento e pagam im-
postos para expor no local. 

Outros dois represen-

O advogado representante 
dos feirantes, Helson Pereira 
Resende, relatou que, no ano 
passado, foi feito pela Prefei-
tura de Contagem um cadastro 
dos novos expositores com a 
promessa de que receberiam 
um credenciamento, o que não 
teria acontecido. Segundo ele, 
essa situação permanece inde-
finida. Ele pediu que a prefeitu-
ra esclareça a situação, informe 
quais expositores estão cadas-
trados e quais não estão e bus-
que uma solução para o proble-
ma. De acordo com Resende, 
falta clareza por parte do Poder 
Executivo municipal.

Uma das expositoras da 
Feira de Artesanato de Con-
tagem, Daniele Gonçalves 
de Freitas Paiva disse que os 
feirantes que não possuem o 
cadastro querem regularizar 
a situação. 

A presidente da Associação 
dos Feirantes de Contagem, Ed-
na Moreira Zanette, defendeu 

Os expositores que traba-
lham na Feira de Artesanato 
do Eldorado, em Contagem 
(Região Metropolitana de Belo 
Horizonte), mas ainda não fo-
ram credenciados pelo Execu-
tivo municipal, reivindicam a 
regularização de sua situação. 
O tema foi discutido ontem 
na Assembleia Legislativa, em 
audiência pública da Comissão 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização. Os participantes 
da reunião, de maneira geral, 
manifestaram apoio à deman-
da dos feirantes.

A Feira de Artesanato fun-
ciona no Eldorado há cerca de 
30 anos e tem 2 mil exposito-
res, sendo que parte deles não 
estão regularizados. O autor do 
requerimento de audiência, de-
putado Fred Costa (PEN), disse 
que a Prefeitura de Contagem 
foi notificada pelo Ministério 
Público para resolver a situa-
ção, após denúncias de irregu-
laridades e falta de segurança.

Regularização de expositores da Feira 
de Artesanato do Eldorado recebe apoio 

Comissão de Assuntos Municipais debateu o credenciamento de feirantes

Ricardo Barbosa
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Entorno da represa Vargem das Flores 
tem esgoto e construções irregulares

ORADORES
Hansenianos
O deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS) se solidarizou com os 
moradores de ex-colônias de 
hansenianos que funcionam 
em imóveis que pertencem à 
Fundação Hospitalar do Esta-
do de Minas Gerais (Fhemig). 
Apesar de ocuparem os locais 
há décadas, eles vivem sob 
ameaça de despejo e lutam 
para obter o título de proprie-

dade. O parlamentar desta-
cou, em especial, as carências 
enfrentadas pelos moradores 
do entorno da Casa de Saúde 
Padre Damião, em Ubá (Zona 
da Mata), cidade onde foi pre-
feito por dois mandatos, após 
superar dificuldades. “Quem 
fala aqui é um homem que 
também já foi despejado”, 
revelou. O parlamentar lem-
brou que somente por meio 

do futebol, em dez anos co-
mo jogador, é que começou 
a mudar sua história. No ano 
passado, ele dedicou emen-
da parlamentar a melhorias 
na ex-colônia e, agora, inter-
mediou a confecção de uma 
planta que poderá permitir 
a doação dos terrenos. Em 
aparte, o deputado João Leite 
(PSDB) também manifestou 
apoio aos hansenianos.

Imóveis
O deputado João Leite (PSDB), 
ao comentar o pronuncia-
mento do deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS), alertou o cole-
ga para a possibilidade de as 
casas ocupadas por famílias 
de hansenianos constarem 
da lista de imóveis a serem 
alienados pelo Estado, em 
virtude do projeto do gover-
nador que prevê a criação 

de fundos de investimento. 
“Cuidado para não venderem 
esses imóveis antes que eles 
possam ser doados às famí-
lias”, afirmou. O parlamentar 
criticou, ainda, a inclusão de 
hospitais, escolas e até de 
imóveis da Praça da Liber-
dade no rol de alienáveis, 
como parte de uma lista em 
que o governo admitiu haver 
erros. “Este é um governo 

da maldade”, declarou João 
Leite. Entre os imóveis da 
relação estaria o Hospital 
Alberto Cavalcanti, em BH. 
Segundo o deputado, a uni-
dade estaria sendo sucatea-
da visando futura alienação. 
“A delegacia de Iguatama 
(Centro-Oeste) também está 
à venda. Quanto batalhões 
também não estão?”, ques-
tionou João Leite.

desmatamentos e ocupações 
que têm ajudado a depredar 
a Vargem das Flores”, afirmou 
o parlamentar. Ele ressaltou 
que, no próximo dia 24, a co-
missão vai realizar uma audi-
ência para debater a questão.

Segundo o deputado Dil-
zon Melo (PTB), os problemas 
detectados durante a visita 
são comuns a muitos municí-
pios. “A prefeitura não fiscali-
za, e o poder público e a Co-
pasa não investem”, declarou.

interesse em preservá-lo. Ele 
lembrou que já foi contrata-
do e homologado um Plano 
de Manejo da Área de Prote-
ção Ambiental (APA) Vargem 
das Flores, para identificar os 
problemas.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB), que solicitou 
a visita, afirmou que a Vargem 
das Flores é um patrimônio 
da região. “A visita mostrou 
problemas em várias nascen-
tes e cursos d’água, além de 

muitas vezes não comporta o 
aumento do volume recebi-
do, em virtude das chuvas, e 
acaba deixando vazar o exce-
dente para um córrego que 
abastece a Vargem das Flores.

A comissão também veri-
ficou a existência de ligações 
de esgoto clandestinas e cons-
truções irregulares numa área 
de preservação permanente 
(APP) do entorno da represa. 

O gerente regional da Pre-
feitura de Betim, Hugo Mar-
ques, disse que grande parte do 
abastecimento da represa vem 
das regiões de Icaivera, Par-
que do Cedro e Nazaré, onde 
são encontrados loteamentos 
irregulares, muitos com cons-
truções sem rede de água e es-
goto. Além da atuação da pre-
feitura, ele defendeu uma ação 
conjunta de diversos órgãos 
para combater essas questões.

O diretor de Operação 
Metropolitana da Copasa, 
Rômulo Perilli, declarou que 
a Vargem das Flores é um 
importante manancial da 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte e a Copasa tem 

A degradação da represa Var-
gem das Flores, ocasionada por 
ligações de esgoto clandestinas 
e pela venda e ocupação irregu-
lares de terrenos no entorno, 
foi constatada por deputados 
da Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentá-
vel. Eles visitaram ontem uma 
área de Betim (Região Metro-
politana de Belo Horizonte) que 
fica às margens do reservatório.

Também conhecida como 
Várzea das Flores, a represa 
se situa entre os municípios 
de Contagem e Betim e é res-
ponsável pelo abastecimento 
de água de cerca de 10% da 
Região Metropolitana. Junta-
mente com os reservatórios 
de Serra Azul e Rio Manso, ela 
compõe o Sistema Paraopeba.

Um dos problemas obser-
vados pelos parlamentares es-
tá na Estação Elevatória de Es-
goto de Icaivera, em Betim. A 
estrutura, dimensionada para 
dar vazão ao esgoto que vem 
do Parque Cedro e do Bairro 
Icaivera e bombeá-lo para a 
Estação de Tratamento de Es-
goto (ETE) de Nova Contagem, 

Guilherme Bergamini

Deputados visitaram o local e anunciaram audiência sobre o assunto
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12 horas

• Zás (Teatro) – George Arrunateghi, com o show Primeiro amor, em homenagem ao Dia das Mães

 0h Plenário (continuação)
 0h10 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pillatti 
 1h Panorama – Reforma trabalhista
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (15/12) – Plano Ambiental 

Territorial Kaxixó, em Martinho Campos 
 4h35 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Suicídio entre jovens 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h25 Comissão de Saúde  (27/4) (inédito) – Implantação do Serviço 

de Atendimento Médico de Urgência (Samu) no leste de Minas
 12h Memória e Poder – Manoel Cyrillo, ex-guerrilheiro da ALN
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 
Propostas para o futuro do Brasil

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissões de Participação Popular e de Educação (18/4) 

– PL 4092/17, que institui o sistema de reserva de vagas e o 
programa de assistência estudantil na UFMG e na Universidade 
Estadual de Montes Claros 

	18h05	 #Confirma
 18h35 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base             
 19h30 Panorama – Suicídio entre jovens 
 20h Segunda Musical (inédito) – Orquestra de Câmara do Sesiminas 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Novas regras do cartão de crédito 
 23h30 Zás (inédito) – Banda Boca de Sino 

• programação sujeita a alterações
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GERAÇÃO
O programa Geração, sob comando da apresentadora Fernanda Moura, bate um papo com o 
médico e ator Gustavo Werneck. Ele já recebeu vários prêmios de melhor ator, em atuações 
feitas no teatro. E, neste ano, estreia seu primeiro papel como protagonista no cinema, no 
filme Foro íntimo, dirigido por Ricardo Mehedff. Na conversa, Werneck conta como dribla a ro-
tina apertada entre os palcos e a medicina. E dá dicas bem bacanas para os jovens que também 
têm sonhos tão diferentes. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PALESTRA 
Confira a palestra inédita Previdência Social: nascimento, crescimento e crise, que integra o 
Programa de Atualização em Poder Legislativo e Administração Pública da Escola do Legislati-
vo. O expositor Décio Bruno Lopes apresenta a evolução da Previdência Social no ordenamento 
jurídico brasileiro, distinguindo os diferentes regimes previdenciários adotados no Brasil, con-
forme a Constituição de 1988; e destaca, ainda, alguns tópicos das mais recentes tendências 
mundiais de reforma desse sistema. Sábado, às 22h30.

SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa analisa a cobertura da mídia internacional sobre os recentes fatos políticos 
ocorridos no Brasil, falando dos desafios enfrentados pela imprensa estrangeira, nesse mo-
mento em que a política brasileira produz tantos fatos e as opiniões se mostram tão divididas. 
Nossos convidados são João Carlos Firpe Penna, assessor de comunicação do Conselho Regio-
nal de Economia, e a professora de jornalismo Ângela Carrato. Eles explicam as diferenças de 
orientação editorial e em que medida a interpretação dos fatos pode comprometer os negó-
cios do Brasil com o restante do mundo. Domingo, às 18 horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


