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Secretário destaca papel dos circuitos

PL que cria política de turismo tem apoio
de deputados e de associações do setor 

O 2º-vice-presidente da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis (ABIH-MG), 
Rodrigo Magerotti Soares, pe-
diu atenção especial do poder 
público à criação e ao fortale-
cimento de centros de conven-
ções. Ele afirmou que faltam 
espaços em Belo Horizonte pa-
ra a realização de eventos, con-
siderados fundamentais para a 
manutenção da rede hoteleira.

Aparecido Ribeiro, deu exem-
plos de problemas que ainda 
são entraves ao desenvolvi-
mento do turismo. Ele desta-
cou a questão dos aeroportos 
em Belo Horizonte. Na opinião 
dele, o Aeroporto de Confins, 
devido à distância, afasta os 
eventos da Capital e, portanto, 
seria importante discutir a vol-
ta de voos de grande porte ao 
Aeroporto da Pampulha.

Para o secretário, os cir-
cuitos são um instrumento 
fundamental para promover 
a regionalização do turismo. 
Por isso, a secretaria tem pro-
curado incentivar os municí-
pios a aderirem a esses me-
canismos de planejamento 
integrado da atividade. 
Entraves – O diretor da Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Minas Gerais (ACMinas), José 

Na audiência da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
o secretário de Estado de Tu-
rismo, Ricardo Faria, defendeu 
o fortalecimento dos circuitos 
turísticos. Segundo ele, Minas 
Gerais foi pioneira na criação 
dos circuitos e também na apli-
cação do ICMS turístico (repas-
ses de recursos estaduais para 
os municípios investirem no 
desenvolvimento do setor).

rismo religioso, de eventos e 
de esportes, entre outros, e 
ressaltou que Minas Gerais 
já possui uma rede hoteleira 
montada. O deputado Geral-
do Pimenta (PCdoB) também 
mencionou diversos atrativos 
do Estado para os turistas.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) considera ne-
cessária a tramitação rápida 
do projeto.

O vice-presidente da comissão, 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), concordou com o colega.

O relator do PL 3.844/16 
na comissão, deputado Ivair 
Nogueira (PMDB), falou sobre 
o potencial turístico da repre-
sa Várzea das Flores. O presi-
dente da comissão, deputado 
Roberto Andrade (PSB), citou 
as várias frentes que podem 
ser exploradas, como o tu-

não totalmente explorado e 
que o PL 3.844/16 pode con-
tribuir para modificar essa 
situação. O autor do requeri-
mento de audiência, deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB), 
afirmou que o projeto vai in-
centivar o turismo no Estado, já 
que a criação de uma legislação 
que estabeleça parâmetros po-
de ter como resultado a desti-
nação de recursos para o setor. 

Representantes do governo do 
Estado e de entidades ligadas 
ao setor turístico e ao comércio 
e parlamentares defenderam 
ontem a aprovação do Projeto 
de Lei (PL) 3.844/16, do gover-
nador Fernando Pimentel, que 
institui a Política Estadual de 
Turismo. Eles participaram de 
audiência da Comissão de De-
senvolvimento Econômico.

O presidente da Federa-
ção dos Circuitos Turísticos de 
Minas Gerais, Marco André 
Malaquias, disse que o Estado 
possui muitos atrativos que 
não estão sendo aproveitados 
e que precisam do apoio do 
poder público para se desen-
volver. “O potencial de Minas 
Gerais no turismo é enorme, 
e o projeto é um marco para 
incentivar o desenvolvimento 
da atividade”, destacou.

O coordenador regional 
da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação, 
Marcos Valério Rocha, defen-
deu que a futura lei dê condi-
ções de investimento para a 
Secretaria de Estado de Turis-
mo. Para ele, é fundamental 
que a pasta se fortaleça polí-
tica e economicamente.
Recursos – Os deputados apon-
taram que Minas Gerais tem 
um grande potencial turístico 

Guilherme Bergamini 

Participantes da audiência destacaram a importância de se explorar o potencial turístico de Minas
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Comissão dos Animais ouve denúncia
de animais, como castração e 
esterilização. “Devido ao des-
caso do poder público, existe 
o risco de o País enfrentar 
epidemias de doenças causa-
das pelo aumento de animais 
nas ruas”, afirmou o deputa-
do Noraldino Júnior.

Além do pedido de pro-
vidências à Polícia Civil para 
apurar o caso da cadela Preti-
nha, os parlamentares aprova-
ram uma série de requerimen-
tos de audiências públicas e vi-
sitas, sobre assuntos diversos.

Costa (PEN) e Bosco (PTdoB).
Segundo a denunciante, 

no prédio há outros morado-
res com animais domésticos, 
a maioria de raça, e todos 
têm livre acesso ao elevador. 
A proibição do uso do eleva-
dor atingiria apenas a cadela 
Pretinha pelo fato de ser uma 
vira-lata resgatada da rua.

Além de condenar a ati-
tude da síndica, o presiden-
te da comissão defendeu a 
adoção de políticas públicas 
de prevenção ao abandono 

voluntária e militante da causa 
animal Kátia Lacerda.

Após ouvirem a denúncia, 
os parlamentares presentes 
à reunião aprovaram requeri-
mento propondo encaminhar 
pedidos de providências à 
Polícia Civil, visando à suspen-
são da medida imposta contra 
Pretinha, bem como a punição 
dos culpados. O pedido foi as-
sinado pelo presidente da co-
missão, deputado Noraldino 
Júnior (PSC), e pelos deputados 
Geraldo Pimenta (PCdoB), Fred 

Moradora do apartamento 
1204 do tradicional Edifício JK, 
no Barro Preto, em Belo Hori-
zonte, a vira-lata Pretinha esta-
ria sendo obrigada, pela síndi-
ca do prédio, a descer e a subir 
12 andares, três vezes ao dia, 
para passear e fazer suas ne-
cessidades. Juntamente com a 
cadelinha, também cumprem 
o mesmo exercício forçado a 
sua tutora e o seu tratador. A 
denúncia foi feita ontem, na 
Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais, pela 

meio da doação de remédios 
e roupas, entre outros itens. 
O hospital estaria exigindo 
documentos que eles não 
possuem e dizendo que eles 
não podem atuar no local.

Os parlamentares me-
diaram, durante a visita, uma 
reunião entre representan-
tes do grupo e da diretoria. 
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT), autor do requerimen-
to de visita, disse que a ques-
tão foi resolvida. “A diretoria 
garantiu que o grupo perma-
necerá atuando no hospital e 
os detalhes para que o con-
vênio formal seja firmado se-
rão resolvidos”, afirmou.

jeto para fechamento do 
posto de coleta e era isso 
que mais nos preocupava”, 
disse o deputado Anselmo 
José Domingos (PTC). Ele 
defendeu, ainda, a contra-
tação de novos funcionários 
para o posto e a realização 
de campanhas para aumen-
tar o número de doadores.
Voluntários – Durante a vi-
sita, um grupo de voluntá-
rios que trabalha no Hospi-
tal Júlia Kubitschek, ligado 
à Associação Mãos Amigas, 
denunciou que a atual ges-
tão estaria ameaçando-os de 
despejo. A entidade dá apoio 
aos pacientes carentes, por 

ço inviabiliza a doação.
Diante desse quadro, os 

funcionários ficariam ocio-
sos por longos períodos, en-
quanto doadores esperariam 
por várias horas nos horários 
mais cheios. Fernando Bas-
ques afirmou, ainda, que es-
tá em estudo uma escala que 
permita a abertura do centro 
à noite pelo menos uma vez 
por semana, para atender 
aqueles que não podem ir 
até lá durante o dia, em fun-
ção de trabalho.

Os parlamentares se 
disseram mais tranquilos 
diante das explicações. “En-
tendemos que não há pro-

Mudanças no horário de fun-
cionamento do posto de co-
leta da Fundação Hemominas 
no Hospital Júlia Kubitschek e 
conflitos com a Associação 
Mãos Amigas, que atua nes-
sa unidade de saúde de Belo 
Horizonte, levaram os par-
lamentares da Comissão de 
Saúde até o local, na manhã 
de ontem. O diretor da He-
mominas, Fernando Basques, 
acompanhou os deputados 
na visita. Segundo ele, a par-
tir de agosto, a coleta funcio-
nará apenas pela manhã, de 
segunda a sábado.

A medida, disse o dire-
tor, visa aumentar a eficiên-
cia do trabalho e deverá re-
duzir o tempo de espera dos 
doadores nos horários mais 
cheios. “O que é benéfico 
para a população é um aten-
dimento rápido, eficiente e, 
o mais importante, a entre-
ga de sangue de qualidade a 
quem precisa”, afirmou. De 
acordo com Basques, o mo-
delo já é seguido em alguns 
dos 24 postos da Hemomi-
nas, com sucesso.

A fundação argumen-
ta que não há demanda de 
trabalho em horário inte-
gral, uma vez que a maioria 
das pessoas doa sangue na 
manhã de sábado. Durante 
a tarde, por cerca de três 
horas, o espaço fica pratica-
mente vazio, já que o almo-

Hemominas informa que posto no Júlia
Kubitschek continua, mas em novo horário

Ricardo Barbosa

 Deputados conversaram com representantes da Hemominas e do hospital, durante visita
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Ocupações serão tema de audiências
Diretas – O deputado Cris-
tiano Silveira comentou as 
denúncias contra o presiden-
te Michel Temer e o senador 
afastado Aécio Neves (PSDB-
-MG). Ele defendeu a realiza-
ção de eleições diretas como 
única forma de pacificar o Bra-
sil. “Só um presidente legítimo 
pode reconstruir o ambiente 
político neste país”, afirmou.

(PT), tem por finalidade de-
bater a situação de ocupa-
ções em Nova Lima. Os dois 
deputados também querem 
visitar o local.

Mais um requerimento 
de Rogério Correia propõe 
audiência para debater te-
mas relacionados à passagem 
do Dia Internacional de Com-
bate à LGBTfobia.

Rogério Correia (PT), sobre 
o assunto. Ele pede visita à 
Corregedoria da Polícia Mi-
litar para conhecer detalhes 
da investigação sobre denún-
cias de abuso dos policiais na 
reintegração de posse.

Outra audiência solicita-
da por Rogério Correia e pe-
lo presidente da comissão, 
deputado Cristiano Silveira 

A Comissão de Direitos Hu-
manos vai buscar mais escla-
recimentos sobre a operação 
de reintegração de posse rea- 
lizada pela Polícia Militar na 
Ocupação Manoel Aleixo, em 
Mário Campos, no dia 1º de 
maio. Em reunião da comis-
são realizada ontem, foi apro-
vado requerimento do 1º-se-
cretário da ALMG, deputado 

abusos contra crianças e ado-
lescentes no Brasil. Diante dis-
so, ele alertou para a impor-
tância da participação efetiva 
da Polícia Rodoviária Federal 
no combate a esse problema.

O presidente da comissão, 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), citou relatos de assédio no 
Vale do Jequitinhonha e lamen-
tou que, muitas vezes, a violên-
cia acontece dentro de casa. 

“É necessário defender o 
fortalecimento dos espaços 
de discussão como forma de 
criar estratégias efetivas de 
atuação”, defendeu a presi-
dente do Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Célia Nahas.

área de saúde para a identifica-
ção dos tipos de violência.

Para o representante da 
Secretaria de Estado de Edu-
cação, Sebastião Oliveira, é 
preciso capacitar os profis-
sionais das escolas para que 
identifiquem e denunciem os 
episódios de violência ocorri-
dos no ambiente escolar.

O coordenador do Fórum 
Interinstitucional de Enfren-
tamento da Violência Sexual 
contra a Criança e o Adoles-
cente, Moisés Costa, afirmou 
que, por ter a maior malha 
rodoviária do País, Minas Ge-
rais é o estado com a maior 
quantidade de pontos de vul-
nerabilidade de exploração e 

investimentos em estrutura 
física e recursos humanos.

O superintendente de Pro-
teção Social da Subsecretaria 
de Estado de Assistência Social, 
Régis Andrade, informou que 
os atendimentos a denúncias 
de violência sexual contra crian-
ças e adolescentes cresceram 
cerca de 5% entre 2015 e 2016. 

Na opinião da coordena-
dora de Políticas de Equidade 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, Lorena Lemos, a violên-
cia contra a criança é também 
um problema de saúde públi-
ca. Ela destacou a importância 
dos programas de prevenção e 
atenção e disse que o desafio 
é habilitar os profissionais da 

É preciso fortalecer a rede in-
tegrada de atenção e combate 
à violência contra a criança e o 
adolescente em Minas Gerais. 
Essa é a opinião de represen-
tantes do governo do Estado e 
de entidades da sociedade civil 
que participaram, ontem, de 
audiência pública da Comissão 
de Participação Popular. A reu-
nião, requerida pelo presidente 
da comissão, deputado Doutor 
Jean Freire (PT), marcou o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes.

Segundo dados apresenta-
dos pela chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública, Desirée Garcia, 
cerca de 2,5 mil crianças de 
até 11 anos são vítimas de vio-
lência sexual, anualmente. Ela 
afirmou que os números não 
representam a realidade, tendo 
em vista que a maior parte dos 
casos sequer é denunciada. 

O secretário de Estado de 
Direitos Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania, Nilmá-
rio Miranda, destacou que o 
trabalho começa na denúncia 
e o enfrentamento não pode 
ser isolado, por se tratar de 
um tema intersetorial.

Também para o presiden-
te do Fórum Mineiro de Con-
selheiros e Ex-Conselheiros 
Tutelares, Wellington Amo-
rim, a denúncia é vital para 
o enfrentamento do proble-
ma. Ele defendeu o fortaleci-
mento da rede integrada de 
proteção, por meio de mais 

Governo e entidades pedem integração no
combate à violência sexual contra crianças

Luiz Santana

Reunião da Comissão de Participação Popular marcou Dia Nacional de Enfrentamento da Violência

COMISSÕES
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9 horas

• Etapa estadual do 3º Encontro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (Auditório da Escola do Legislativo) – cessão de espaço
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Cartas poéticas, com Luciano Luppi, Ivana Andrés, Evaldo Nogueira e Márcio Batista

 0h Palestra (continuação) – Ativismo político, com Helcimara Telles 
 1h Panorama – Suicídio entre jovens
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (7/12) – Apresentação do relatório detalhado 

do Sistema Único de Saúde pelo gestor do SUS no Estado
 4h30 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h45 Compactos de Comissões 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (3/5) – 

Debate sobre o programa Minas Acolhe 
 11h40 Compactos de Comissões 
 12h Memória e Poder – Político e engenheiro Eliseu Resende

 13h Mundo Político 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (4/5) – Situação de precariedade de 26 

hospitais do Estado que sofrem o risco de terem atividades 
paralisadas pelo CRM

	18h05	 #Confirma
 18h35 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – Maternidade hoje 
 20h Segunda Musical – Trio Armonie di Roma (Götz Hartmann, 

Mirta Herrera e Beatriz Lozano)
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Combate à alienação parental  
 23h30 Zás (inédito) – Homenagem às mães, com George Arrunateghi

•	programação	sujeita	a	alterações
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PANORAMA
Nunca houve na história recente da humanidade uma crise migratória tão intensa como a que 
estamos vendo atualmente no cenário mundial. E, justamente nesse contexto geoeconômico 
global, o Congresso Nacional acaba de aprovar a nova Lei de Migração do País. Para falar do 
tema, foram convidados Duval Fernandes, professor da PUC Minas e coordenador do Observa-
tório de Migração Internacional do Estado de Minas Gerais, e Juliana Miranda Rocha, assessora 
jurídica do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Sábado, às 16 horas.

PALESTRA TRE
Dentro da programação do projeto 3º Turno, da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas, 
confira a palestra Participação feminina na política, com a advogada Polianna Pereira dos San-
tos. Como debatedores foram convidados Débora do Carmo Vicente e Arthur Magno e Silva 
Guerra. O projeto tem a proposta de apresentar a magistrados, promotores, advogados, ser-
vidores e estudantes importantes temas jurídicos, especialmente relacionados ao processo 
político eleitoral. Sábado, às 22h30. 

COMISSÃO
De um lado, infraestrutura de produção precária e preços que não cobrem os custos. Do outro, 
dívidas que se acumulam nos bancos e falta de crédito. Essa é a realidade dos horticultores do 
sul de Minas, em especial daqueles que se dedicam à produção de morango, batata e brócolis. 
Os problemas foram relatados em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico. O debate serviu como um pedido de socorro para que o poder público intervenha a 
tempo de evitar uma quebradeira geral entre os produtores. Domingo, às 9h45.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


