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Deputados e integrantes de movimentos 
sociais defendem eleições diretas

PLs sobre assistência voltam a Plenário

Daniel Protzner

 Audiência pública da Comissão de Participação Popular abordou situação política do País

conversas sobre a reforma 
política e disse que, no atual 
ambiente institucional, qual-
quer modificação nas regras 
de representação serão para 
atender interesses, e não pa-
ra fortalecer a democracia.

A defesa das eleições 
diretas foi feita também por 
dois deputados federais do 
PT de Minas Gerais, Padre 
João e Adelmo Carneiro Leão.

Brasil é apenas uma peça na 
crise do capitalismo mundial, 
que penaliza trabalhadores 
do mundo todo. “Depois de 
desestabilizar o governo de 
esquerda no nosso país, era 
preciso atingir os programas 
sociais, congelar recursos, re-
tirar direitos”, enumerou.

A vice-presidente da co-
missão, deputada Marília 
Campos (PT), comentou as 

interior, a exemplo dos gran-
des centros, em prol das dire-
tas. Sônia Mara Maranho, do 
Movimento de Atingidos por 
Barragens (MAB), reiterou 
que muitas associações de 
bairros e municípios peque-
nos também estão se posicio-
nando.

Ao fazer um retrospecto 
do golpe, o deputado Rogério 
Correia (PT) ressaltou que o 

Os interesses do capital in-
ternacional no Brasil, o cres-
cimento da direita em vários 
países e a crise mundial do 
capitalismo formam o pano 
de fundo para o golpe ocor-
rido no Brasil. A mobilização 
popular e a realização de elei-
ções gerais, e não apenas pa-
ra presidente, são a única for-
ma de resgatar a soberania 
brasileira. Em linhas gerais, 
foi isso que disseram ontem 
os participantes de audiência 
da Comissão de Participação 
Popular destinada a fazer um 
balanço do movimento Dire-
tas Já. O encontro foi solici-
tado pelo deputado Rogério 
Correia e pela deputada Ma-
rília Campos, ambos do PT.

“É momento de esque-
cermos as contradições entre 
movimentos sociais e parti-
dos de esquerda. Um con-
gresso com tantos envolvidos 
em corrupção não pode fazer 
eleição indireta”, salientou o 
presidente da comissão, de-
putado Doutor Jean Freire 
(PT). Segundo ele, o golpe 
continua em curso e surpre-
endendo a cada dia. Mas há 
um movimento crescente no 

do Fundo Especial do Ministé-
rio Público e do DEER-MG, no 
valor total de R$ 42,3 milhões. 
A matéria, que tramita em 
turno único, está pronta para 
análise em Plenário.

O relator, deputado Tia-
go Ulisses (PV), recomendou 
a aprovação com emendas 
que preveem também suple-
mentações para a Procurado-
ria-Geral de Justiça e o Fundo 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor, no valor de R$ 34,7 
milhões.

social. Ele passou na forma do 
substitutivo nº 1.

Os três projetos foram 
relatados pelo deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB).
Créditos – A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) ampliada 
com membros de outras co-
missões também deu parecer 
favorável, ontem, a um proje-
to, o PL 4.281/17, do governa-
dor, que autoriza abertura de 
créditos suplementares em 
favor da Defensoria Pública, 

comissão. Também do gover-
nador é o PL 4.154/17, que 
autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Serviço Social Au-
tônomo Servas (SSA-Servas). 
O projeto teve sua aprovação 
recomendada na forma do 
vencido em 1º turno. 

Outro projeto a receber 
parecer favorável foi o PL 
926/15, do deputado André 
Quintão (PT), que dispõe so-
bre a celebração de parcerias 
entre o poder público e enti-
dades da área de assistência 

Estão prontos para votação 
em 2º turno no Plenário três 
projetos de lei sobre assis-
tência social. Eles foram ana-
lisados pela Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social, em reunião 
realizada ontem.

O PL 4.151/17, do gover-
nador Fernando Pimentel, cria 
o Programa de Aprimoramen-
to da Rede Socioassistencial 
do Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas). Ele passou na 
forma do substitutivo nº 1, da 
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Comissão cobrou agilidade nas obras da Rodovia BR-040

Guilherme Bergamini

Aplicação da nova norma foi tema de audiência ontem

Guilherme Dardanhan

Duplicação de trechos e instalação de
trevos na BR-040 dependem de licenças

Lei que protege animais é pouco aplicada

cuida mais”, denunciou uma 
integrante da associação de 
moradores do condomínio Al-
phaville, Kátia Alice Oliveira, 
numa referência à Via-040.

O deputado Fred Costa 
cobrou agilidade dos órgãos 
responsáveis para que o 
contrato com a Via-040 seja 
plenamente executado. O de-
putado Alencar da Silveira Jr. 
(PDT) também pediu que seja 
cumprido o que foi acordado 
por parte das autoridades pú-
blicas responsáveis.

intervenções na via ainda te-
rão que passar pelo crivo do 
instituto ou mesmo de outros 
órgãos ambientais. Isso por-
que, em alguns casos, ainda 
faltariam estudos sobre im-
pactos em áreas de grutas e 
em unidades de conservação.

Além de atrasos na dupli-
cação da BR-040, usuários da 
via e gestores públicos recla-
mam de falta de sinalização e 
de manutenção. “Não estão 
cumprindo nem com o que 
é básico. Nem do asfalto se 

ocorridos na estrada. 
O prazo contratual para 

que a concessionária dupli-
que trechos como esses ain-
da não começou a correr, se-
gundo indicou na reunião o 
coordenador de infraestru-
tura rodoviária da ANTT em 
Minas, Thales Carvalho. Ele 
explicou que, embora o con-
trato de concessão à Via-040 
tenha sido assinado em abril 
de 2014, a União realizou 
o licenciamento ambiental 
por meio da Empresa de Pla-
nejamento e Logística (EPL), 
que ainda detém a titulari-
dade da licença. Somente 
quando essa titularidade 
for transferida à Via-040 é 
que começará a ser contado 
o prazo de cinco anos pa-
ra que 100% da duplicação 
prevista esteja concluída.

Até lá, segundo Carva-
lho, não podem ser apli-
cadas à concessionária as 
multas relativas a atrasos no 
cronograma de duplicação. 

O diretor de Áreas Pro-
tegidas do IEF, Henri Dubois 
Collet, disse que algumas das 

Algumas das melhorias na 
Rodovia BR-040, em Minas 
Gerais, como a duplicação de 
trechos e a instalação de tre-
vos, dependem de ajustes na 
questão ambiental. Foi o que 
informaram ontem represen-
tantes do Instituto Estadual 
de Florestas (IEF) e da Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). Eles parti-
ciparam de audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, 
requerida pelo deputado 
Fred Costa (PEN), que cobra 
agilidade no cumprimento do 
cronograma de obras, a cargo 
da concessionária Via-040.

De acordo com o par-
lamentar, que criticou a au-
sência de representantes da 
concessionária na audiência, 
o contrato de concessão foi 
firmado em 2014, abrangen-
do 936 quilômetros entre 
Brasília (DF) e Juiz de Fora 
(Zona da Mata). Do trajeto 
total, um pequeno trecho de 
40 quilômetros entre Belo 
Horizonte e Itabirito respon-
deria por 30% dos acidentes 

vencemos um desafio, mas 
um novo se apresenta, que é o 
de fazer com que ela seja apli-
cada”, afirmou o parlamentar.

Também participou da 
audiência a diretora de Zoo-
noses da Prefeitura de Con-
tagem, Mariana Licéia. Ela 
informou que o município 
realizará em agosto seu pri-
meiro seminário sobre con-
trole populacional de animais 
e saúde pública.

Outra participante, a pre-
sidente da ONG Do Bem Pet 
(de Nova Lima), Daniela Araú-
jo Passos, disse que o municí-
pio vai colocar em operação, a 
partir de sábado (24), um ser-
viço de disque-denúncia, para 
que a população possa dela-
tar anonimamente os donos 
que maltratam seus animais.

Assembleia Legislativa, de au-
toria dos deputados Noraldino 
Júnior (PSC), que preside a co-
missão, e Fred Costa (PEN).

Na reunião de ontem, so-
licitada por Noraldino Júnior, 
a comissão recebeu o fiscal 
Eric Alves Machado, diretor 
de Planejamento Ambiental 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Conta-
gem, cidade apresentada co-
mo exceção na aplicação da 
lei. Segundo Machado, a fis-
calização dos maus-tratos foi 
facilitada pela nova norma.

Na avaliação do deputado 
Noraldino Júnior, a lei promo-
veu uma mudança de visão 
e poderá servir como instru-
mento para mudar a realidade 
dos animais que sofrem maus-
-tratos. “Com a lei sancionada, 

ticipantes de audiência pública 
realizada ontem pela Comissão 
Extraordinária de Proteção dos 
Animais. A norma é resultado 
de projeto de lei aprovado na 

Sancionada em 2016, a Lei 
22.231, que trata da definição 
de maus-tratos contra animais 
no Estado, ainda tem sido 
pouco aplicada, segundo par-

COMISSÕES
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Assembleia recebe cinco indicações do 
governador para Conselho de Educação

ORADORES

Segurança pública 1
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) contestou balan-
ço da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública que indica 
a queda da criminalidade em 
Minas Gerais. O parlamentar 
acusou o governo de maquiar 
dados e, para embasar seu 
posicionamento, apresentou 
um áudio com o registro de 
explosões em uma agência 

da Caixa Econômica Federal 
em Salinas (Norte de Minas), 
na madrugada de quarta-fei-
ra (21). Rodrigues lembrou 
que situação semelhante 
ocorreu nos municípios de 
Monte Belo, Alpinópolis e 
Camanducaia, no Sul de Mi-
nas, neste mês. O deputado 
credita o problema à redu-
ção da verba para custeio 
e investimento das Polícias 

Militar e Civil. Alguns dos 
problemas enfrentados pelas 
corporações, de acordo com 
Sargento Rodrigues, são mu-
nições e coletes à prova de 
balas vencidos, viaturas sem 
manutenção e falta de efe-
tivo. Em aparte, João Leite 
(PSDB) afirmou que policiais 
civis aposentados ainda não 
receberam seus proventos 
neste mês.

Acerto de contas
O deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB) disse que par-
ticipou, juntamente com 
parlamentares estaduais e 
federais, de uma reunião na 
quarta-feira (21) com o pre-
sidente da Câmara dos De-
putados, deputado federal 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para 
cobrar celeridade no acerto 
de contas dos estados com 

a União. Minas Gerais rei-
vindica o ressarcimento pe-
las perdas provenientes da 
desoneração sobre expor-
tações provocadas pela Lei 
Kandir, que teria gerado um 
passivo de R$ 135 bilhões, 
segundo Tadeu Martins Lei-
te. Ele contou que a ALMG 
receberá, no dia 6 de julho, 
uma audiência da comissão 
especial da Câmara dos De-

putados criada para analisar 
o assunto. O parlamentar 
também relatou que, duran-
te o encontro em Brasília, foi 
entregue um documento da 
Assembleia contra o leilão 
de usinas da Cemig. Outros 
assuntos abordados por ele 
foram a necessidade de in-
tervenções na BR-251 e a 
segurança pública no Norte 
de Minas.

Segurança pública 2
Os desafios enfrentados pela 
Delegacia de Polícia de Ita-
birito (Região Central) foram 
abordados pelo deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT). 
Ele informou que as condi-
ções de trabalho no local não 
são adequadas e, por isso, a 
delegacia fecha a partir das 
18 horas e nos fins de sema-
na, o que faz com que qual-

quer ocorrência nesse perío-
do seja registrada em Ouro 
Preto, com o deslocamento 
de uma viatura. Ele salien-
tou que diversos municípios 
passam por situação seme-
lhante. Alencar da Silveira Jr. 
também se queixou da pas-
sividade dos brasileiros, ao 
criticar medidas como a co-
brança por bagagem despa-
chada pelas companhias aé-

reas e a exigência de extinto-
res de incêndio nos veículos, 
que já foi revogada. Para o 
parlamentar, normas do ti-
po só são aprovadas com o 
pagamento de propina por 
parte dos interessados. Por 
fim, o deputado criticou as 
concessões de rodovias, que 
permitem a cobrança de pe-
dágio em trechos ainda não 
reformados.

PLENÁRIO

de internos acompanhavam o 
pronunciamento dos deputa-
dos, na antessala do Plenário.

passe de recursos a comunida-
des terapêuticas que acolhem 
dependentes químicos. Mães 

e Maria da Glória Giudice. 
Maria do Carmo Menicucci foi 
escolhida a partir de uma lista 
elaborada pela sociedade civil, 
uma vez que a Lei Delegada 
31, de 1985, prevê a seleção 
de até dez membros do órgão 
segundo esse critério, do total 
de 24 integrantes do conselho.

As indicações serão apre-
ciadas por uma comissão es-
pecial antes de serem votadas, 
em turno único, no Plenário.
Dependentes – No final da 
reunião, os deputados João 
Leite (PSDB) e Sargento Rodri-
gues (PDT) pediram a palavra 
para cobrar do governo o re-

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagens do governador 
Fernando Pimentel com cinco 
indicações para o Conselho Es-
tadual de Educação. O órgão é 
vinculado ao governo do Esta-
do e tem como missão traba-
lhar pelo desenvolvimento do 
ensino público, por meio da 
aplicação e do aprimoramen-
to do sistema normativo e da 
cooperação com outras enti-
dades e a sociedade.

Por livre escolha do gover-
nador, foram indicados a inte-
grar o conselho Eduardo Chiari, 
Dalila Oliveira, Girlaine Figueiró 

Mensagens com as indicações foram lidas na Reunião Ordinária

Willian Dias
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9h30

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – debater, com a pre-
sença de convidados, o acolhimento compulsório de bebês de mulheres 
usuárias de drogas. Requerimento: deputada Marília Campos

 

12 horas
• Zás (Teatro) – show Herança, com a dupla Ramon e Rozado

14 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5° ano do Colégio Santa Maria, de 

Belo Horizonte

 0h Plenário (continuação)
 0h15 Minas é Muitas – Alto Caparaó 
 1h Panorama – Preparação para a aposentadoria 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (9/5) – Situação 

dos horticultores do Estado, em especial no que se refere às 
culturas de morango, batata e brócolis

 4h45 Palestra – Formação política para educadores: escola, mídia e 
redes sociais, com Shirley Rezende e Juliana Batista

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 15 
(Os primeiros 20 anos da República no Brasil: reivindicações 
operárias e revoltas militares)

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Tireóide 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular (ao vivo) – Debate sobre 

o acolhimento compulsório de bebês de mulheres usuárias de 
drogas e com outras vulnerabilidades 

 12h Memória e Poder – Político e empresário João Pinto Ribeiro
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 15 
(Os primeiros 20 anos da República no Brasil: reivindicações 
operárias e revoltas militares)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Meio Ambiente (24/5) – Situação das nascentes 

que abastecem a represa Várzea das Flores e os impactos das 
ocupações irregulares

 17h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro / organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – Tireóide 
 20h Segunda Musical (inédito) – Orquestra Flutuar 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Conflitos no campo 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Planos de saúde 
 23h30 Zás – Cantor Tadeu Franco

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate aponta alternativas aos conflitos no campo, que fizeram mais de 60 ví-
timas só em 2016. Nossos convidados analisam se o aumento da tensão no meio rural estaria 
ligado à extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário ou ao fim da Ouvidoria Agrária Na-
cional, órgãos ligados aos assentamentos e à mediação de conflitos. Participam do programa 
os deputados Paulo Guedes (PT) e Antonio Carlos Arantes (PSDB). Sexta e sábado, às 21 horas; 
domingo, às 13 horas.

SALA DE IMPRENSA
Em que medida as notícias sobre crimes contribuem para o aumento da violência ou estimu-
lam a população a fazer justiça com as próprias mãos? O caso mais recente é o do rapaz que 
teve a testa tatuada, mas ainda há os casos de linchamentos, tudo devidamente registrado e 
explorado ao máximo pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais. Afinal, a mídia se 
preocupa e se responsabiliza pelo que exibe? Para falar do assunto, convidamos os jornalistas 
Ricardo Sapia, da Rádio Super, e Antônia Montenegro, cientista social e professora de Comuni-
cação da PUC Minas. Domingo, às 18 horas.

PANORAMA 
Como você se imagina daqui a 10, 20 ou 30 anos, quando estiver aposentado? No Panorama 
especial sobre o tema, o consultor financeiro Erasmo Vieira e a psicóloga Daniela Piroli vão 
explicar por que a preparação para a aposentadoria deve começar quando ainda se é jovem e 
quais são os cuidados para se manter o equilíbrio financeiro e a saúde mental. Também comen-
tarão sobre a importância da conversa franca com os parentes sobre a nova realidade familiar 
e o papel das empresas na vida futura dos ex-funcionários aposentados. Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


