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Nos 27 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, entidades cobram avanços

Minas Gerais é o segundo Es-
tado que mais registra casos 
de violação de direitos de 
crianças e adolescentes e o 
terceiro em denúncias de vio-
lência sexual. As informações 
foram apresentadas ontem pe-
lo coordenador do Fórum Esta-
dual de Enfrentamento da Vio-
lência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, Moisés Barbosa 
Costa, em audiência da Co-
missão de Participação Popu-
lar. A reunião, requerida pelo 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), teve como tema os avan-
ços e os desafios do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), que completa 27 anos.

Na opinião de Moisés, os 
dados apresentados por ele 
apontam para o fato de que 
as pessoas estão se conscien-
tizando e denunciando cada 
vez mais as violações de di-
reitos. Entretanto, segundo 
o coordenador do fórum, es-
ses problemas permanecem 
arraigados na sociedade.

Moisés cobrou avanços 
especialmente no combate 
ao abuso sexual de crianças 
e adolescentes, o que deve 
incluir, em sua avaliação, o 
acompanhamento psicológi-
co e terapêutico das vítimas e 

de suas famílias, bem como o 
tratamento daqueles que pra-
ticam a violência. “Não existe 
uma política pública para o 
tratamento do pedófilo”, disse 
ele, acrescentando que a pre-
venção pode evitar que outras 
crianças sejam abusadas.

O diretor-geral do Institu-
to Cultiva, Rudá Ricci, apresen-
tou o programa Comunidades 
Educadoras, implantado pela 

entidade em Contagem (Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte) e que tem como 
alvo os estudantes em situa-
ção de vulnerabilidade social. 
Entre os resultados obtidos 
até agora, segundo Rudá Ric-
ci, está a redução em 90% da 
evasão escolar.

Ele também criticou o 
enfraquecimento da ideia de 
universalização das políticas 

públicas no Brasil. “O brasi-
leiro quer sucesso individual 
e não se importa com o co-
letivo. Perdemos a energia 
libertária, democrática e de 
crença no coletivo e nos tor-
namos burocráticos. Que pro-
posta temos para a educação? 
Por que estamos indo e vindo 
nas políticas públicas volta-
das a crianças e adolescen-
tes?”, questionou Rudá Ricci.

Trabalho infantil ainda preocupa
A coordenadora do curso de 
Serviço Social da PUC Minas, 
Débora Maria David da Luz, 
lembrou que o ECA trouxe 
grandes mudanças de para-
digma, sendo o primeiro deles 
a concepção da criança e do 
adolescente como sujeitos de 
direitos, que devem ser vistos 
como prioridade absoluta. 

O secretário-geral da 
Frente de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te, Manuel Alfonso Muñoz, 
afirmou que não é possível 

comemorar o aniversário do 
ECA enquanto ainda houver 
crianças e adolescentes mor-
rendo. “Há pessoas que de-
fendem a revisão do estatuto, 
mas não se pode renovar o 
que não foi cumprido”, disse. 
Nesse sentido, e para garantir 
que esses direitos sejam pre-
servados, ele defendeu uma 
melhor articulação das enti-
dades da sociedade civil.

Um dos problemas a se-
rem enfrentados é o trabalho 
infantil, que diminuiu nos úl-

timos anos, mas continua a 
existir, segundo a coordena-
dora do Fórum de Erradica-
ção e Combate ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Ado-
lescente, Elvira Cosendey. Ela 
apresentou dados do Censo 
de 2010, que revelam a exis-
tência, em Belo Horizonte, de 
mais de 9 mil crianças e ado-
lescentes com menos de 16 
anos trabalhando.

O deputado Doutor Je-
an Freire (PT) destacou que 
o objetivo da audiência, 

mais que comemorar os 27 
anos do ECA, é reivindicar 
que o estatuto seja de fato 
cumprido. Ele defendeu a 
retomada da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente.

A importância do ECA 
também foi destacada por 
adolescentes ouvidos na reu-
nião, entre os quais a verea-
dora mirim Carolina Ferreira, 
da Escola Padre Henrique 
Brandão, de Belo Horizonte. 

 Audiência pública da Comissão de Participação Popular teve como tema os 27 anos do ECA

Clarissa Barçante



2 • sexta-feira – Assembleia Informa 14 de julho de 2017

Proposta de mudança no policiamento
de Belo Horizonte enfrenta resistências

A proposta de reestruturação 
do policiamento ostensivo 
em Belo Horizonte, com o fe-
chamento de 11 companhias 
da Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG), baseia-se 
nas estatísticas da corpora-
ção. A informação foi pres-
tada pelo comandante do 
policiamento da Capital, co-
ronel Winston Coelho Costa, 

em audiência da Comissão de 
Segurança Pública realizada 
na noite de quarta-feira (12), 
a requerimento de seu pre-
sidente, deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). Durante a 
reunião, associações comu-
nitárias se manifestaram con-
trariamente ao fechamento 
das unidades. A PMMG anun-
ciou que, por ora, a medida 

está adiada, enquanto outras 
mudanças relativas à reestru-
turação são experimentadas.

De acordo com o coronel 
Winston, 33% dos registros cri-
minais de Minas Gerais são fei-
tos em Belo Horizonte,  cidade 
atendida por 4,8 mil policiais 
militares. As mudanças preten-
dem aumentar a capilaridade 
do policiamento. “Não pode-

mos atender somente quem 
mora perto do batalhão”, dis-
se. Ele afirmou que a Capital 
foi dividida em 99 setores, 13 
deles situados em vilas e fa-
velas já atendidas pelo Grupo 
de Policiamento em Áreas de 
Risco (Gepar). Os demais serão 
policiados por bases móveis, 
que contarão com vans esta-
cionadas em locais estratégi-
cos e 172 motocicletas que 
atenderão as ocorrências.

O comandante afirmou 
que o fechamento de uni-
dades da PMMG permitirá a 
liberação de pessoal adminis-
trativo para aumentar o efeti-
vo na rua. Ele disse, ainda, que 
algumas companhias estão 
muito próximas das sedes dos 
batalhões e, portanto, a estru-
tura física continuará ativa.

Uma das maiores críti-
cas à proposta é que as ba-
ses móveis não funcionarão 
durante a madrugada (en-
tre meia-noite e 6 horas), 
mas o comandante frisou 
que menos de 10% dos 
crimes ocorrem nesse pe-
ríodo. Ele acrescentou que 
a maioria das ocorrências 
é registrada por telefone, 
e não nos batalhões e nas 
companhias da PMMG.

Associações comunitárias contestam números
Os representantes de asso-
ciações comunitárias con-
testaram os dados apresen-
tados pelo coronel Winston. 
Na opinião deles, as estatís-
ticas incluem todos os tipos 
de ocorrências, como aci-
dentes de trânsito, e a pre-
ocupação maior é com atos 
de violência, que deveriam 
ter sido apresentados sepa-
radamente. Outra insatis-
fação diz respeito à falta de 
diálogo. Eles cobraram mais 
debates sobre a proposta e 
consultas públicas à popula-
ção. Participaram da reunião 
o presidente do Movimento 
das Associações de Morado-
res de Belo Horizonte, Fer-

nando Santana; o presidente 
do Coletivo Comunicar na 
Região Nordeste, André As-
cânio de Almeida; e os re-
presentantes dos moradores 
do Bairro Padre Eustáquio, 
Vanessa Freitas, e do Bairro 
Serra, Roberto Coelho.

As entidades representa-
tivas de policiais militares tam-
bém condenaram a proposta. 
O presidente da Associação 
dos Praças Policiais e Bombei-
ros Militares (Aspra), sargento 
Marco Antônio Bahia, disse 
que esse modelo é usado 
em países com baixos índices 
de criminalidade e não é ade-
quado ao Brasil. Ele destacou, 
ainda, que pelo menos 4 mil po-

liciais deverão se aposentar ao 
longo de um ano e que a pro-
posta de reestruturação pre-
tende esconder esse problema.
Retrocesso – O deputado 
Sargento Rodrigues argu-
mentou que a atual estrutura 
levou anos para ser desen-
volvida. “A Polícia Militar se 
aproximou da comunidade, 
o que é mais adequado ao 
serviço de policiamento, e 
ganhou cada vez mais apoio”, 
ressaltou. Em sua opinião, a 
nova proposta representa um 
retrocesso. Para ele, as bases 
móveis deixarão os policiais 
mais vulneráveis a ataques. 

O deputado João Leite 
(PSDB) também questionou 

o modelo e lembrou o homi-
cídio recente de um policial 
em Santa Margarida (Zona da 
Mata). Segundo ele, a propos-
ta vai deixar policiais expostos 
a situações como essa.

O deputado Fred Costa 
(PEN) disse que a população 
está com medo de sair de ca-
sa por causa da violência. O 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB) lembrou os antigos 
postos de observação e vigilân-
cia, atualmente abandonados. 

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) sugeriu que a pro-
posta seja mais bem avalia-
da. “A população não está 
convencida de que as solu-
ções são positivas”, afirmou.

 Fechamento de companhias da PMMG foi criticado em audiência da Comissão de Segurança

 Guilherme Dardanhan

COMISSÕES
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Comissão de Segurança Pública aprova
visita a parentes de militar assassinado

Parlamentares da Comissão 
de Segurança Pública da As-
sembleia Legislativa aprova-
ram requerimento para que 
seja realizada uma visita aos 
familiares do cabo Marcos 
Marques da Silva, morto em 
tentativa de assalto a banco 
no município de Santa Mar-
garida (Zona da Mata), na úl-
tima segunda-feira (10).

A atividade foi solicitada 
em reunião da Comissão de 
Segurança realizada ontem. 

Os autores do requerimento 
são o presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT); o vice-presi-
dente, deputado Cabo Júlio 
(PMDB); e os deputados João 
Leite (PSDB), Fred Costa (PEN) 
e João Vítor Xavier (PSDB).

De acordo com a Polícia 
Militar, na manhã de segunda-
-feira, oito criminosos armados 
com espingardas calibre 12 e 
fuzis assaltaram uma agência 
do Banco Sicoob em Santa 

Margarida. Em seguida, foram 
para o Banco do Brasil, onde 
houve troca de tiros e dois vi-
gilantes foram baleados, sendo 
que um deles também morreu.

Os criminosos fizeram 
dois reféns e fugiram em uma 
picape com as vítimas ser-
vindo de escudo. Na fuga, os 
assaltantes foram surpreen-
didos por uma guarnição da 
PM e reagiram a tiros. O cabo 
Marcos foi baleado e morreu. 
O policial, de 36 anos, e o vi-

gilante morto no ataque ao 
Banco do Brasil, Leonardo Jo-
sé Mendes, de 53, foram se-
pultados na terça-feira (11).

Para o deputado Sargen-
to Rodrigues, os tiros que 
mataram o policial militar fo-
ram disparados contra a “so-
ciedade”. Ele defendeu que é 
preciso valorizar o trabalho 
dos servidores da seguran-
ça pública no Estado, que 
atuam, de acordo com ele, 
como verdadeiros heróis.

DIA C

Hoje é o último dia para doar agasalhos,
livros, fraldas e eletrônicos à campanha

Hoje é o último dia para doar 
agasalhos, livros, fraldas geriá-
tricas e lixo eletrônico para 
a campanha Dia de Cooperar 
(Dia C), promovida pelo Siste-
ma Ocemg, em parceria com 
a Assembleia Legislativa e 
outras entidades. O material 
deve ser entregue das 8h30 às 
18h30, no Hall Administrativo 
da ALMG ou no Sicoob Cofal 
(Rua Rodrigues Caldas, 79, 
loja 12, Santo Agostinho – 
Belo Horizonte).

Podem ser doados para a 
campanha os seguintes itens: 
agasalhos, fraldas geriátricas, 
livros e lixo eletrônico, co-
mo monitores, impressoras, 
tablets, sons automotivos, 
televisões, carregadores de 
celular, entre outros.

A queda na temperatura 
em Belo Horizonte motivou 
a doação antecipada dos 
agasalhos que já tinham sido 
repassados para a campanha. 
Na última semana, eles foram 
entregues à Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, na Praça 
da Assembleia. Os livros vão 
para a Biblioteca Caminhos 
do Saber, da Cooperativa da 
Cultura; o lixo eletrônico tam-
bém vai para a cooperativa; e 
as fraldas geriátricas, que po-
dem ser de qualquer tama-

nho, serão entregues à Casa 
do Ancião Chichico Azevedo, 
do projeto Cidade Ozanam; 

A campanha é realizada 
em Minas desde 2009 e, em 
todo o País, desde 2015. Em 
2016, o evento beneficiou 
mais de 366 mil pessoas em 
Minas Gerais, em 256 muni-
cípios, com a participação de 
34 mil voluntários.
Solidariedade – A adesão 
do Parlamento mineiro à 
campanha é uma iniciati-
va do Assembleia Solidária, 

projeto criado em 2011 no 
âmbito do Direcionamento 
Estratégico da ALMG e que 
tem como objetivo mobilizar 
cidadãos, entidades e insti-
tuições públicas e privadas 
em torno de causas sociais.

Em outros anos, o pro-
jeto promoveu arrecadações 
de dinheiro, agasalhos e brin-
quedos e realizou ações para 
datas comemorativas, como 
o Dia do Idoso, o Dia das 
Crianças e o Natal. A última 
campanha arrecadou brin-

quedos para comunidades 
próximas a Mariana (Região 
Central do Estado) e que fo-
ram atingidas pelos rejeitos 
de minério do rompimento 
da barragem da Samarco.

Neste ano, pela primeira 
vez, a Praça da Assembleia 
sediou o lançamento do Dia 
C, que foi realizado em 1º de 
julho. A programação teve 
música, oficinas, serviços de 
saúde, atividades de lazer e 
degustação de produtos de 
mais de 200 cooperativas.

 Daniel Protzner

 Dia C foi lançado com festa no dia 1º, na Praça da Assembleia, que sediou o evento pela primeira vez
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ASSEMBLEIA DEBATE
Edição inédita do Assembleia Debate destaca o confronto entre a base e a oposição na vo-
tação das principais matérias do semestre, como a aprovação dos fundos públicos e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao ano que vem. Nossos convidados também 
ressaltam o movimento pelo acerto de contas do Estado com a União, a reinstalação da 
Comissão das Mulheres e a mudança na Constituição que assegura adicional aos servido-
res da educação. Participam do programa os deputados João Leite (PSDB) e André Quintão 
(PT). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

PANORAMA 
No Brasil, milhares de estudantes não concluem o ensino médio na idade considerada 
“regulamentar”, ou seja, até os 19 anos. Uma opção para essas pessoas é a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), modalidade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e que 
visa à recuperação do tempo perdido. No estúdio do Panorama, Leôncio Soares, professor 
da UFMG, e Thiene Carneiro, diretora de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Esta-
dual de Educação, explicam como os estudantes da EJA podem conseguir o diploma, já que 
o Enem deixou de ser a prova oficial para esse tipo de certificação. Sábado, às 16 horas. 

PALESTRA
Confira mais uma palestra inédita do projeto Terceiro Turno, do TRE de Minas Gerais. A 
convidada é Eneida Desiree Salgado, professora da Universidade Federal do Paraná. O as-
sunto em questão é “O declínio do pluralismo partidário no Brasil”. O projeto Terceiro 
Turno, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral, tem a proposta de apresentar a ma-
gistrados, promotores, advogados, servidores e estudantes importantes temas jurídicos, 
especialmente relacionados ao processo político eleitoral. Todos os debates são gravados 
e exibidos pela TV Assembleia. Sábado, às 22h30.

 0h Pensando em Minas (continuação) – Por uma história plural 
do Brasil, com José Carlos Reis

 1h Panorama – Vício em smartphones 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde – Implantação do Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência (Samu) no Leste de Minas 
 4h35 Pensando em Minas – Jurisdição constitucional do processo 

legislativo
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular 
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Doenças degenerativas 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (inédito) (28/6) – Debate 

sobre o fortalecimento da democracia e da defesa dos direitos 
 12h Memória e Poder – Economista Paulo Haddad 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Participação Popular (17/5) – Certificação da 

comunidade quilombola Marobá dos Teixeira, em Almenara 
 18h15 #Confirma
 18h45 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h30 Panorama – Doenças degenerativas 
 20h Segunda Musical (inédito) – Octávio Deluchi, Gustavo 

Machado e Thiago André 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Regime de bens no casamento 
 23h30 Zás (inédito) – Cantor e compositor Junot

• programação sujeita a alterações 

Hoje

Confira os destaques do fim de semana

8h30
• Assembleia Solidária: Dia C (Hall Administrativo) – campanha de arreca-

dação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo eletrônico

10 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – cessão de espaço
12 horas

• Zás (Teatro) – Carlos Nunes, com a peça Pérolas do Tejo


