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Comissão de Segurança pede aumento de 
efetivo policial em Santa Margarida

O efetivo policial em Santa 
Margarida (Zona da Mata) 
é insuficiente. Foi o que 
constataram deputados da 
Comissão de Segurança Pú-
blica que visitaram ontem a 
cidade. Eles foram ao desta-
camento da Polícia Militar 
no município.

Solicitada pelos depu-
tados Sargento Rodrigues 
(PDT), que preside a comis-
são, Cabo Júlio (PMDB), Fred 
Costa (PEN), João Leite (PSDB) 
e João Vítor Xavier (PSDB), a 
visita foi motivada pelo as-
sassinato do cabo Marcos 
Marques da Silva, de 36 anos. 

Ele foi morto na segunda-fei-
ra da semana passada, dia 10 
de julho, durante tentativa de 
assalto a banco na cidade.

Em Santa Margarida, 
que tem cerca de 15 mil 
habitantes, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
havia grande movimenta-
ção naquele dia por causa 
de pagamentos de salários 
de servidores e também de 
transações de cafeicultores.

Segundo o tenente Mar-
celo Moreira, comandante 
do Pelotão de Matipó (Zona 
da Mata), ao qual o destaca-

mento de Santa Margarida é 
subordinado, a cidade conta 
com nove policiais na sede e 
três no distrito de Ribeirão 
de São Domingos. As esca-
las, das 8 às 19 horas e das 
19 às 5 horas, contam sem-
pre com dois policiais, efeti-
vo presente no dia do crime.

Ele relatou que, até 
abril de 2016, apenas cinco 
policiais atuavam na sede. 
Naquela data, bandidos ex-
plodiram caixas do Banco 
do Brasil durante a madru-
gada. “O município ainda 
conta com um dos destaca-
mentos com maior efetivo”, 

comentou o tenente, que 
acrescentou que não há tur-
no com número superior, 
exceto quando um evento 
ocorre na cidade.
Escala – Para os deputados 
Sargento Rodrigues e João 
Leite, que participaram da 
visita, o fato de a cidade con-
tar com apenas dois policiais 
por escala contribuiu para o 
ocorrido. “O destacamento 
não podia ter só dois PMs na-
quele momento, no horário de 
funcionamento de bancos. 
A capacidade de resposta 
aumenta com mais profissio-
nais”, argumentou Sargento 
Rodrigues.

Na opinião de João Lei-
te, a polícia precisa traba-
lhar na antecipação de cri-
mes, com o uso de escutas, 
por exemplo. “Dois policiais 
são direcionados para o tra-
balho sem que a corporação 
saiba se isso é suficiente”, 
lamentou. 

A gerente do Banco do 
Brasil de Santa Margarida e 
secretária do Conselho Co-
munitário de Segurança Pú-
blica da cidade, Raquel Maria 
da Silva, pediu investimentos 
na área. “Desde a explosão 
de caixas no ano passado, 
fizemos um abaixo-assina-
do para que um pelotão se 
instale na cidade no lugar do 
destacamento”, disse.

Deputados visitam parentes das vítimas
Os parlamentares também 
visitaram ontem a viúva do 
cabo Marcos, Dulciléa Ama-
ral Marques, que mora em 
Manhuaçu (Zona da Mata), 
para prestar solidariedade. 

Também foi assassina-
do na ocasião o vigilante do 
Banco do Brasil, Leonardo 

José Mendes, de 53 anos. 
Os deputados visitaram sua 
viúva, Luzia Abreu dos Reis 
Mendes, que vive em Santa 
Margarida.

Segundo Sargento Ro-
drigues, a forma como as 
imagens do circuito interno 
do banco vazaram na in-

ternet, exibindo a ação dos 
bandidos e a morte do vigi-
lante, deixou toda a família 
transtornada.

De acordo com a PM, os 
criminosos armados inves-
tiram contra uma agência 
do banco Sicoob no dia 10 
de julho. Em seguida, fo-

ram para o Banco do Brasil, 
onde houve troca de tiros 
com vigilantes. Os bandidos 
fizeram reféns e fugiram em 
uma picape, com as vítimas 
servindo de escudo. Na fuga, 
foram surpreendidos por um 
carro com dois policiais mili-
tares e reagiram atirando. 

Parlamentares conversaram com policiais militares, na cidade da Zona da Mata

Luiz Santana



2 • terça-feira – Assembleia Informa 18 de julho de 2017MEMÓRIA

Morre, aos 85 anos, o ex-deputado
estadual Matosinhos de Castro Pinto

Foi sepultado no domingo 
(16), no Cemitério Parque 
da Colina, em Belo Horizon-
te, o ex-deputado Matosi-
nhos de Castro Pinto. Ele 
morreu no sábado (15), aos 
85 anos.

Nascido em São José das 
Tronqueiras, distrito de Go-

vernador Valadares (Vale do 
Rio Doce), em 1932, Matosi-
nhos de Castro Pinto elegeu-
se para a 6ª Legislatura da 
Assembleia Legislativa (1967- 
-1971). Ele integrou as Co-
missões de Aquisição de 
Obras para a Biblioteca e de 
Serviço Público Civil. 

O ex-deputado não 
chegou a concluir o manda-
to, pois foi cassado em abril 
de 1969, durante a ditadu-
ra, por decisão do Conselho 
de Segurança Nacional ba-
seada no Ato Institucional 
nº 5 (AI-5).

Matosinhos de Castro 

Pinto exerceu também as 
atividades de comercian-
te e de produtor rural em 
Nanuque (Vale do Mucu-
ri), onde foi eleito verea-
dor (1958-1962) e prefeito 
(1962-1966). Pertenceu ao 
Partido Social Democrático 
(PSD) e à Arena.

CULTURA

Amantes dos livros têm última semana
para desfrutar do Container com Letras

O projeto Container com Le-
tras, que permite a qualquer 
um compartilhar livros ou es-
colher exemplares para levar 
para casa sem custo, perma-
nece até domingo, dia 23 de 
julho, no Hall das Bandeiras 
do Palácio da Inconfidência. 
Ele fica aberto todos os dias, 
das 10 às 19 horas. A ação 
itinerante é uma iniciativa da 
organização não governamen-
tal Biblioteca de Compartilha-
mento e conta com o apoio 
da Assembleia Legislativa.

“Nós nos baseamos em 
valores da sustentabilidade 
e na ideia do desapego para 
propor, por meio do projeto, 
a desconstrução do conceito 
de propriedade. Acredita-

mos que o que está acumu-
lado deve circular, inclusive 
na literatura”, afirma uma 
das diretoras da Biblioteca 
de Compartilhamento, Giane 
Drumond. A equipe que orga-
niza o projeto é formada por 
ela, pelo mentor Fagner Diniz 
e pelo diretor Wiler Guerra.

Cerca de 15 mil obras es-
tão disponíveis aos visitantes 
nas estantes do container de 
6 metros de comprimento, 
estruturado com ar-condicio-
nado, computador, internet e 
uma tenda anexa com espa-
ço para leitura. As doações 
de livros podem ser feitas no 
próprio local e cada visitan-
te pode levar para casa dois 
exemplares por dia.

Além de funcionar como 
biblioteca comunitária, o pro-
jeto realiza, desde outubro de 

2016, ações culturais, oficinas, 
palestras, contação de histó-
rias e lançamento de livros.

Ricardo Barbosa

Container com milhares de livros está aberto até domingo

Exposição coletiva vai até sexta-feira

A exposição coletiva de pintura 
contemporânea Depois da cur-
va do rio pode ser visitada, na 
Galeria de Arte da Assembleia 
Legislativa, até sexta-feira (21). A 

mostra, aberta das 8 às 18 horas, 
reúne 29 trabalhos dos artis-
tas Flávia Spotto, Heliana Fou-
reaux, José Orlando Castaño, 
Mara Ulhoa e Raíssa Andrade.

O objetivo dos trabalhos 
é metaforizar o nascer, o cres-
cer e o morrer e, depois, o re-
torno à natureza por meio de 
matérias e folhas sobrepostas 
umas sobre as outras, con-
tínua e desordenadamente. 
Nas pinturas, que expressam 
o contraste entre a imagina-
ção e as formas concretas, 
os artistas utilizam meios 
variados, como impressão e 
acrílica sobre tela, pigmen-
tos e técnica mista.
Incentivo à cultura – Os 
eventos realizados na Galeria 
de Arte fazem parte das ati-

vidades do Assembleia Cultu-
ral, programa que agrupa as 
diversas iniciativas da ALMG 
relacionadas à cultura.

Após essa exposição, a 
programação da Galeria de 
Arte fará um intervalo e se-
rá retomada em 31 de julho. 
Os projetos Segunda Musical 
e Zás também estão em re-
cesso. Eles vão retomar suas 
atividades nos dias 7 e 11 de 
agosto, respectivamente.

A Galeria de Arte fica na 
Rua Rodrigues Caldas, 30, no 
Bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte.

 Clarissa Barçante

Mostra reúne trabalhos de cinco artistas plásticos
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Assembleia Legislativa entrega os 
donativos recolhidos na campanha 

A Assembleia Legislativa en-
tregou ontem ao Sistema 
Ocemg as arrecadações para 
a campanha Dia de Coope-
rar (Dia C). A entidade é a 
responsável pela ação, que 
contou com a parceria do Par-
lamento mineiro para a coleta 
de agasalhos, lixo eletrônico, 
livros e fraldas geriátricas, de 
26 de junho até 14 de julho.

O Sistema Ocemg é for-
mado pela Organização das 
Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais (Ocemg) e pelo 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo de 
Minas Gerais (Sescoop-MG). 
Ele promove a iniciativa em 
Minas desde 2009 e, em âm-
bito nacional, desde 2015. 
Em 2016, o evento beneficiou 
mais de 366 mil pessoas no 
Estado, com a participação 
de 34 mil voluntários.

Os agasalhos recolhidos 
na campanha deste ano serão 
entregues à Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima, na Praça 
da Assembleia. Os livros e o li-
xo eletrônico (como TVs, com-
putadores e celulares) vão 
para a Cooperativa da Cultura, 
enquanto as fraldas geriátri-
cas serão destinadas à Casa 
do Ancião Chichico Azevedo, 
do projeto Cidade Ozanam.

A entrega dos agasalhos 
recolhidos até 6 de julho (294 
peças) foi antecipada, devido 
à queda na temperatura em 
Belo Horizonte. O balanço 
total dos donativos recebi-
dos na ALMG e em todas as 
cooperativas participantes 
será divulgado pelo Sistema 
Ocemg posteriormente.
Mobilização – Analista de 
promoção social da Ocemg, 
Rouzeny Zacarias destacou o 
número expressivo de doações 
para a campanha, fruto da mo-
bilização promovida por todas 
as instituições envolvidas.

Na mesma linha, o diretor 
de Planejamento e Coordenação 

da ALMG, Alaôr Marques, 
ressaltou a grande participa-
ção dos servidores da Casa 
e o papel fundamental do 
Sicoob Cofal, da Aslemg, da 
Aplemg e do Sindalemg, en-
tidades ligadas à Assembleia, 
para o sucesso da ação.

A adesão do Parlamento 
mineiro ao Dia C é uma inicia-

tiva do programa Assembleia 
Solidária, criado em 2011 
com o objetivo de mobilizar 
cidadãos, entidades e insti-
tuições públicas e privadas 
em torno de causas sociais.

Novas doações poderão 
ser feitas ao longo do ano na 
sede do Sistema Ocemg (Rua 
Ceará, 771 – Belo Horizonte).

DIA C

Guilherme Dardanhan 

ALMG recolheu agasalhos, lixo eletrônico, livros e fraldas 

POLÍTICA FUNDIÁRIA

MST promete resistir a ação de despejo

Em entrevista coletiva na Sala 
de Imprensa da Assembleia 
Legislativa, o deputado Rogé-
rio Correia (PT) criticou ontem 
a ordem judicial para despejar 
centenas de famílias assen-
tadas em fazenda localizada 
no município de Itatiaiuçu 
(Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte). A propriedade 

pertence à mineradora MMX, 
do empresário Eike Batista.

Integrantes do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) ocupam, 
desde o dia 8 de março des-
te ano, parte da área de 8 mil 
hectares, que estaria abando-
nada, segundo o coordenador 
estadual do MST, Sílvio Neto. 

Ele afirmou que essas terras 
não cumprem sua função so-
cial e que o movimento vai re-
sistir à reintegração de posse, 
marcada para hoje, por deter-
minação do Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais (TJMG).

O advogado do MST Car-
los Alberto Torezani disse que 
a liminar concedida por juiz 
da Vara Agrária do TJMG não 
cumpre requisitos do novo 
Código Civil. Ele explicou que 
não foi realizada, por exem-
plo, a audiência preliminar, 
em que o magistrado deve ir 
à área objeto do conflito para 
verificar o seu uso efetivo.

Carlos Alberto frisou, ain-
da,  que a MMX entrou no pro-
cesso, posteriormente, como 
assistente dos autores, um ca-
sal de proprietários rurais que 
alegam ter arrendado a área 
para a atividade pecuária. No 
entanto, conforme o advogado, 

o terreno nunca foi destinado 
para a criação de gado.

O advogado ressaltou que 
há três agravos de instrumen-
to, recursos contra o pedido 
de reintegração de posse, que 
serão julgados daqui a dez 
dias. “Não é correto despejar 
as famílias antes da análise 
desses recursos”, concluiu.

O deputado Rogério Cor-
reia acredita que o impasse 
deveria ser tratado como 
conflito social, sem o uso de 
força policial. Ele espera que 
seja evitado o confronto en-
tre os integrantes do acampa-
mento e a Polícia Militar. “Es-
tive no gabinete do desem-
bargador Luiz Carlos da Mata, 
relator dos agravos, a fim de 
solicitar ao magistrado que 
o Poder Judiciário aguarde a 
decisão sobre os recursos an-
tes de efetivar outra medida”, 
declarou o parlamentar.

Reintegração de posse foi tema de entrevista coletiva

Guilherme Dardanhan 
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Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sousa 
Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em turno 
único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem 
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão 
em 1º turno

 0h Memória e Poder – Físico Ramayana Gazzinelli 
 1h Segunda Musical – Octávio Deluchi, Gustavo Machado e  

Thiago André  
	 1h30	 #Confirma
 2h Comissão de Saúde (26/4) – Debate acerca da importância da 

conscientização sobre o autismo 
 4h45 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart
 6h TV Escola – Orçamento público – Teleaula 2: Participe e 

influencie a destinação de recursos no orçamento público
 6h30 Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político – Leonardo Avritzer 
 8h30 Panorama – A realidade do crack 
 9h Assembleia ao vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Regime de bens no casamento 
 13h Mundo Político – Leonardo Avritzer 

 13h30 TV Escola – Orçamento público – Teleaula 2: Participe e 
influencie a destinação de recursos no orçamento público

 13h45 Assembleia ao vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre
 19h Documentário – Diálogos possíveis
 19h30 Panorama – A realidade do crack 
 20h Comissão de Educação inédito (13/6) – A Comissão conhece 

o projeto Na Ponta do Lápis: a Escola na Formação, do Tribunal 
de Contas 

 21h Memória e Poder – Físico Ramayana Gazzinelli 
 22h Parlamento Brasil
 22h30 Mundo Político – Bruno Carazza
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 

Das 8 às 18 horas
• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 

de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa 
e Raíssa Andrade

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
Das 10 às 19 horas

• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-
veira) – cessão de espaço

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 2.844/15 (1º turno), dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, 
que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste 
de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão


