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Convivência das pessoas com a fauna 
silvestre é desafio nos centros urbanos

Projeto proíbe experimentos com animais
novo texto proposto pela 
CCJ determina, no entanto, 
a vinculação das penas pre-
vistas para o infrator à Lei 
7.772, de 1980, que regula-
mentou as sanções por vio-
lação das normas de prote-
ção ambiental.

gue agora para a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária.

O projeto, originalmen-
te, prevê penalidades para 
quem descumprir, por ação 
ou omissão, a proibição que 
se pretende estabelecer. O 

tor, deputado Ivair Nogueira 
(PMDB), opinou pela apro-
vação na forma do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
A proposição, de autoria dos 
deputados Fred Costa (PEN) 
e Noraldino Júnior (PSC), se-

O Projeto de Lei (PL) 2.844/15,  
que proíbe a utilização de 
animais em testes de produ-
tos cosméticos e de higiene 
pessoal, recebeu ontem pa-
recer de 1º turno favorável 
da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico. O rela-

Willian Dias

A presença da fauna silvestre nas cidades foi tema de audiência da Comissão de Proteção dos Animais

missão, deputado Noraldino 
Júnior (PSC), os demais par-
lamentares presentes à reu-
nião – Leandro Genaro (PSD) 
e Geraldo Pimenta  (PCdoB) 
– destacaram a importância 
da educação ambiental para a 
conscientização da sociedade.

A comissão também 
aprovou requerimentos. Um 
deles prevê audiência sobre 
violência praticada por con-
dutores de charretes, em Ti-
radentes, contra ativistas de 
direitos dos animais. A reu-
nião será em conjunto com 
a Comissão de Direitos Hu-
manos, que também aprovou 
ontem o debate.

vros sobre o tema, afirmou que 
é preciso repensar a convivên-
cia do homem com o animal 
silvestre, lembrando que “é um 
direito deles estar aqui” e um 
dever constitucional dos seres 
humanos conviver harmônica 
e respeitosamente com eles.

O investimento na educa-
ção ambiental foi defendido 
pelo integrante da ONG Asas 
e Amigos Marcos Motta, pela 
analista do Instituto Estadual 
de Florestas Érika Teixeira, pe-
la veterinária Flávia Quadros 
e pela presidenta do Movi-
mento Mineiro pelos Direitos 
dos Animais, Adriana Araújo.

Além do presidente da co-

vestres em centros urbanos, 
organizada em conjunto pelo 
Grupo Especial de Defesa da 
Fauna do Ministério Público 
e pelo Ibama, com a colabo-
ração da ALMG. A publicação 
ressalta que a retirada dos ani-
mais de um determinado local 
não produzirá os efeitos dese-
jados se os fatores ambientais 
que favorecem o aparecimen-
to da fauna não forem alte-
rados. Por isso, apresenta as 
seguintes propostas: remoção 
de fontes de alimentos e de 
abrigos, proteção dos animais 
domésticos e respeito aos ani-
mais silvestres.

Samylla Moll, autora de li-

O convívio humano com a 
fauna silvestre em centros ur-
banos foi tema de audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais. O con-
vidado especial da reunião, 
o analista ambiental Daniel 
Vilela, do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama), 
enfatizou que a solução para 
os conflitos decorrentes da 
convivência desses animais 
com os humanos não está no 
extermínio nem na devolução 
dos bichos à natureza, mas na 
harmonia e no respeito. Ele 
apontou os benefícios que 
esse convívio traz para as pes
soas, como a redução do es-
tresse e o equilíbrio ambiental.

“A urbanização é um fe-
nômeno relativamente re-
cente. Até quase metade do 
século passado, 90% da popu-
lação mundial vivia no meio 
rural. Até 2030, 70% a 80% 
vão viver nas cidades”, disse 
Vilela. Segundo ele, com o 
avanço dos centros urbanos, 
os animais silvestres saíram 
das áreas verdes e passaram 
a ocupar espaço nas cidades. 
“Mas não foram eles que in-
vadiram nossos espaços. Ao 
contrário, nós é que invadi-
mos o espaço deles”, decla-
rou o analista do Ibama.

Durante a reunião, foi 
apresentada a cartilha Gestão 
de conflitos com animais sil-
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Pedágio
O aumento no valor dos pe-
dágios cobrados pela Con-
cessionária Via 040, empresa 
responsável pela BR040 no 
trecho entre Brasília e Juiz de 
Fora, motivou a fala do depu-
tado Coronel Piccinini (PSB) 
no Plenário, ontem. Segun-
do o parlamentar, o pedágio 
passou a custar R$ 5,30 e o 
reajuste não é justificado, 

tendo em vista não haver 
obras para melhorar as con-
dições da estrada, além de 
não ter sido cumprido o ca-
lendário de obras que havia 
sido proposto pela empresa. 
“Pontes estreitas, viadutos 
inseguros e uma estrada 
pouco duplicada... Peço que 
a concessionária explique o 
porquê do aumento”, decla-
rou. Coronel Piccinini tam-

bém lamentou o estado de 
alguns presídios mineiros, 
citando o de Itaúna, que, em 
sua opinião, oferece condi-
ções insalubres de trabalho 
aos agentes penitenciários. 
O deputado criticou, ainda, o 
parcelamento dos salários da 
Polícia Militar. “Precisamos, 
neste ano, de recomposição 
salarial e valorização da pro-
fissão”, disse.

COMISSÕES

Disputas por terras em Minas são tema
de audiências aprovadas por comissão

Indicados deputados para analisar veto

A indicação dos membros foi lida na Reunião Ordinária

Daniel Protzner

e não é permitido que qual-
quer serventia fique vaga, 
por mais de seis meses, sem 
a abertura de concurso de 
provimento ou de remoção.

O restante da proposição 
deu origem à Lei 22.518, de 
2017, que determina revisão 
salarial de 3,5% para os ser-
vidores do Poder Judiciário, 
retroativo a maio de 2016.

Os membros efetivos da 
comissão especial são os depu-
tados João Magalhães  (PMDB), 
Ivair Nogueira (PMDB), Hely 
Tarqüínio (PV), Fred Costa 
(PEN) e Dilzon Melo (PTB). Os 
suplentes são os deputados 
Durval Ângelo (PT), Geraldo 
Pimenta (PCdoB), Noraldino 
Júnior (PSC), Anselmo José 
Domingos (PTC) e Luiz Hum-
berto Carneiro (PSDB).

de forma a admitir a permuta 
de titulares de serviços nota-
riais e de registro em entrân-
cia especial, e não apenas em 
primeira e segunda entrâncias, 
como permitido atualmente.

Nas razões do veto, o go-
vernador explica que, de acor-
do com a Constituição Esta
dual, a iniciativa do dispositivo 
vetado é exclusiva do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). O trecho foi incluído 
por meio de emenda parla-
mentar ao Projeto de Lei (PL) 
3.840/16, de autoria do TJMG.

Pimentel também lem-
bra que a Constituição Fede-
ral determina que o ingresso 
nas atividades notariais e 
registrais somente ocorre-
rá mediante a realização de 
concurso de provas e títulos, 

bre o art. 3º, que trata da per-
muta de titulares de cartórios.

Esse dispositivo tem como 
objetivo alterar a redação do 
art. 300I da Lei Complementar 
59, de 2001, que contém a or-
ganização judiciária do Estado, 

Foram designados em Ple-
nário, na Reunião Ordinária 
de ontem, os integrantes da 
Comissão Especial do Veto 
Parcial à Proposição de Lei 
23.457. O veto do governador 
Fernando Pimentel incide so-

PLENÁRIO

O mesmo deputado quer 
que seja discutida a situação 
das mulheres que dão à luz 
encarceradas. Na oportuni-
dade, será realizado o lança-
mento do livro Mães do cár-
cere, da servidora da ALMG 
Natália Martino, com foto-
grafias de Léo Drummond.

Por fim, o deputado Ro-
gério Correia sugeriu uma 
reunião sobre as violações de 
direitos das mulheres que vi-
vem em localidades atingidas 
por barragens.

A retomada de terras 
indígenas motivou outro re-
querimento, o do deputado 
Arlen Santiago (PTB), que pe-
diu o agendamento de uma 
reunião em São João das Mis-
sões (Norte de Minas).

Outra audiência solicita-
da pelo deputado Cristiano 
Silveira vai abordar as condi-
ções de trabalho e as amea-
ças e os constrangimentos a 
que estariam sendo subme-
tidos servidores do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente.

integridade física de pessoas 
que se recusaram a deixar o 
local, após ação de reintegra-
ção de posse.

A situação das comunida-
des pesqueiras e vazanteiras 
também é tema de requeri-
mento do deputado Cristiano 
Silveira (PT), que ainda propôs 
uma audiência sobre os con-
flitos entre posseiros e índios 
da aldeia pataxó Geru Tucunã, 
localizada dentro do Parque 
Estadual do Rio Corrente, em 
Açucena (Vale do Rio Doce).

A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou, ontem, re-
querimentos de audiência 
pública que tratam de dis-
putas por terras no Estado. 
O deputado Rogério Correia 
(PT) solicitou debate sobre 
atentado ocorrido contra a 
comunidade pesqueira e va-
zanteira de Canabrava, em 
Buritizeiro (Norte de Minas), 
no dia 20 de julho. Homens 
munidos de armas de fogo 
e material inflamável teriam 
destruído bens e ameaçado a 
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Críticas ao governo
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) criticou o con
teúdo de artigo de autoria do 
líder de Governo, deputado 
Durval Ângelo (PT), publicado 
na edição de ontem do jornal 
O Tempo, com o título “Minas 
é exemplo para o Brasil”. Ao 
citar diversos trechos, o par-
lamentar destacou que os fa-
tos contradizem o texto. “Sei 

que o senhor tem o dever de 
defender o governo, mas foi 
longe demais”, afirmou. Sar-
gento Rodrigues mencionou 
problemas na gestão da saú-
de, na educação e na segu-
rança pública e ressaltou que 
o caos toma conta do Estado. 
“Falar que esse governo faz 
gestão pública é quase um 
xingamento ao contribuin-
te”, acrescentou. O deputado 

reproduziu, ainda, gravação 
com discurso de campanha 
do governador Fernando Pi-
mentel em que ele prometia, 
caso fosse eleito, a contrata-
ção de 12 mil policiais civis 
e militares. “Onde eles es-
tão?”, questionou. Sargento 
Rodrigues também acusou o 
governador de fazer uso de 
helicóptero do governo para 
fins particulares.

Votação na Câmara 1
A votação na Câmara dos 
Deputados que resultou no 
arquivamento de denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer foi tema do pronuncia-
mento do deputado Cristiano 
Silveira (PT). De acordo com 
ele, em meio ao “show de 
horrores” da noite de quarta
-feira, muitos deputados ad-
mitiram que a presidenta Dil-

ma Rousseff teria sido afas-
tada por motivos políticos. 
“Contra Temer são robustas 
as provas para a investigação, 
tem as gravações de Joesley 
Batista, tem mala de dinhei-
ro. Os membros do Congres-
so deveriam ter dado uma 
resposta à altura. Nunca de-
putados que não valem nada 
nos custaram tanto”, criticou. 
Cristiano Silveira também dis-

se acreditar que o  País se en-
contra em condições piores 
do que na época do governo 
de Dilma Rousseff. Sobre o go-
verno do Estado, ele declarou 
que, apesar da crise financei-
ra, investimentos estão sendo 
feitos. “Mesmo com todos os 
problemas, estamos melho-
res que estados vizinhos, co-
mo Rio de Janeiro e Espírito 
Santo”, comparou.

Votação na Câmara 3
O deputado Paulo Guedes 
(PT) também manifestou 
tristeza e indignação com 
o resultado da votação na 
Câmara dos Deputados que 
manteve Michel Temer no 
poder. Segundo ele, o Con-
gresso Nacional “não está 
nem aí para os sentimentos 
do povo brasileiro” e “fecha 
os olhos para a corrupção 

comprovada de Temer”. O 
deputado declarou que o 
presidente da República usou 
verbas parlamentares e fez 
conchavos políticos, contra 
a vontade de 95% da popula-
ção brasileira. Paulo Guedes 
destacou, ainda, o corte de 
recursos do programa federal 
Leite pela Vida, que atende 
famílias carentes no Norte do 
Estado. “A redução da verba 

foi extrema e inclui outros 
programas fundamentais pa-
ra o brasileiro, como o Minha 
Casa, Minha Vida, sem contar 
o fim das leis trabalhistas”, 
lamentou. Paulo Guedes cri-
ticou, também, a reforma da 
Previdência Social em trami-
tação no Congresso e disse 
acreditar que os deputados 
federais governam em nome 
da elite do País.

Votação na Câmara 2
A deputada Marília Campos 
(PT) também criticou a per-
manência no cargo do pre-
sidente Michel Temer, cujas 
ações até agora, segundo ela, 
somente contribuíram para 
piorar as condições de vida 
dos brasileiros mais pobres. 
Ao classificar Temer como 
“presidente golpista”, ela 
lembrou os 14 milhões de de-

sempregados. “Com todos os 
problemas que temos, a pri-
meira medida dele foi colocar 
um teto nos gastos públicos. 
No ano que vem, teremos 
uma situação ainda pior”, 
alertou. A parlamentar clas-
sificou a reforma trabalhista 
como a volta da escravidão e 
salientou que a reforma pre-
videnciária pode ter efeitos 
igualmente nocivos. Por fim, 

após elogiar realizações do 
governador Fernando Pimen-
tel, ela pediu ao Poder Exe-
cutivo que não permita a de-
gradação da Bacia de Vargem 
das Flores, sob pena de com-
prometer o abastecimento de 
água de parte da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. 
O tema foi discutido na véspe-
ra, em audiência da Comissão 
de Meio Ambiente.

Votação na Câmara 4
O deputado João Leite 
 (PSDB) fez críticas aos pro-
nunciamentos anteriores dos 
deputados petistas relativos 
ao resultado da votação que 
significou o arquivamento da 
denúncia contra o presiden-
te. “Que choro triste. O par-
tido fez campanha para o Te-
mer e agora é só choro e ran-
ger de dentes. Foi o PT quem 

inventou o Temer”, afirmou. 
Segundo o parlamentar, essa 
afirmação pode ser compro-
vada pelos vídeos da cam-
panha de Dilma  Rousseff  
em que os militantes pe-
tistas gritavam em coro o 
nome do atual presidente, 
então companheiro de cha-
pa da expresidenta. João 
Leite frisou que esse com-
portamento agora é contra-

ditório, tendo em vista que 
os 14 milhões de desempre-
gados teriam sido resultado 
também das ações do go-
verno anterior. Em aparte, 
o deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) lembrou que o 
expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva já foi condena-
do e o senador Aécio Neves 
 (PSDB-MG) é inocente até 
que seja julgado.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Memória 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (10/5) – 

Debate sobre questões relativas a aspectos ambientais no setor 
agropecuário levantadas por produtores de Frutal 

 4h40 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 

 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Cuidados com a voz 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)

(6/7) (inédito) – Fechamento da E. E. José do Patrocínio 
Cardoso, de Campo Belo 

 11h40 Compactos de Comissões 
 12h Memória e Poder – Jornalista Wilson Figueiredo
 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 Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas 

e a União (26/6) – A importância dos movimentos sociais nas 
discussões sobre o acerto de contas entre Minas e a União

 17h30 Documentário – Diálogos possíveis 

 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Cuidados com a voz 
 20h Segunda Musical (inédito) – Ensemble Libertas e pianista 

Ludmila Cunha 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – População em situação de rua  
 23h30 Zás – Banda Boca de Sino
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