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Segundo delegacias, homicídios de negros
superam em quatro vezes os de brancos

O assessor de Direitos Hu-
manos da Polícia Militar, capi-
tão Ricardo Amorim Gontijo, 
disse que menos de 2% dos 
homicídios registrados têm re-
lação com a PM. “Não se pode 
imputar o genocídio do jovem 
negro às polícias”, afirmou. Se-
gundo ele, eventuais desvios 
cometidos por policiais não 
devem ser confundidos com a 
conduta da instituição.

rias, mas precisa de combate 
eficaz”, afirmou o deputado 
Rogério Correia. Para ele, o 
problema também é grave no 
Brasil. “Acoplado ao precon-
ceito racial está o preconcei-
to religioso e social contra os 
negros”, acrescentou, dizendo 
que é importante também 
tratar da repressão policial, 
que atinge a população negra 
de modo mais profundo. 

cas para discutir o racismo, 
instituídos pela Secretaria de 
Estado de Educação. Na área 
da cultura, foram publicados 
editais específicos para artis-
tas negros.

“Movimentos racistas vie-
ram à tona nos Estados Uni-
dos. Felizmente a reação tem 
sido grande, o que nos traz 
esperança, mostrando que 
esse preconceito é de mino-

O secretário de Estado de 
Direitos Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania, Nil-
mário Miranda, apresentou 
ações do governo mineiro 
para combater os crimes de 
cunho racial. Uma das ações 
é a criação do programa Mi-
nas sem Racismo, que envol-
ve diversas áreas do governo. 
Outro projeto em curso é o 
de núcleos em escolas públi-

Governo anuncia programa contra racismo

denúncias  registradas pela Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania na Região Metro-
politana de Belo Horizonte, 
70% foram feitas por mulheres 
negras. Esses números foram 
apontados pela coordenado-
ra da Central de Denúncias e 
Recebimento, Monitoramento 
e Avaliação em Direitos Hu-
manos da secretaria, Bárbara 
Amelise Costa.

veira (PT), presidente da comis-
são, reforçou que os números 
sobre assassinatos são alar-
mantes: para cada jovem bran-
co assassinado, 2,6 negros são 
mortos. A cada 23 minutos, um 
jovem negro é morto, sendo 
que o homicídio continua sen-
do a principal causa de mortes 
desse segmento nas periferias.

As mulheres também são 
vítimas preferenciais da vio-
lência racial. Das quase 2,2 mil 

os casos de racismo.
Para combater o proble-

ma, a Polícia Civil tem inves-
tido na atenção às vítimas de 
racismo e intolerância e tam-
bém ao público LGBT (lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros), 
segundo a chefe do Departa-
mento de Investigação, Orien-
tação e Proteção à Família da 
Polícia Civil, Carla Vidal. 

O deputado Cristiano Sil-

O número de homicídios de ne-
gros nos últimos três anos, em 
Belo Horizonte, foi quatro ve-
zes superior ao de homicídios 
de brancos, segundo dados 
das delegacias especializadas. 
A informação foi apresentada 
ontem pelo inspetor da Coor-
denação de Direitos Humanos 
da Polícia Civil, José Gonçalves 
Coelho Neto. Ele participou de 
audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos que dis-
cutiu o aumento dos crimes 
raciais e de intolerância contra 
a população negra em Belo 
Horizonte e na Região Metro-
politana da Capital. A reunião 
foi solicitada pelo deputado 
Rogério Correia (PT).

Se forem somados os nú-
meros apresentados por José 
Gonçalves, relativos aos anos 
de 2014 a 2016, foram apura-
dos nas delegacias 735 assassi-
natos de negros contra 183 de 
brancos. Ainda de acordo com 
o inspetor, o número de noti-
ficações de casos de injúria ra-
cial tem crescido gradualmen-
te a cada ano. Em 2011, foram 
registrados 43 casos. Três anos 
depois, em 2014, as ocorrên-
cias chegaram a 141. Em 2016, 
a 289. Essa curva crescente, se-
gundo José Gonçalves, revela 
também que as pessoas estão 
mais encorajadas a denunciar 

Daniel Protzner

Comissão de Direitos Humanos debateu aumento do número de crimes relacionados ao racismo
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Morre ex-deputado da ALMG João Bittar

Programa busca adesão de municípios
às políticas de igualdade de gênero

Fórum técnico – Antes da 
reunião, a representante da 
ONU Mulheres, Nadine Gas-
man, e a deputada Marília 
Campos foram recebidas pelo 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), 
que sinalizou positivamente 
para a realização de um fó-
rum técnico sobre um plano 
estadual que promova políti-
cas públicas de igualdade de 
gênero em Minas Gerais. Ele 
disse que o fato de as Prefei-
turas de Belo Horizonte e de 
Betim terem se comprome-
tido com a iniciativa deveria 
inspirar outras cidades. Os 
dois municípios foram os pri-
meiros do Estado a assinarem 
o termo de compromisso.

(PT), reforçou que a igualdade 
entre homens e mulheres não 
pode estar só na lei, mas tem 
de existir efetivamente. “Vive-
mos uma conjuntura política 
adversa, e a presença da ONU 
Mulheres no País traz força 
para o aprofundamento dessa 
luta”, completou. Ela também 
falou da importância da eman-
cipação financeira para todas 
as mulheres, para que saiam de 
situações de violência e abuso.

A ex-deputada e presiden-
te da Associação das Cami-
nhantes da Estrada Real, Maria 
Elvira, reforçou a necessidade 
de um orçamento direcionado, 
nas diretrizes municipais, para 
a promoção da igualdade de 
gênero.

ção e monitoramento, além 
de comunicação dos resulta-
dos e boas práticas.

A secretária municipal 
de Desenvolvimento Social 
e Cidadania de Ribeirão das 
Neves (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte), Gláucia 
Brandão, pediu a garantia de 
recursos para os municípios 
que aderirem à iniciativa. “A 
União e o Estado precisam 
entrar nessa briga, pois, do 
contrário, não teremos con-
dições de alcançar essa meta 
que desejamos, de 50-50”, 
disse, referindo-se ao objeti-
vo de se alcançar a igualdade 
entre homens e mulheres.

A presidente da comis-
são, deputada Marília Campos 

A igualdade de gênero é essen-
cial para a construção de cida-
des mais justas e igualitárias. 
Foi o que defenderam partici-
pantes de audiência pública re-
alizada ontem pela Comissão 
Extraordinária das Mulheres. 
Na reunião, foi debatida a ini-
ciativa global “Por um Planeta 
50-50 em 2030: um passo de-
cisivo para a igualdade de gê-
nero”, da ONU Mulheres.

A iniciativa foi lançada em 
apoio à “Agenda 2030 de de-
senvolvimento sustentável”, 
adotada em 2015 pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). O Brasil é signatário 
desse programa voltado para a 
igualdade de gênero e assumiu 
o compromisso de assegurar 
proteção às mulheres em si-
tuação de violência, cuidados 
de saúde materna, assistência 
às vítimas de violência sexual, 
licença-maternidade para mu-
lheres militares e permissão 
de registro do nascimento de 
filhos sem a presença do pai.

A representante do  
escritório da ONU Mulheres 
no Brasil, Nadine Gasman, fri-
sou que, sem a igualdade de 
gênero, é impossível atingir 
uma democracia plena em 
qualquer nação do mundo. 
Ela explicou como funciona o 
programa “Cidade 50-50: To-
dos e Todas pela Igualdade”, 
dividido em sete áreas temáti-
cas que incluem a mobilização 
dos gestores, a elaboração de 
diagnóstico, estabelecimento 
de prioridades, implementa-

Era também fundador e vo-
luntário da ONG Rede de 
Lares Solidários (LAR) desde 
1983. A entidade destina-se 
ao atendimento de pessoas 
de baixa renda.

Natural de Ituiutaba (Tri-
ângulo), João Bittar deixou 
esposa e quatro filhos.

tivado em 2014. Ele concor-
reu novamente ao cargo de 
deputado federal em 2015, 
mas não foi reeleito.

Na ALMG, presidiu as 
Comissões de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização e 
de Turismo, Indústria, Co-
mércio e Cooperativismo. 

onde também foi cremado.
João Bittar foi vereador 

em Uberlândia por três man-
datos, deputado da Assem-
bleia Legislativa entre 2003 
e 2007 e deputado federal 
de 2007 a 2011 e de 2011 a 
2015 – esse último período 
como suplente, sendo efe-

Morreu na madrugada de 
ontem, em Uberlândia (Tri-
ângulo Mineiro), o ex-depu-
tado João Bittar. Ele tinha 
54 anos de idade e sofria de 
câncer. O corpo do ex-parla-
mentar foi velado no Cemité-
rio e Crematório Parque dos 
Buritis, na mesma cidade, 

Willian Dias

Iniciativa da ONU para a igualdade de gênero foi debatida pela Comissão Extraordinária das Mulheres
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Municípios mineradores reivindicam
mudanças em base de cálculo da Cfem

posta preocupa o segmento 
por ameaçar a arrecadação 
dos municípios. “Para o go-
verno federal recuperar um 
pouco da sua dívida histórica 
com Minas Gerais, essa é a 
oportunidade. Ouro e dia-
mantes foram explorados e 
nada ficou para o Estado. O 
minério está indo no mesmo 
caminho. Não podemos per-
mitir que mineradoras inter-
nacionais enriqueçam e nos-
sas cidades empobreçam”, 
declarou o João Vitor Xavier.

Castro (PSDB-MG) disse que 
Minas Gerais deixará de ser, 
em breve, o maior produtor 
de minério do País, sendo su-
perado pelo Pará. Dessa for-
ma, segundo ele, a publicação 
da MP, com os ajustes a serem 
feitos, é urgente.

No fim da reunião, o pre-
sidente da comissão e autor 
do requerimento de audiên-
cia, deputado João Vitor Xa-
vier (PSDB), concluiu que, a 
despeito dos avanços da MP 
789, a base de cálculo pro-

(PR-MG) e Luzia Ferreira  
(PPS-MG) acrescentaram que a 
reivindicação vai beneficiar não 
só os municípios mineradores, 
mas também todo o Estado. 
Diego Andrade (PSD-MG) salien-
tou que o maior desafio é fazer 
o cidadão entender que o que 
está sendo decidido represen-
tará mais recursos para saúde, 
educação e segurança pública. 

Saraiva Felipe (PMDB-MG) 
propôs que a bancada mineira 
lidere o aperfeiçoamento do 
texto, enquanto Rodrigo de 

A solicitação da Amig e dos 
prefeitos contou com o apoio 
dos seis deputados federais 
que participaram da audiên-
cia. Todos eles defenderam 
que o mais importante no 
momento é promover uma 
articulação política com a ban-
cada mineira e os demais par-
lamentares que compõem o 
Congresso Nacional, como for-
ma de pressão para que a MP 
789 seja aprimorada e votada.

Os deputados fede-
rais Marcelo Álvaro Antônio  

Deputados federais defendem articulação

atividade econômica.
Os prefeitos de Itabira 

(Região Central do Estado), 
Ronaldo Magalhães, e de 
Nova Lima (Região Metro-
politana de Belo Horizonte), 
Vítor Penido, que também é 
presidente da Amig, reclama-
ram que os municípios vêm 
perdendo receitas ao longo 
do ano. “A luta é antiga. Por-
tanto, faço um apelo à banca-
da mineira no Congresso Na-
cional para que ajuste a MP 
789”, disse Penido.

que participaram da reunião 
cobraram dos deputados mi-
neiros no Congresso Nacional 
que compreendam não so-
mente a importância do plei-
to, mas também a urgência 
da articulação.

De acordo com eles, a 
MP 789 foi apresentada pelo 
presidente da República e de-
verá ser ajustada ao longo de 
sua tramitação para promo-
ver o que consideram justo 
com os municípios que têm 
a mineração como principal 

12 anos”, disse a consultora.
O superintendente de Re-

lações Institucionais da Amig, 
Waldir Salvador, também pro-
pôs que o recolhimento da 
Cfem seja feito sobre a receita 
bruta, sem a possibilidade de 
deduções. “Não temos nada 
contra a mineração, uma vez 
que dependemos economi-
camente da atividade. O que 
acontece é que as empresas 
recolhem um valor baixíssimo 
pela exploração”, lamentou.

Os diversos prefeitos 

As mudanças na base de cál-
culo da Compensação Finan-
ceira pela Exploração Mineral 
(Cfem) propostas na Medida 
Provisória (MP) 789, em trami-
tação no Congresso Nacional, 
motivam críticas dos prefeitos 
dos municípios mineradores. 
O tema foi discutido ontem, 
em audiência pública da Co-
missão de Minas e Energia.

A consultora tributária 
da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais 
(Amig), Roseane Seabra, afir-
mou que a MP é importante e 
necessária, mas precisa de ajus-
tes. Ela defendeu que a forma 
de recolhimento da Cfem evite 
controvérsias jurídicas e disse 
que a base de cálculo proposta 
será prejudicial aos municípios.

Atualmente, a Cfem é 
calculada sobre 2% do fatu-
ramento líquido das empre-
sas mineradoras. A medida 
propõe um escalonamento 
da alíquota que varia de 2% a 
4%, conforme o produto e sua 
cotação. O que as prefeituras 
defendem é que a base seja de 
4% sobre o faturamento bruto 
das empresas, sem escalona-
mento. “Precisamos de uma 
tributação mais justa. Para se 
ter uma ideia, se somente a 
Vale arcasse com a Cfem de 
todas as mineradoras, isso 
representaria apenas 1,7% do 
seu faturamento nos últimos 

Guilherme Bergamini

Participantes de reunião de comissão foram unânimes na defesa de tributação maior das empresas

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – debater, com a presença de convidados, denúncia de maus-tratos 
contra criança autista em escola da rede municipal de Belo Horizonte. 
Requerimento: deputado Duarte Bechir

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a segurança pública no Bairro União, em Belo Horizonte. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

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

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 1.272/15 (1º turno), do deputado João Alberto, que altera a 
Lei 15.476, de 2005, a qual determina a inclusão de conteúdos referen-
tes à cidadania nos currículos das escolas

• Comissão de Indicação de Tarcísio Dayrell Neiva para o cargo de presi-
dente da Fhemig (Plenarinho II) – fazer a arguição pública do indicado

15 horas
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.478 (Plenarinho I) – discu-

tir e votar parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei 23.478 (turno 
único), do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o 
Poder Executivo a conceder anistia aos servidores da educação básica

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar parecer sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.600/15 (1º turno), do deputado João Leite, que torna obrigatória a 
instalação de dispositivo de sonorização nas salas de aula

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Teatro) – debater, 
com a presença de convidados, cobrança feita pela construtora Andra-
de Gutierrez ao município de Betim. Requerimento: deputado Geraldo 
Pimenta

15h15
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.484 (Plenarinho I) – eleger 

presidente e vice
15h30

• Comissão da PEC 42/15 (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
15h45

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562 (Plenarinho III) – 
eleger presidente e vice

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• 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 parecer sobre o PL 1.116/15 (2º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre os livros técnicos e didáticos em 
formato digital acessível para as pessoas com deficiência visual

 0h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli
 1h Segunda Musical – Celso Faria, Wellington Vilela, Alexandre 

Braga e Gilberto Paganini 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Acerto de Contas entre Minas 

e a União (29/5) – Debate a importância do envolvimento dos 
municípios nas discussões sobre o acerto de contas entre o 
Estado e a União  

 4h40 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 
Roberto J. Cury

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade 
 6h30 Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Atendimento à mulher vítima de violência 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Gestão estratégica 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade  
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Atendimento à mulher vítima de violência 
 20h Comissão de Educação (13/6) – A Comissão conhece o projeto 

Na Ponta do Lápis: A Escola na Formação, do Tribunal de Contas
 21h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

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

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

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

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Sardoá. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA


