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Ativistas e pacientes defendem acesso
a medicamentos à base de maconha

Legislação brasileira precisa de atualização
de algum projeto de lei. Ele 
argumentou, contudo, que 
o Legislativo precisará se in-
teirar mais sobre o assunto, 
inclusive com a comparação 
de experiências adotadas em 
outros países, para formatar 
uma lei precisa, que não abra 
brecha para o uso indevido 
da maconha.

que envolve a questão para 
que sejam discutidos os be-
nefícios para a sociedade. “O 
Estado não pode proibir atitu-
des individuais que não preju-
diquem ninguém”, ponderou.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) ressaltou que o tema 
será inevitavelmente trata-
do na Assembleia, por meio 

pedido do deputado Antônio 
Jorge, membro do partido, 
ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma ação direta 
de inconstitucionalidade, pe-
dindo a liberação da  Cannabis 
para uso medicinal.

De acordo com o depu-
tado, é preciso deixar de la-
do o fundamentalismo moral 

Apesar do cultivo da maco-
nha para fins medicinais ser 
uma das principais demandas 
dos defensores da causa, a le-
gislação brasileira prevê pena 
de detenção para quem plan-
ta, cultiva, guarda, transporta 
e adquire a planta com esse 
objetivo.

Recentemente, o PPS, a 

Guilherme Dardanhan

Os entraves no uso medicinal da maconha foram tema de audiência pública na ALMG

o expressivo valor da medi-
cação utilizada: 9 mil dolá-
res por três frascos. No seu 
entender, o desafio da de-
mocratização do produto só 
será superado com pesquisa 
e qualificação para o cultivo 
medicinal da planta.

O juiz federal Renato 
Martins, que retirou um tu-
mor do cérebro, também la-
mentou que apenas pessoas 
com uma situação econômica 
estável como a dele possam 
bancar o tratamento com 
 canabinoides.

Juliana Paolineli, vice-
-presidente da Ame+me, 
ressaltou a qualidade de vida 
que obteve com o tratamen-
to baseado no uso medicinal 
da maconha. Com uma doen-
ça severa incurável na coluna, 
ela sofria com dores intensas 
e os efeitos colaterais dos 
diversos medicamentos que 
tomava. Após o uso controla-
do de extratos da planta, os 
sintomas se reduziram drasti-
camente, ela voltou a mens-
truar e veio a engravidar. 

Ela lembra, no entanto, 

Segundo Ramirez, que é 
médico oncologista, estudos 
recentes indicam que os ca-
nabinoides podem contribuir 
também, de forma efetiva, no 
tratamento de doenças como 
Alzheimer, câncer, diabetes, es-
clerose múltipla e depressão.

Outros empecilhos para 
a difusão desses produtos se-
riam a resistência de médicos 
em prescrevê-los e os inte-
resses da indústria farmacêu-
tica, que não pode patentear 
substâncias naturais, como o 
canabidiol.

Ativistas e pacientes em trata-
mento reivindicaram ontem, 
em audiência pública na As-
sembleia Legislativa, redução 
de custos e de burocracia no 
acesso a medicamentos à ba-
se de maconha. A reunião foi 
realizada pela Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas.

Apesar da autorização 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para 
a importação controlada de 
medicamentos à base de ca-
nabinoides, que são as subs-
tâncias extraídas da planta da 
maconha, os altos custos e 
os entraves burocráticos aca-
bam por inviabilizar o acesso 
de grande parte da popula-
ção aos benefícios medicinais 
desses produtos.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Pacientes de 
Cannabis Medicinal (Ame+me), 
Leandro Ramirez, também 
apontou o preconceito como 
obstáculo. Ele é pai de um 
menino que sofre de epilep-
sia, o qual apresentava um 
quadro clínico de crises con-
vulsivas de difícil controle. A 
vida de seu filho estava em 
risco quando ele decidiu, co-
mo definiu, “traficar” pelos 
Correios o óleo da maconha, 
rico em canabidiol, também 
conhecido como CDB. O pro-
gresso do garoto com o uso 
da substância foi perceptível.
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Fim da franquia para bagagem aérea 
despachada gera prejuízos e insegurança

PL trata de financiamento da cultura
Minas Gerais (Detran-MG). O 
objetivo é estabelecer que a 
notificação por via postal só 
seja efetivada após a assina-
tura do destinatário em um 
aviso de recebimento.

O relator do projeto foi o 
deputado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB), que manteve o 
texto original. A proposição vai 
agora à Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte.

nas iniciativas com linguagem 
mais facilmente consumível e 
mais adequadas aos perfis 
dos patrocinadores.
Detran – Do deputado João 
Leite (PSDB), recebeu pare-
cer pela constitucionalidade 
o PL 1.579/15, que dá nova 
regulamentação aos proce-
dimentos de notificação de 
infrações adotados pelo De-
partamento de Trânsito de 

Leonídio Bouças (PMDB), que 
preside a comissão, manteve 
o texto original. Agora, o pro-
jeto vai à Comissão de Cultura, 
em 1º turno.

Segundo a justificativa 
do autor do PL 2.229/15, o 
atual modelo de financia-
mento de projetos culturais 
tem recebido críticas, por 
supostamente inibir a diversi-
dade, ao concentrar recursos 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) deu ontem pare-
cer pela constitucionalidade 
ao Projeto de Lei (PL) 2.229/15, 
do deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV). A proposição inclui 
nas diretrizes da política cultu-
ral do Estado, previstas na Lei 
11.726, de 1994, a promoção 
de mecanismos colaborativos 
de financiamento de projetos 
culturais. O relator, deputado 

Daniel Protzner

Parlamentares questionaram medida da Anac e criticaram agência por não enviar representante

“Isso é mentira, pois a 
resolução permite à empresa 
reduzir a bagagem de mão por 
questão de espaço. Como não 
cabem dez quilos para cada 
passageiro na cabine, eles des-
pacham essa bagagem, que 
está sendo furtada”, afirmou 
a advogada Luciana Athenien-
se, especialista em Direito de 
Turismo, que representou a 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor da OAB-MG e o Movi-
mento das Donas de Casa.

Os furtos, segundo expli-
cou a advogada, muitas vezes 
ocorrem após o remaneja-
mento das bagagens de mão, 
que deixam de estar à vista 
de seus proprietários.

de não cobrar pela bagagem 
despachada, desde que pese 
até 23 quilos. De acordo com 
consultor técnico da Associa-
ção Brasileira de Empresas 
Aéreas (Abear), Marcos Die-
gues, que participou da reu-
nião na Assembleia, também 
a Avianca passará a cobrar 
em setembro.

Segundo casos relatados 
durante a audiência pública, 
até mesmo furtos de baga-
gens de mão se tornaram fre-
quentes nas aeronaves, após 
o início da cobrança. Isso por-
que, com o fim da franquia, di-
vulgou-se que o limite da ba-
gagem de mão, não tarifada, 
passaria de 5 para 10 quilos.

lembrou que, quando foi de 
seu interesse, a Anac não dei-
xou de comparecer à Assem-
bleia para pedir o apoio dos 
deputados para que voos não 
fossem retirados do Aeropor-
to de Confins.

A Resolução 400/16 da 
Anac, que aboliu a franquia 
mínima de bagagem, foi pu-
blicada em 13 de dezembro 
de 2016, para entrar em vi-
gor no dia 14 de março deste 
ano. Desde então, das quatro 
principais empresas aéreas 
que atuam no Brasil, passa-
ram a cobrar pela bagagem 
despachada a Gol, a Latam e 
a Azul. Apenas a Avianca ain-
da mantém a regra anterior, 

O fim da franquia mínima de 
23 quilos para bagagem des-
pachada no transporte aéreo, 
determinado pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) no fim do ano passa-
do, está gerando prejuízos 
ao consumidor em função 
da desinformação por parte 
das empresas aéreas e até 
por furtos decorrentes do 
mau atendimento. Essa foi a 
principal conclusão dos parti-
cipantes de audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte, a requeri-
mento de seu presidente, de-
putado Felipe Attiê (PTB).

Assim como seu colega 
parlamentar Douglas Melo 
(PMDB), Attiê criticou forte-
mente a Anac não apenas 
pela publicação da Resolução 
400/16, que aboliu a franquia 
de bagagem, mas também por 
não ter enviado representante 
à audiência. Para o presidente 
da comissão, o comportamen-
to da Anac é exemplo de uma 
atitude comum do governo 
brasileiro, de não abrir mão 
de tributos e “fazer ajustes às 
custas do consumidor”. 

Douglas Melo foi ainda 
mais severo em suas críticas. 
“As agências reguladoras só 
servem de cabide de empre-
go e não conseguem assegu-
rar independência e impar-
cialidade”, acusou. A respeito 
da ausência de representan-
tes da agência na reunião, ele 
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Discussões sobre o Plano Estadual do 
Livro devem incluir novos segmentos

Veto sobre política cultural é analisado
participado do movimento 
reivindicatório de 1997. O 
deputado João Leite (PSDB) 
também apresentou candida-
tura ao cargo, mas foi venci-
do por 3 votos a 2. Por placar 
igual, o eleito para vice-presi-
dente foi o deputado Cássio 
Soares (PSD), que concorreu 
com o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). O deputado 
Durval Ângelo (PT) foi desig-
nado relator da matéria.

A origem da proposi-
ção foi o Projeto de Lei (PL) 
2.805/15, do governador. 
Agora, o veto segue para a 
avaliação do Plenário.
Eleição – Em outra reunião, 
o deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB) foi eleito pre-
sidente da Comissão do Ve-
to Total à Proposição de Lei 
23.484, a qual anistia praças 
da Polícia Militar excluídos 
da corporação por terem 

vida ativa para financiamento 
de projetos culturais. 

Na justificativa do veto, o 
governo considera o coman-
do uma vinculação de recei-
ta tributária, o que é vedado 
pela Constituição. Para o de-
putado Duarte Bechir, no en-
tanto, essa destinação já está 
prevista na própria legislação 
em vigor. O relator é favorá-
vel à manutenção do veto a 
outros dispositivos.

O Veto Parcial à Proposição 
de Lei 23.563, que institui o 
Plano Estadual de Cultura, foi 
analisado ontem por comis-
são especial. O relator e presi-
dente da comissão, deputado 
Duarte Bechir (PSD), opinou 
pela manutenção de um dos 
dispositivos vetados pelo go-
vernador Fernando Pimentel, 
o qual prevê a destinação de 
recursos provenientes de cré-
dito tributário inscritos na dí-

Willian Dias

Comissão de Cultura realizou audiência sobre o início da elaboração do Plano Estadual do Livro

Plano Estadual do Livro, Lucas 
Guimaraens Ribeiro e Rosana 
Mont’Alverne Neto destaca-
ram o caráter democrático 
das discussões.

Como parte do processo 
de elaboração do Plano Es-
tadual do Livro, o Governo 
do Estado, em parceria com 
o Legislativo, vai realizar o 
Fórum Técnico Semeando Le-
tras, uma série de encontros 
regionais destinados a colher 
sugestões sobre política de 
leitura e bibliotecas no in-
terior do Estado. O primeiro 
encontro será na próxima 
terça-feira (29), em Varginha 
(Sul de Minas).

construção de um projeto pa-
ra construir o Plano Estadual 
do Livro, contribuindo para a 
formação do cidadão crítico 
na construção da sociedade”, 
afirmou o deputado Bosco.

Elismar Prado manifes-
tou o desejo de que o no-
vo plano possa servir para 
“transformar o direito formal 
de acesso ao livro e à leitura 
em direito real”, enquanto o 
deputado Glaycon Franco ob-
servou que “a leitura educa, 
ensina, capacita, aumenta a 
capacidade cognitiva, mas, 
acima de tudo, atua na for-
mação do caráter”.

Coordenadores-gerais do  

Pimenta, ambos do PDT.
O plano é uma iniciativa 

do governo do Estado, por 
meio das Secretarias de Cul-
tura e de Educação, com par-
cerias da Assembleia Legis-
lativa, da rede de bibliotecas 
públicas e da sociedade civil, 
e dá continuidade à proposta 
do Plano Nacional do Livro, 
realizado pelos Ministérios 
da Educação e da Cultura.

“No ano passado, demos 
um passo extremamente im-
portante para definir as polí-
ticas públicas para cultura em 
Minas Gerais para os próxi-
mos dez anos. E agora somos 
chamados a participar da 

A parceria com o Poder Legis-
lativo na construção do Plano 
Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas e o 
caráter democrático e parti-
cipativo do processo foram 
destacados pelos participan-
tes de audiência pública so-
bre o assunto, realizada on-
tem pela Comissão de Cultu-
ra. A reunião teve o objetivo 
de debater os principais eixos 
do plano, seu cronograma de 
atividades e as perspectivas 
de participação da sociedade 
civil na discussão e consolida-
ção da futura norma.

O entusiasmo não im-
pediu, porém, que alguns 
convidados apontassem a ne-
cessidade de ampliar a parti-
cipação popular nos debates 
sobre o assunto, consideran-
do-se a ausência, no grupo 
de trabalho responsável por 
elaborar a minuta do projeto, 
de importantes segmentos 
ligados à cultura do livro, co-
mo universidades, livreiros, 
editoras e autores, conforme 
destacou Marcos Roberto do 
Nascimento, coordenador de 
Regionalização do plano. 

O secretário de Estado 
de Cultura, Ângelo Oswaldo, 
reconheceu a necessidade de 
atrair esses segmentos. 

A reunião foi realizada a 
requerimento do presiden-
te da comissão, deputado 
Bosco (PTdoB), e dos depu-
tados Elismar Prado e Carlos 
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Regras para compra de carros por 
pessoas com deficiência serão alteradas

FFO dá aval a benefício para autopeças
do pela própria FFO.
Taxa – Foi aprovado, também, 
parecer de 1º turno favorável 
ao Projeto de Lei (PL) 2.515/15, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que obriga a divulgação 
dos equipamentos adquiridos 
com a Taxa de Segurança Públi-
ca. O relator, deputado Ulysses 
Gomes, opinou pela aprovação 
do texto na sua forma original.

O projeto segue, agora, 
para o Plenário.

proteger indústrias mineiras 
da competição com concor-
rentes da Bahia, de Sergipe e 
de Pernambuco, estados que 
concederam a mesma redu-
ção de impostos.

O relator, deputado Ulys-
ses Gomes (PT), concordou 
com a concessão do bene-
fício fiscal e apresentou um 
projeto de resolução para 
que ele seja ratificado. O pro-
jeto  ainda precisa ser aprova-

que implica recolhimento efe-
tivo de 4% sobre as vendas de 
produtos industrializados no 
Estado com conteúdo de im-
portação inferior a 40%. Quan-
do o conteúdo de importação 
for superior a 40%, a carga tri-
butária efetiva será de 2,5%. O 
benefício refere-se somente às 
vendas interestaduais.

De acordo com a exposi-
ção de motivos do governa-
dor, o objetivo da medida é 

A Mensagem 281/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que encaminha exposição de 
motivos da Secretaria de Es-
tado de Fazenda para a con-
cessão de regime especial de 
tributação para fabricantes de 
autopeças, recebeu ontem aval 
da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO).

O incentivo aos fabrican-
tes de autopeças consiste em 
crédito presumido de ICMS, 

Luiz Santana

Segundo deputados, intermediação da comissão foi fundamental na mudança das regras

é muito importante e deve 
ser comemorada. Ele disse 
que a nova norma também 
será discutida na comissão, 
assim que for editada.

De acordo com o depu-
tado Nozinho (PDT), a mobili-
zação apoiada pela comissão 
sensibilizou o governo. O de-
putado Elismar Prado (PDT) 
destacou que o desejo é de 
que a situação seja resolvida 
definitivamente. “Se existem 
fraudes, é preciso haver con-
trole e medidas do Estado. 
Limitar o processo por meio 
de decreto e prejudicar uma 
coletividade não é a solução”, 
enfatizou.

da SEF, isso só pode ser mu-
dado a partir de um consenso 
do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária.

Outros avanços, segun-
do ele, dizem respeito à ex-
tensão do domicílio fiscal do 
condutor autorizado para 
as regiões metropolitanas e 
também a ampliação do rol 
de pessoas que podem ser 
condutoras, excluindo-se a 
necessidade de parentesco 
e de comprovação de vínculo 
empregatício, por exemplo.

Segundo o deputado 
 Duarte Bechir (PSD), que pre-
side a comissão, a possibili-
dade de mudança do decreto 

nos dias 11 e 18 de julho.
Fausto Santana enfatizou 

que o novo decreto vai flexi-
bilizar a questão relativa ao 
cálculo do preço dos veículos, 
revogando dispositivo atual. 
Dessa forma, pessoas com 
deficiência poderão adquirir 
os carros adaptados por va-
lor até R$ 70 mil. O Decreto 
47.180 determina que o pre-
ço de venda deve se referir a 
modelo de veículo que possa 
ser adquirido por qualquer 
pessoa nesse valor.

A alteração desse limite 
de preço continua sendo uma 
solicitação do grupo. Contu-
do, como explicou o assessor 

Novo decreto para alterar a 
atual norma estadual sobre 
a isenção de ICMS na compra 
de veículos por pessoas com 
deficiência foi anunciado on-
tem, em audiência pública 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência. O assessor da Se-
cretaria de Estado de Fazen-
da (SEF) Fausto Santana da 
Silva, que participou da reu-
nião, apresentou o conteú-
do do decreto, que atende 
a demandas feitas por meio 
da comissão. Ele disse que o 
texto será publicado na pró-
xima semana.

A comissão tem se de-
dicado ao assunto nos últi-
mos meses, depois de ouvir 
relatos de dificuldades na 
aquisição de carros por pes-
soas com deficiência, provo-
cadas pelo Decreto 47.180, 
de 2017, que regulamentou 
o Convênio Federal 38, de 
2012. Entre os problemas, es-
tão a burocracia e a demora 
na aquisição, além da neces-
sidade de comprovação de 
que os condutores autoriza-
dos tenham domicílio fiscal 
na mesma cidade do benefi-
ciário. Um dos objetivos do 
decreto é inibir fraudes.

Esses problemas foram 
tratados em visita dos depu-
tados à SEF, no dia 12 de ju-
lho. Audiências públicas tam-
bém já foram realizadas na 
Assembleia sobre a situação, 
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Política de turismo segue para Plenário

Assembleia discute ampliar proposta
de cotas na Fundação João Pinheiro

Projeto sobre política de turismo recebeu parecer de 2º turno

Comissão de Administração debateu mudança em projeto

Luiz Santana

Sarah Torres

O projeto ainda prevê a 
criação do Sistema Estadual 
de Turismo.
Estâncias – O substitutivo nº 1  
é resultado de sugestão do 
deputado Duarte Bechir (PSD) 
de prorrogar o prazo de edi-
ção de lei específica para o re-
conhecimento do município 
de Maria da Fé e de Monte 
Verde, distrito de Camandu-
caia, ambos no Sul de Minas, 
como estâncias climáticas. O 
prazo venceu em 2012, e a 
sugestão é de que passe a ser 
de cinco anos, a partir de 1º 
de novembro de 2017.

O novo texto também 
promove adequações em re-
lação à técnica legislativa e a 
disposições constitucionais e 
legais vigentes.

pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido.

Com a Política Estadual de 
Turismo, o governo pretende 
regulamentar, fortalecer e or-
ganizar a atuação do setor. O 
projeto segue a linha da Lei 
Federal 11.771, de 2008, que 
implementou a Política Na-
cional de Turismo, segundo 
os princípios de livre iniciati-
va, descentralização, regiona-
lização, inclusão produtiva e 
 desenvolvimento socioeconô-
mico sustentável.

Entre os objetivos da po-
lítica estadual, estão a demo-
cratização do acesso ao turis-
mo, a redução das desigual-
dades regionais e o estímulo 
à criação e à difusão de pro-
dutos e destinos mineiros.

seus cidadãos”, declarou.
Graduanda da Fundação 

João Pinheiro e integrante do 
grupo Cotas em Minas, Ingrid 
Vitória Carvalho lembrou que 
a FJP é a única instituição de 
ensino pública que ainda não 
adota política de cotas no Es-
tado. “Precisamos formar ges-
tores públicos diversos, que 
vão pensar as políticas públi-
cas estaduais direcionadas 
aos públicos que precisam de-
la”, afirmou a estudante.

to mais diversidade e plurali-
dade de vivências no serviço 
público, mais cresce a gestão 
pública. É bom para todos”, 
disse o parlamentar.

O professor da Fundação 
João Pinheiro, Bruno Lazza rotti 
Costa, afirmou que a institui-
ção é a favor das ações afirma-
tivas para a democratização do 
acesso ao ensino. “Um estado 
que não reflete a diversidade 
será tendencioso, e isso vai im-
pactar a maneira como trata 

A matéria recebeu ontem pa-
recer de 2º turno favorável da 
Comissão de Administração Pú-
blica. O relator, deputado Agos-
tinho Patrus Filho (PV), opinou 

Está pronto para apreciação 
em Plenário o Projeto de Lei 
(PL) 3.844/16, do governador 
Fernando Pimentel, que institui 
a Política Estadual de Turismo. 

médio em escolas públicas 
e, dessas, 50% para negros e 
50% para oriundos de famí-
lias com renda de no máximo 
um salário-mínimo e meio 
per capita. 

A deputada é autora do 
PL 4.332/17, que prevê re-
serva de 20% das vagas para 
negros em concursos para 
ingresso no Curso Superior 
de Administração Pública 
(CSAP), da Escola de Governo 
da FJP. A matéria foi anexada 
ao PL 4.355/17. A reserva de 
vagas proposta por Marília 
Campos consta de substituti-
vo ao projeto do governador, 
aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
O texto ainda será apreciado 
em 1º turno na Comissão de 
Direitos Humanos.

“Temos que reparar essa 
dívida histórica com a popu-
lação negra, garantindo mais 
oportunidades aos que estão 
em desigualdade no País”, 
afirmou Marília Campos. O 
deputado André Quintão (PT) 
apoiou a ampliação da pro-
posta original. “Posso dizer 
de experiência própria: quan-

A proposta de instituição de 
cotas raciais na Escola de 
Governo da Fundação João 
Pinheiro (FJP) poderá ser am-
pliada, por iniciativa da Assem-
bleia Legislativa. A informação 
é da deputada Marília Campos 
(PT), que coordenou audiência 
da Comissão de Administração 
Pública sobre o assunto. O ob-
jetivo da ampliação é incluir 
estudantes de escolas públi-
cas e em situação econômico- 
-financeira precária.

Atualmente, a Escola 
de Governo destina 10% de 
suas vagas no processo se-
letivo às pessoas com defi-
ciência. A deputada Marília 
Campos anunciou a intenção 
de modificar o Projeto de Lei 
(PL) 4.355/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
estabelece a estrutura da 
carreira estratégica de Espe-
cialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental. A 
mudança seria no parágrafo 
9º do artigo 8º, para que as 
cotas sejam também sociais, 
distribuídas da seguinte for-
ma: 40% das vagas para pes-
soas que cursaram o ensino 
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Moradores de ocupações reclamam da 
PM e exigem audiência com o governador

Risco de venda da Ceasa motiva reunião
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, foi aprovada vi-
sita ao Ministério Público Es-
tadual para tratar de mudan-
ças no macrozoneamento de 
Contagem (Região Metropo-
litana de Belo Horizonte), as 
quais ameaçariam a preserva-
ção do manancial de Vargem 
das Flores. O requerimento é 
assinado pela deputada Ma-
rília Campos (PT) e pelos de-
putados Glaycon Franco (PV), 
Thiago Cota (PMDB) e Dilzon 
Melo (PTB).

missão de Saúde aprovou, en-
tre outros, requerimento de 
visita a todas as unidades da 
Fundação Hospitalar do Esta-
do de Minas Gerais  (Fhemig). 
A intenção, de acordo com 
o presidente da comissão e 
autor do requerimento, de-
putado Carlos Pimenta (PDT), 
é verificar in loco a estrutura 
de funcionamento e o aten-
dimento aos pacientes, assim 
como as condições de traba-
lho dos servidores da saúde.

Na Comissão de Meio 

(PSDB). O PPI prevê a privati-
zação de dezenas de empre-
sas e também de aeroportos, 
rodovias e linhas de transmis-
são de energia.

De autoria do deputado 
Antônio Jorge (PPS), também 
foi aprovada na comissão a 
realização de audiência pú-
blica sobre incentivos para 
a produção de oliveiras em  
 Minas Gerais. 
Fhemig – Outras comissões fi-
zeram reuniões para a aprova-
ção de requerimentos. A Co-

A inclusão das Centrais de 
Abastecimento de Minas Ge-
rais (CeasaMinas) e da Com-
panhia de Armazéns e Silos 
de Minas Gerais (Casemg) 
no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) do go-
verno federal será tema de 
audiência pública na Assem-
bleia. A realização da reunião 
foi aprovada ontem pela Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria, a requerimen-
to de seu presidente, depu-
tado Antonio Carlos Arantes 

Guilherme Bergamini

Representantes das ocupações urbanas participaram de reunião da Comissão de Direitos Humanos

3.562/16, do deputado Rogé-
rio Correia (PT), que tramita 
na ALMG e trata da resolução 
de conflitos urbanos e agrá-
rios. Ele disse que a comissão 
está cobrando da PM o resul-
tado da apuração de várias 
denúncias de abuso policial.
Transporte – Representantes 
do Movimento Passe Livre 
(MPL) também participaram 
da reunião e ressaltaram co-
mo os altos custos das pas-
sagens de ônibus limitam a 
mobilidade na cidade. Eles 
criticaram, ainda, o finan-
ciamento de campanhas po-
líticas por empresários de 
 transporte.

cado, receberam o recado de 
que duas das lideranças não 
seriam bem-vindas. “Quem 
escolhe nossos representan-
tes somos nós, não eles”, dis-
se Leonardo Péricles, um dos 
que teriam sido barrados. 

Os representantes das 
ocupações permaneceram no 
Auditório da ALMG, onde foi 
realizada a reunião da Comis-
são de Direitos Humanos, e 
informaram que não deixarão 
o local enquanto não forem 
recebidos pelo governador.

O deputado Cristiano 
Silveira (PT), presidente da 
comissão, chamou a aten-
ção para o Projeto de Lei (PL) 

radias dignas. A autorização, 
logo em seguida, do despejo 
de oito mil famílias da Ocu-
pação Isidora teria indicado 
o contrário. “Fizemos uma 
marcha que acabou em mais 
de 50 pessoas presas e mais 
100 feridos, inclusive uma 
criança de menos de um ano 
de idade”, afirmou.

A maior crítica é ao fato 
de o governador Fernando Pi-
mentel não ter recebido, des-
de o início do mandato, repre-
sentantes dos movimentos 
urbanos. Segundo eles, uma 
reunião chegou a ser agenda-
da, mas quando os represen-
tantes chegaram ao local mar-

Representantes de ocupa-
ções urbanas da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH) compareceram on-
tem à reunião da Comissão 
de Direitos Humanos para 
reivindicar uma reunião com 
o governador Fernando Pi-
mentel. Eles reclamam da 
atuação da Polícia Militar 
em ações de reintegração de 
posse e da ausência de políti-
cas públicas de habitação. 

“Muitas ocupações nun-
ca receberam nenhum re-
presentante do Estado, além 
da Polícia Militar. Nenhum 
professor, nenhum assistente 
social, ninguém para acolher 
ou ajudar. O pobre é tratado 
como caso de polícia”, disse 
Leonardo Péricles, repre-
sentante do Movimento de 
Luta nos Bairros, Vilas e Fa-
velas (MLB). Ele citou como 
exemplo a jovem Gabriela, 
de 14 anos, que foi baleada 
na boca durante o despejo na 
Ocupação Manoel Aleixo, no 
município de Mário Campos 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), no primeiro 
semestre deste ano.

Isabela Oliveira, repre-
sentante das Brigadas Popu-
lares, disse que, em 2015, 
com a troca no governo mi-
neiro, acreditou-se que seria 
o início da caminhada para a 
conquista do direito de mo-

COMISSÕES
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Projeto prevê extinção de cartórios
extintos ou anexados não 
apresentam receita ou volu-
me de serviços suficientes que 
justifiquem sua manutenção. 
Outro motivo, segundo ele, é 
a impossibilidade de prover a 
titularidade desses cartórios 
mediante concurso público, 
por inexistência de candidato.

do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e 
Tutelas em distritos dos mu-
nicípios de Carangola (Zona da 
Mata) e Vazante (Noroeste).

O presidente do TJMG, 
desembargador Herbert Car-
neiro, explica na justificativa 
do projeto que os cartórios 

59, de 2001, que contém a 
Organização e a Divisão Judi-
ciárias do Estado, e a Resolu-
ção 80, de 2009, do Conselho 
Nacional de Justiça.

O texto prevê a unificação 
de dois cartórios em Iguatama 
(Centro-Oeste de Minas) e a 
extinção de cartórios de Ofício 

O Projeto de Lei (PL) 4.543/17, 
do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), que trata 
da acumulação e da extinção 
de serventias extrajudiciais 
foi recebido no Plenário, na 
Reunião Ordinária de ontem. 
A proposição tem como fun-
damento a Lei Complementar 

PLENÁRIO

ORADORES

Polícia
O deputado Sargento Rodri
gues (PDT) afirmou que o Go-
verno do Estado está criando 
sua “polícia política”, que te-
ria à frente os coronéis Hel-
bert Figueiró, comandante 
da Polícia Militar, e André 
Leão, chefe do Estado Maior 
da PM. O deputado relatou 
que Leão tentou difamá-lo 
em palestra em Ipatinga. Se-

gundo e-mail de um militar, 
recebido por Sargento Rodri-
gues, foi dito no evento que 
o objetivo era “alertar a tro-
pa para não cair na lábia de 
radicais”. O deputado disse 
que Minas vive sob estado 
de exceção. “Acabaram com 
o prêmio de produtividade 
e outros benefícios dos mi-
litares. Não pagam ajuda de 
custo e diárias. A tropa so-

fre de um lado e a cúpula se 
lambuza com dinheiro públi-
co, partidarizando a gestão 
da Polícia Militar”, criticou. 
À acusação de que difamava 
o governo, ele respondeu: 
“Não é preciso, a péssima 
gestão do PT fala por si só”. 
Sargento Rodrigues também 
denunciou atrasos nos re-
passes para o transporte es-
colar rural.

Privatizações 2
Em resposta ao pronuncia-
mento do deputado Rogé-
rio Correia (PT), o deputa-
do Gustavo Corrêa (DEM) 
defendeu as privatizações 
propostas pelo governo do 
presidente Michel Temer. 
Em relação à Cemig, disse 
que o PT não quer privati-
zá-la pois isso acabaria com 
o “cabide de empregos” 

na empresa. Para Gustavo 
Corrêa, a concessionária de 
energia elétrica de Minas 
deveria fazer o enxugamen-
to de seu quadro de pes-
soal. Sobre a possibilidade 
de privatização da Petro-
bras, ele avalia ser “melhor 
privatizá-la do que fazer o 
que o PT fez: retirou bilhões 
da empresa para pagar pro-
pinas”. Também no caso da 

Eletrobrás, Gustavo Corrêa 
considera válida a proposta 
de privatização. Conforme 
o deputado, a empresa va-
lia R$ 20 bilhões e, com o 
anúncio da possível privati-
zação, seu valor subiu para 
mais de R$ 30 bilhões. Ele 
considerou acertadas, ain-
da, algumas privatizações 
do passado, como a da mi-
neradora Vale.

Privatizações 1
A luta em defesa da Cemig 
foi o tema do pronunciamen-
to do 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia 
(PT). “Queremos evitar a 
privatização de três grandes 
hidrelétricas, que geram 50% 
da energia da Cemig, e fa-
zem de Minas essa potência 
energética”, afirmou, sobre 
a mobilização contra leilão 

de usinas pretendido pelo 
governo federal. De acordo 
com ele, já se vislumbram al-
gumas vitórias. A Cemig ten-
ta um acordo com o  BNDES 
e uma liminar na Justiça sus-
pendeu temporariamente o 
leilão. Rogério Correia tam-
bém denunciou a proposta 
do governo de Michel Temer 
de venda da Eletrobrás, res-
ponsável pelo sistema elé-

trico brasileiro. “Não há país 
grande no mundo que tenha 
entregado setores estratégi-
cos para a iniciativa privada. 
Se isso acontecer, o Brasil 
estará abrindo mão de sua 
soberania”, advertiu. Para 
ele, esses são os primeiros 
passos de um movimento 
mais amplo de privatizações, 
que incluiria a Petrobras e o 
Banco do Brasil.

Privatizações 3
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) também se manifestou 
favoravelmente ao programa 
de privatizações do governo 
federal. “Vou destoar desta 
‘balada nacionalista’ que foi 
defendida há pouco. Vamos 
pensar no que essas medidas 
vão agregar para o cidadão, 
trazendo benefícios para 
ele”, declarou. No caso da 

Cemig, ele disse que a em-
presa tem a décima energia 
mais cara do Brasil, entre as 
mais de 60 concessionárias 
do País, e a 14ª energia in-
dustrial mais cara do mundo. 
“Temos que discutir as cai-
xas-pretas na Cemig, essas 
famílias que se perpe tuam lá 
dentro”, defendeu. Ele disse 
que outras empresas de Mi-
nas foram privatizadas e o 

resultado foi bom, como a 
Telemig. Antônio Jorge ques-
tionou falas de defensores 
da Cemig segundo as quais, 
se ela for privatizada, a con-
ta de luz dobraria de preço. 
“Não dá para aceitar esse 
discurso fisiológico, que es-
conde a manutenção de di-
reitos corporativos por trás 
da fala em defesa de interes-
ses da sociedade”, criticou.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Indicação 40/16

Indicação 41/17
-

turno único
Indicação 42/17

Indicação 43/17

Indicação 45/17

turno único
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17

PL 2.800/15

PL 3.785/16

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Venezuela 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (22/6) – Debate a execução 

das obras previstas em cronograma da BR-040 entre o Anel 
Rodoviário de BH e Conselheiro Lafaiete

 5h15 Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 
Antonio Gameiro e Wladimir Dias

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 
motorizado

 6h30 Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Preparação para a aposentadoria 
 9h Comissão de Desenvolvimento Econômico (28/6) – Entrega 

de voto de congratulações ao Sr. Edmar Lisboa Bacha por 
assumir a cadeira 40 da Academia Brasileira de Letras

 9h45 Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)

 12h Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Preparação para a aposentadoria
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 70 anos de 

fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB) 
 20h30 Propaganda política 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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