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Trabalhadores foram os mais atingidos 
na ditadura, segundo Comissão da Verdade

Coordenador adjunto da Co-
missão da Verdade em Minas 
Gerais (Covemg), Jurandir 
Persichini apresentou ontem 
à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social a pesquisa que o grupo 
vem realizando para esclare-
cer crimes cometidos contra 
trabalhadores e sindicalistas 
em períodos de repressão no 
País. A Covemg foi instituída 
em 2013 para subsidiar a Co-
missão Nacional da Verdade  
na investigação das violações 
de direitos praticadas no pe-
ríodo de 1946 a 1988, quan-
do foi promulgada a atual 
Constituição Federal.

O relatório final do grupo 
de trabalho mineiro será di-
vulgado em dezembro, mas já 
há documentação suficiente 
para comprovar que 3,5 mil 
trabalhadores foram prejudi-
cados, o que faz do segmento 
o principal afetado por ações 
autoritárias, segundo Ronald 
Rocha, assessor da Covemg.

A equipe comandada por 
Jurandir Persichini se debru-
ça sobre três acontecimen-
tos marcantes: o massacre 
de funcionários da Usiminas 
em Ipatinga, em 1963, e as 
perseguições a movimentos 
grevistas urbanos durante a 
ditadura e a empregados da 
Mina de Morro Velho, dos 
anos 1940 aos anos 1960, 
em Nova Lima.

Persichini é um dos so-
breviventes da chacina em 
Ipatinga. Ele relatou, emocio-
nado, que policiais militares 
munidos de metralhadoras e 
fuzis dispararam na direção 
do grupo de funcionários 
que protestava, na porta da 
Usiminas, contra as precárias 
condições de trabalho.

Oficialmente, morreram 
oito pessoas. No entanto, 
conforme apurou a comissão, 
32 caixões foram encomen-
dados pela empresa em Belo 
Horizonte. De acordo com o 
coordenador da Covemg, so-
mam-se a essa conta 92 feri-
dos e três desaparecidos.

Durante mais de um sé-
culo, funcionários da Mina 
de Morro Velho sofreram 
com as consequências das 
atividades insalubres a que 
eram submetidos. Depois de 
duas décadas de persegui-
ção a movimentos reivindi-
catórios, 176 empregados 
foram indiciados em 1964, 
de acordo com a documen-
tação obtida pela comissão. 
Eles estavam tão doentes 
que muitos morreram antes 
de serem julgados.

Já as ações contra as gre-
ves de diversas categorias de 
trabalhadores até os anos 
1980 são o símbolo, como 

ressaltou Jurandir Persichini, 
de que o governo militar es-
tava empenhado em acabar 
com o movimento sindical.

Emílio Peluso, professor 
da Faculdade de Direito da 
UFMG, que auxiliou o traba-
lho de pesquisa da Covemg, 
destacou a importância da 
chamada justiça de transi-
ção, um conjunto de ações 
para a reparação de viola-
ção sistemática de direitos 
humanos. Peluso cobra que 
não só os militares paguem 
pelo que fizeram, mas tam-
bém os agentes econômicos 
que lucraram com as ativida-
des de repressão. 

Contexto político atual preocupa deputados
A necessidade de conscienti-
zação da população sobre o 
que aconteceu na ditadura foi 
destacada pelos deputados 
Celinho do Sinttrocel e Geraldo 
Pimenta, ambos do PCdoB, e 
pelos sindicalistas presentes.

Na opinião de Celinho do 
Sinttrocel, o Brasil passa por 

um momento delicado, com 
a constatação de que muitos 
setores estão identificados 
com um discurso que prega 
o retorno dos militares ao 
poder. Na porta do Palácio 
da Inconfidência, enquanto 
ocorria a audiência, um gru-
po de militantes defendia 

que as Forças Armadas assu-
missem o controle do País. 

Nesse sentido, Luiz Gus-
tavo Riani, subsecretário de 
Assuntos Parlamentares da 
Secretaria de Estado de Go-
verno, lembrou a relevância 
da Lei 11.732, de 1994, que 
restituiu simbolicamente o 

mandato do seu avô, o ex-de-
putado Clodesmidt Riani, cas-
sado em 1964. A Lei 13.736, 
de 2000, equiparou a sua 
pensão ao subsídio mensal 
de deputado estadual. Tam-
bém foram beneficiados os 
ex-deputados Sinval Bambir-
ra e José Gomes Pimenta.

Integrantes da Comissão da Verdade apresentaram informações preliminares do relatório final

 Sarah Torres
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Alvará para construção de prédios 
no Vale do Sereno provoca impasse 

Um impasse entre a Prefei-
tura de Nova Lima (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte) e moradores do Vale 
do Sereno marcou, ontem, 
audiência da Comissão de Se-
gurança Pública que discutiu 
a ocupação da região. Repre-
sentantes de associações do 
bairro advertem para o risco 
de desmoronamento de pré-
dios já existentes no local, com 
a possível construção de ou-
tras seis torres que obtiveram 
alvará da administração mu-
nicipal. O secretário de Plane-
jamento de Nova Lima, André 
Luiz Rocha, não reconheceu o 
risco, ao considerar que a obra 
ainda não começou.

“Os moradores estão se 
antecipando ao problema”, 
defendeu o presidente da 
comissão e autor do requeri-
mento da audiência, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). “De-
pois que desabar, não adianta”, 
completou o parlamentar.

O presidente da Associa-
ção de Proteção e Preservação 
do Vale do Sereno (Aprovs), 
Leonardo Pinho Gomes, ar-
gumentou que o terreno é 
arenoso, tem um declive de 
80 graus e apresenta desní-
veis que vão de 9 a 15 metros. 
Para a construção dos edifícios 
seriam necessários cortes no 
terreno e uso de taludes que 

podem comprometer as cons-
truções vizinhas, segundo ele. 
“Mais importante que nosso 
patrimônio são nossas vidas”, 
afirmou Leonardo Gomes.

A diretora jurídica da 
entidade, Deborah Ribeiro 
Almeida Rodrigues, disse 
que a Tecnoserv, empresa 
responsável pela sondagem 
e fundação da área, indicou 
a instalação de um piezôme-
tro (equipamento que mede 

a pressão da água), medida 
que não teria sido adotada. 
Ela denunciou que o alvará 
foi concedido pela Prefeitura 
de Nova Lima sem que fos-
sem observadas essas exigên-
cias. Além disso, a concessão 
teria se baseado no plano di-
retor municipal de 2008, que 
já estaria defasado. “Quem 
será a garantidora no caso de 
desmoronamento?”, questio-
nou Deborah.

O presidente da Associa-
ção dos Amigos do Vila da Ser-
ra, Vale do Sereno e Adjacên-
cias (Amavise), o engenheiro 
Sérgio Americano Mendes, 
explicou que o filito, uma das 
rochas mais presentes no ter-
reno, “vira uma manteiga” em 
contato com a água. Em sua 
opinião, o Ministério Público 
estadual precisa tomar uma 
providência, para evitar um 
futuro desastre.

O projeto de construção de seis torres no Vale do Sereno, em Nova Lima, foi discutido em audiência

Secretário diz que autorização é legal
O secretário de Planejamento 
de Nova Lima, André Rocha, 
informou que o alvará foi con-
cedido para o dono do lotea-
mento e disse desconhecer 
quem é a construtora que exe-
cutará a obra. Segundo ele, o 
alvará seguiu os critérios da 
legislação vigente, que foram 
atendidos. André Rocha afir-
mou que o terreno é o mesmo 
ocupado pelos prédios dos 
moradores participantes da 
audiência pública. “Se há al-
gum questionamento, o Con-
selho Regional de Engenharia 
e Agronomia (Crea-MG) tem 

que ser ouvido. Acredito que 
haverá responsáveis técnicos 
pela obra”, declarou.

Para o secretário, não se 
pode avaliar o risco do empreen-
dimento porque ainda não foram 
iniciados os trabalhos. “Vamos 
acompanhar a obra”, garantiu 
André Rocha. Ele ressaltou que 
levará os questionamentos 
apresentados ao prefeito de 
Nova Lima, Vítor Penido.

O deputado Sargento Ro-
drigues sugeriu uma medida 
mais propositiva da prefeitura, 
em resposta às reclamações 
dos moradores. Ele apoiou a 

sugestão de se produzir um 
novo plano diretor para Nova 
Lima, em conformidade com a 
atual legislação ambiental.
Crescimento desordenado – 
Os participantes da audiência 
da Comissão de Segurança 
Pública também denunciaram 
o crescimento desordenado 
de Nova Lima, o que coloca 
em risco o meio ambiente e a 
segurança dos moradores da ci-
dade. O presidente da Amavise, 
Sérgio Mendes, lembrou que 
já foram licenciados 4,2 mil lo-
tes que podem receber novos 
prédios e causar impacto ain-

da maior no trânsito já caótico 
da região do Vale do Sereno. 
“Cada espigão significa mais 
100 famílias e 300 carros colo-
cados nas ruas”, alertou.

O diretor da Amavise, Lu-
cas da Costa Matoso Galuppo, 
falou que a estação de trata-
mento de esgoto do Vale do 
Sereno já não consegue aten-
der à demanda crescente e 
que a Copasa está poluindo 
riachos de água cristalina. 
“Não somos contra a expan-
são, mas o crescimento tem 
que ser ordenado, sustentá-
vel e legal”, concluiu.

Willian Dias
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Municípios mineradores querem opinar
sobre projeto que regulamenta barragens

A Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Ge-
rais (Amig) vai se posicionar 
institucionalmente sobre o 
Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que trata do licenciamento 
ambiental e da segurança 
das barragens de rejeitos de 
mineração. A informação é 
do secretário municipal de 
Meio Ambiente de Nova Lima 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), Danilo Viei-
ra, também assessor da enti-
dade. Ele participou de visita 
de deputados da Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável à 
Amig, na tarde de ontem.

Danilo Vieira solicitou aos 
deputados que encaminhem 
à entidade um relatório com 
detalhes do projeto e sua fun-
damentação. Essa documen-
tação será enviada aos prefei-
tos de municípios membros 
da Amig. “Vamos deliberar de 
forma democrática para che-
garmos a um posicionamento 
institucional”, disse.

Participaram da visita os 
deputados Glaycon Franco 
(PV) e Thiago Cota (PMDB), 
presidente e vice da comissão, 
respectivamente. O encontro 
foi solicitado pelos dois par-
lamentares e também pelos 

deputados Dilzon Melo (PTB) 
e Marília Campos (PT).

“A sinergia dos municí-
pios mineradores e desses 
com o Poder Legislativo é 
fundamental para esse novo 
tempo da mineração em Mi-
nas Gerais”, afirmou o depu-
tado Thiago Cota. 

O deputado Glaycon Fran-
co frisou que o PL 3.676/16 
é uma resposta da ALMG à 
sociedade, em face do rompi-
mento, em 2015, em Mariana 
(Região Central), da Barragem 
do Fundão, da mineradora Sa-
marco, que provocou mortes e 
devastação ambiental. “O pro-
jeto vai trazer modernização 
ao setor minerário e segurança 
para as populações vizinhas”, 
declarou o parlamentar.

O PL 3.676/16 é de auto-
ria da Comissão Extraordinária 
das Barragens, constituída no 
fim de 2015, após a tragédia.

Danilo Vieira ressaltou que 
é necessário garantir a seguran-
ça dos empreendimentos e das 
pessoas no entorno, sem invia-
bilizar a atividade econômica. 
Legislação – Em audiência rea-
lizada pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável em junho deste 
ano, foi consenso que o PL 
3.676/16 representa um avan-

ço na garantia de segurança e 
sustentabilidade na mineração, 
mas ainda pode ser aprimo-
rado. O projeto consolida a le-
gislação sobre licenciamento, 
inovando em alguns pontos, 
como a proibição de constru-
ção de barragens onde haja po-
voamento num raio de 10 qui-
lômetros a jusante (abaixo) da 
estrutura de mineração. A mes-
ma regra vale para onde hou-
ver reservatório ou manancial 
destinado ao abastecimento 
público de água potável.

A proposição já teve 
aprovado parecer na Comis-
são de Constituição e Justiça 

e agora será analisada pelas 
Comissões de Meio Ambiente 
(na qual o deputado Thiago 
Cota é o relator), de Desen-
volvimento Econômico e de 
Administração Pública, antes 
de ir a Plenário em 1º turno.

Foram anexados ao PL 
3.676/16 outros projetos 
que tratam de assuntos se-
melhantes. Entre eles, está 
o PL 3.695/16, de iniciativa 
popular. A proposição esta-
belece normas de segurança 
para as barragens destinadas 
à disposição final ou tempo-
rária de rejeitos de minera-
ção no Estado.

Parlamentares visitaram a Associação dos Municípios Mineradores

Daniel Protzner 

Comissão questiona uso de charretes
O uso de charretes como 
atrativo turístico na cida-
de histórica de Tiradentes 
(Região Central) e denún-
cias de violência contra 
protetores de animais que 
teriam sido praticadas por 
condutores desses veículos 
serão tema de audiência pú-
blica da Comissão Extraordi-
nária de Proteção dos Ani-
mais. Requerimento nesse 
sentido, de autoria do presi-
dente da comissão, deputa-
do Noraldino Júnior (PSC), 
foi aprovado ontem. Na 
justificativa da solicitação, 
o deputado diz ter consta-
tado, em visita à cidade, a 

precária situação dos cava-
los usados nos passeios tu-
rísticos de charrete.

Também do presidente 
da comissão, foi aprovado, 
entre outros, requerimento 
de audiência sobre a rela-
ção da causa animal com a 
saúde pública, a ser realiza-
da em parceria com a Co-
missão de Saúde.

Do deputado Fred Cos-
ta (PEN), foi aprovado re-
querimento de audiência 
pública em Ouro Branco 
(Região Central), para de-
bater o controle popula-
cional de cães e gatos na-
quela cidade.Audiência sobre passeios de charrete foi aprovada ontem

 Luiz Santana



4 • sexta-feira – Assembleia Informa 1º de setembro de 2017ACONTECE HOJE

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Heloisa Figueiredo (GPCV)
Diagramação: Mylène Marques (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

TV ASSEMBLEIA

8 horas
• Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação dos Lavra-

dores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha

12 horas
• Zás (Teatro) – show Nosso, com o músico Leri Faria

Confira os destaques do fim de semana

Hoje
 0h Palestra (continuação) – História política de Minas, com Luiz 

Fernandes de Assis 
 1h Panorama – Doenças respiratórias 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (27/6) – Debate sobre a necessidade da 

aprovação do Plano Estadual das Juventudes em Minas Gerais  
 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 

acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Animais silvestres em centros urbanos 
 9h Comissão Extraordinária das Mulheres (18/8) – Debate sobre 

os investimentos na estrutura dos conselhos tutelares de BH
 12h Memória e Poder – Político Carlos Eloy 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 
Propostas para o futuro do Brasil

13h45 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (6/7) – 
Debate sobre o manejo ético da fauna urbana

17h15 Minas é Muitas – Monte Carmelo 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama – Animais silvestres em centros urbanos 
 20h Segunda Musical (inédito) – Ígor Rocha, John Miranda e 

Jefferson Assis
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Leilão das usinas da Cemig
 22h Resenha da Semana  
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Escolas da magistratura 
23h30 Zás (inédito) – Ensaio para Senhora Azul, com Kelly Crifer

• programação sujeita a alterações 

ASSEMBLEIA DEBATE 
O programa explica as consequências para Minas caso o governo federal leiloe quatro usi-
nas hidrelétricas geridas pela Cemig. Nossos convidados analisam em que medida a per-
da das concessões pode representar prejuízo à saúde financeira do Estado e falam sobre 
os impactos para os consumidores nas contas de luz. Participam do Assembleia Debate 
os deputados Bosco (PTdoB) e Geraldo Pimenta (PCdoB), além de Jefferson Silva, coor-
denador-geral do Sindieletro, e Carlos Martinez, coordenador do Centro de Pesquisas Hi-
dráulicas e Recursos Hídricos da UFMG. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

PANORAMA
Você poupa, pesquisa preços e marcas ... e, finalmente, realiza o seu sonho de consumo! 
Aí, quando faz a compra, o produto vem com defeito. Fazer o quê numa situação assim? O 
Panorama vai falar sobre os direitos do consumidor com relação à garantia e à assistência 
técnica dos produtos. No estúdio, o jornalista Fernando Gomes recebe o coordenador do 
Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Também participa do programa Ravi Soares, advo-
gado especializado em defesa do consumidor. Sábado, às 16 horas.
 
MEMÓRIA E PODER
Aos 88 anos, a dançarina e coreógrafa Angel Vianna segue nos palcos. A carreira de 69 
anos dedicados à dança começou em BH, na década de 1940, no Ballet de Minas Gerais, 
comandado pelo professor Carlos Leite. Lá, ela e o marido, Klauss Vianna, ganharam des-
taque pelo talento e pelas coreografias que valorizavam temas nacionais. Depois da morte 
de Klauss e do único filho, Rainer, nos anos 1990, Angel passou a se dedicar a trabalhos 
sociais. Ela foi uma das primeiras coreógrafas a usar a dança na recuperação de pessoas 
com deficiência. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.


