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Parlamento Jovem 2017 chega à fase 
final após mobilizar 2 mil estudantes

A partir de quarta-feira (20), es-
tudantes de todas as regiões do 
Estado se reúnem na Assem-
bleia Legislativa para a plená-
ria estadual do Parlamento 
Jovem de Minas (PJ Minas) 
2017. O projeto chega à fase 
final após ter mobilizado cer-
ca de 2 mil estudantes de 63 
municípios e 12 polos regio-
nais numa série de discus-

sões sobre o tema “Educação 
política nas escolas”.

Projeto de formação polí-
tica e cidadã de estudantes dos 
ensinos médio e superior, o PJ 
Minas é realizado pela ALMG 
por meio da Escola do Legislati-
vo, em parceria com a PUC Mi-
nas e com câmaras municipais.

A plenária estadual tem 
três dias de atividades em 

Belo Horizonte, que incluem 
reuniões de grupos de traba-
lho e culminam na discussão 
e votação do documento fi-
nal, na sexta-feira, no Ple-
nário da ALMG. Nas etapas 
municipal e regional, foram 
eleitos 120 representantes 
para a etapa estadual.

Como ocorre a cada edi-
ção, o documento final será 

enviado à Comissão de Partici-
pação Popular, com o objetivo 
de propor encaminhamentos 
sobre o tema da edição.
Comissões – Além do Parla-
mento Jovem de Minas, a se-
mana da Assembleia Legislativa 
tem 14 audiências públicas e 
duas visitas de comissões. Con-
sulte a programação completa 
da semana nas páginas 3 e 4.

Fechamento do Minascentro será mantido
O diretor-presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), Marco Antônio 
Castello Branco, anunciou na 
sexta-feira (15), em audiên-
cia conjunta das Comissões 
de Assuntos Municipais e de 
Desenvolvimento Econômi-
co, que o governo do Estado 
pretende retomar as ativi-
dades do Minascentro no 
segundo semestre de 2018. 
O fechamento do centro de 
convenções para reforma  
deverá se iniciar em outu-
bro e acarretará o cancela-
mento de diversos eventos, 
o que preocupa empresários 
do setor turístico.

A presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
dos Hotéis em Minas Gerais, 
Érica Drumond, disse que 
20 hotéis foram fechados na 
Capital desde o ano passado. 
“São 1,5 mil empregos dire-
tos perdidos”, afirmou ela, 
prevendo que o fechamento 
do Minascentro pode agravar 
a situação. A reivindicação 
dos empresários mineiros é 
de que o espaço seja refor-
mado sem paralisar total-
mente as atividades.

Marco Antônio Castello 
Branco exibiu imagens de ca-
bos elétricos expostos, telha-
do em mau estado e cadeiras 

danificadas no Minascentro e 
foi taxativo ao dizer que não 
se pode mais adiar a reforma.

O presidente da Associa-
ção Brasileira dos Promoto-
res de Eventos, Carlos Alber-
to Xaulim, disse que faltou 
planejamento do governo.

O diretor-presidente da 
Codemig, por outro lado, ar-
gumentou que a intenção do 
governo não era reformar o 
Minascentro, mas repassá-
-lo para o setor privado, por 
meio de concessão. Com esse 
objetivo, foram realizadas 

duas licitações, uma apenas 
para o Minascentro e outra 
incluindo o Expominas. Em 
ambas, não houve interesse 
dos investidores.

O presidente da Comis-
são de Desenvolvimento 
Econômico, deputado Ro-
berto Andrade (PSB), mani-
festou-se a favor da inten-
ção do Estado de ceder o 
Minascentro e o Expominas 
ao setor privado, frisando 
que a crise econômica pode 
ser uma oportunidade para 
reforçar o papel de Belo Ho-

rizonte como centro do tu-
rismo de negócios.

O líder do Governo na 
Assembleia, deputado Durval 
Ângelo (PT), advertiu que não 
se pode abrir mão da refor-
ma, sob o risco de que uma 
próxima audiência pública 
venha a discutir responsabi-
lidades sobre mortes ocorri-
das no centro de convenções. 

O deputado Fred Costa 
(PEN) propôs que o deba-
te continue por meio de um 
grupo menor de representan-
tes de todas as partes.

Governo e empresários divergiram sobre a paralisação total do centro de convenções 

 Sarah Torres
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Suicídio é tema de palestra na ALMG
A palestra Suicídio: estigma 
e prevenção, hoje (18), às 10 
horas, no Teatro, dá sequên-
cia às atividades da campa-
nha Setembro Amarelo, que 
tem a adesão da Assembleia 
Legislativa. Aberta ao público 
interessado, a palestra tam-
bém será transmitida ao vivo 
pela página da ALMG no Face-

book, inclusive com a possibi-
lidade de o público que esti-
ver on-line ter suas perguntas 
respondidas. A TV Assembleia 
vai gravar a palestra e exibi-la 
ao longo da semana.

Quem vai falar sobre o 
tema é o médico Humberto 
Corrêa da Silva Filho, vice-pre-
sidente da Associação Mineira 

de Psiquiatria e professor titu-
lar de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da UFMG. Segun-
do ele, oportunidades como 
essa, de falar abertamente so-
bre um assunto considerado 
tabu, são essenciais para com-
bater o problema. “Temos 
que desfazer, por exemplo, o 
mito de que quem fala que 

vai se matar não tem coragem 
de fazê-lo. Em quase todos os 
casos, as pessoas comunicam 
antes sua intenção”, afirma.

Na semana passada, parte 
do prédio da ALMG foi ilumina-
da com a cor amarela, em sinal 
de adesão à campanha Setem-
bro Amarelo, que alerta para a 
prevenção do suicídio.

COMISSÕES

Deputados e população propõem ações de 
combate ao crime na região de Manhuaçu

Trabalho integrado entre os 
órgãos de segurança pública, 
monitoramento por câmeras 
de vídeo e criação de uma 
guarda civil municipal foram 
algumas das medidas suge-
ridas para combater o crime 
organizado em Manhuaçu e 
região, durante reunião das 
Comissões de Segurança Pú-
blica e de Administração Pú-
blica, realizada no referido 
município da Zona da Mata, 
na sexta-feira (15).

A reunião foi motivada 
por assalto a duas agências 
bancárias na cidade vizinha 
de Santa Margarida, que ter-
minou com o assassinato do 
cabo Marcos Marques da Sil-
va e do segurança bancário 
Leonardo Mendes, em julho.

Um dos autores do re-
querimento de audiência e 
presidente da comissão, o 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) explicou a atua-
ção da quadrilha de assal-
tantes de bancos: “A modali-
dade está sendo chamada de 
‘novo cangaço’. Eles invadem 
municípios pequenos de ma-
drugada e rendem os poli-
ciais do quartel, enquanto o 
restante do bando vai para a 
agência bancária”.

O parlamentar também 
lamentou a ausência de re-
presentantes do Ministério 
Público e do Poder Judiciá-
rio na reunião. 

Também autor do reque-
rimento, o deputado João 
Leite (PSDB) defendeu a in-

tegração entre as polícias. 
Ele lembrou que Manhuaçu 
tem a particularidade de ser 
cortada por duas rodovias 
federais, além de se localizar 
numa região produtora de 
café. “O município é muito 
visado por estar entre a BR-
262 e a BR-381, o que facilita 
as fugas”, disse.

O presidente da Comis-
são de Administração Pública 
e também autor do requeri-
mento, deputado João Maga-
lhães (PMDB), afirmou que a 
segurança pública é a maior 
preocupação da população, 
mas as dificuldades financei-
ras do Estado impedem uma 
atuação do governo mais rá-
pida e enérgica.
Efetivo – Moradores, líde-
res comunitários e políticos 
locais reclamaram do baixo 

efetivo policial do município, 
do uso de munições e coletes 
vencidos e da falta de manu-
tenção das viaturas. “O que 
aconteceu em Santa Marga-
rida pode acontecer aqui”, 
alertou o presidente da Câ-
mara Municipal de Manhua-
çu, Jorge Augusto Pereira.

Representantes das po-
lícias anunciaram medidas 
para combater esses proble-
mas. À frente da 12ª Região 
da Polícia Militar em Ipatin-
ga, o coronel Edvânio Car-
neiro destacou que, desde 
2012, 306 novos policiais fo-
ram direcionados para a re-
gião. Segundo ele, o reforço 
no efetivo priorizou os mu-
nicípios menores. O coman-
dante também salientou que 
serão adquiridas novas via-
turas e mais munição. 

De acordo com o dele-
gado regional de Manhuaçu, 
Carlos Roberto Souza da Sil-
va, em breve serão nomeados 
116 investigadores da Polícia 
Civil e, no próximo mês, deve 
ser aberto um novo concurso 
público para delegado. “Ain-
da assim, antes de julho do 
ano que vem não teremos 
novos delegados nem escri-
vães”, declarou. Ele explicou 
que o foco atual da Polícia 
Civil é a criação de uma for-
ça-tarefa de inteligência para 
combater o roubo a bancos. 

O delegado anunciou, 
ainda, a previsão de libera-
ção de recursos da ordem de 
R$ 180 mil a partir de outu-
bro, para a implantação do sis-
tema de monitoramento por 
câmeras Olho Vivo em Santa 
Margarida e São Domingos.

Comissões de Segurança e de Administração Pública realizaram audiência conjunta no município

 Ricardo Barbosa
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (18/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-

mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

8 horas
• Seminário das lideranças dos moradores das colônias de hanseníase (Es-

paço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
10 horas

• Campanha Setembro Amarelo – Palestra Suicídio: estigma e prevenção (Teatro)
14 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Lavras) – de-
bater, com a presença de convidados, o transporte entre municípios da 
região. Requerimento: deputado Fábio Cherem

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Congonhas) 

– visita à Companhia Siderúrgica Nacional para conhecer o complexo de bar-
ragens de rejeitos de minério de ferro da Mina Casa de Pedra. Requerimen-
to: deputados Glaycon Franco, Dilzon Melo, Thiago Cota e Marília Campos

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – recital da Universidade Federal de São João 

del-Rei, com Sofia Leandro (violino), Isabelle Alves (violoncelo) e Ricardo 
Castelo Branco (piano)

• Reunião Especial (Plenário) – comemoração dos 52 anos de regulamen-
tação da profissão de administrador. Requerimento: deputados Braulio 
Braz, Antonio Carlos Arantes e Luiz Humberto Carneiro

Terça-feira (19/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-

mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 9 às 18 horas
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Governador Valadares) – Encontro Regional Vale do 
Rio Doce e Vale do Aço

9 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Contagem) – visita à Ceasa 

Minas para verificar denúncias de condições de trabalho insalubres no 
Mercado Livre do Produtor. Requerimento: deputada Ione Pinheiro e de-
putado Antonio Carlos Arantes

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a precariedade das delegacias de polícia no interior do 
Estado. Requerimento: deputados João Leite, Cabo Júlio, João Maga-
lhães e Sargento Rodrigues

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com a 
presença de convidados, a situação das colônias de hanseníase do Esta-
do. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Regina Pacis, 

de Belo Horizonte
• Ciclo de debates Inovação Tecnológica Aliada ao Campo (Sala de Reunião 

1 da GPI) – reunião preparatória
14h15

• Comissão da PEC 1/15 (Plenarinho I)
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório SE) – debater, com 

o presidente da Usiminas, as ações e o plano de investimentos da em-
presa para o próximo biênio. Requerimento: deputado Duarte Bechir

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 
debater, com a presença de convidados, a Base Nacional Comum Curri-
cular. Requerimento: deputada Celise Laviola

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – debater, com a presença de convidados, a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Requerimento: deputados Duarte 
Bechir, Arnaldo Silva e Nozinho

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho III)

16h30
• Comissão de Indicação de Marcelo Siqueira para o Cargo de Presidente 

da Funed (Plenarinho IV)

Quarta-feira (20/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-

COMISSÕES

Estado pretende garantir controle de usina
O governo do Estado espera 
reunir R$ 1,9 bilhão para ga-
rantir o controle integral da 
Usina de Jaguara, em Sacra-
mento (Alto Paranaíba). Ela é 
uma das quatro hidrelétricas 
sob concessão da Cemig amea-
çadas de privatização pelo go-
verno federal. A informação 
foi dada, na sexta-feira (15), 
pelo diretor de Geração e Dis-
tribuição da Cemig, Franklin 
Moreira, durante ato de pro-
testo contra a privatização, 
realizado na sede da usina.

Deputados da Comissão 
de Minas e Energia, lideran-
ças políticas e movimentos 
sociais participaram da ma-
nifestação, promovida pela 
Frente Mineira em Defesa 
da Cemig. O coordenador da 
frente, deputado Rogério Cor-

reia (PT), informou que, na 
quarta-feira (20), será realiza-
do um ato político na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
contra a privatização, com as 
presenças de parlamentares 
estaduais e federais mineiros.

Na manifestação de sexta- 
-feira, o diretor da Cemig dis-
se, ainda, que a expectativa do 
governo do Estado, além de 
garantir o controle integral de 
Jaguara, é assegurar, pelo me-
nos parcialmente, o controle 
das usinas de São Simão e Mi-
randa, no Triângulo Mineiro. 
As duas também já receberam 
atos contra o leilão, previsto 
para o dia 27 de setembro.

O deputado Rogério Cor-
reia afirmou que, além da 
tentativa de barrar o leilão por 
meio de mandado de seguran-

ça no Supremo Tribunal Fede-
ral, a frente e seus apoiadores 
vão entrar com diversas ações 
judiciais em todos os locais do 
País onde a Cemig atua.

Também participaram da 
manifestação em Jaguara os 

deputados Bosco (PTdoB), 
Cristiano Silveira (PT), Geral-
do Pimenta (PCdoB) e Antô-
nio Lerin (PSB). Todos eles 
ressaltaram a importância da 
mobilização contra a privati-
zação em diversas frentes.

 Comissão de Minas e Energia participou de ato público na usina

 Luiz Santana 
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mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de convida-

dos, a implantação de política de saúde para a Região Ampliada Oeste. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) 

– debater, com a presença de convidados, a contribuição do pensa-
mento e da obra de Paulo Freire para a educação. Requerimento: 
deputado Rogério Correia

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – deba-

ter, com a presença de convidados, protestos das dívidas dos contribuintes 
relativas aos tributos estaduais. Requerimento: deputado Felipe Attiê

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – debater, com a presença de convidados, a questão das dro-
gas nas escolas públicas. Requerimento: deputado Antônio Jorge

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Das 16 às 19 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Espaço Democrático José Aparecido 

de Oliveira) – oficina de entrosamento 

Quinta-feira (21/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-

mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 8 às 18h30
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – grupos de tra-

balho
Das 8h30 às 17h30

• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Auditório José Alencar) – oficinas de 
gestão do programa

Das 9 às 18 horas
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Belo Horizonte) – Encontro Regional Metropolitano, 
Central e Oeste

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de convida-

dos, a dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção 
pactuados no Estado. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presen-
ça de convidados, a crise hídrica e a falta de estruturação dos co-
mitês de bacias hidrográficas no Estado. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – 

debater, com a presença de convidados, a construção de crematório 
e velório no Bairro Vale do Sol, em Nova Lima. Requerimento: depu-
tado Fred Costa

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – de-

bater, com a presença de convidados, a importância da castração pediá-
trica de animais domésticos. Requerimento: deputado Noraldino Júnior

• Comissão de Indicação de Girlaine Oliveira e Outros para o Conselho Es-
tadual de Educação (Plenarinho II)

Sexta-feira (22/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-

mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 9 às 18 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Plenário) – plenária final

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo teatral Um grito parado no ar, de Gianfrancesco 

Guarnieri, dirigido e adaptado por Leonardo Lessa

 0h Zás – Leri Faria: apresentação do CD Nosso 
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 12/9 
 2h15 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 14/9 
 3h05 Comissão Extraordinária das Mulheres (6/7) – Retomada das 

atividades da Comissão Extraordinária das Mulheres 
 6h Compactos de Comissões 
 6h30 Sala de Imprensa – A mídia e a violência contra a mulher 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político
 8h30 Via Justiça – Fraudes no Brasil  
 9h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 9h50 Comissão de Direitos Humanos (21/8) – Debate sobre o 

acirramento e o aumento dos crimes raciais e da intolerância 
contra a população negra, principalmente em BH e região 
metropolitana  

 13h Geração – Parlamento Jovem  
13h30 Compactos de Comissões 

13h45 Comissão Extraordinária das Mulheres  (21/8) – Iniciativa 
da ONU Mulheres – Por um Planeta 50-50 em 2030: um Passo 
Decisivo para a Igualdade de Gênero 

15h50 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (10/8) – 
Debate sobre o Direito aplicado à defesa dos animais 

 18h Sala de Imprensa – A mídia e a violência contra a mulher 
18h35 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h25 Trabalho de Base
19h30 Diálogos Possíveis: Segunda Temporada (inédito) – Direitos 
19h40 Compactos de Comissões 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a comemorar os 52 

anos de regulamentação da profissão de administrador 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País 
 23h Assembleia Debate – Órfãos do crack 

• programação sujeita a alterações 


