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grupos. Por isso, ele acredi-
ta que um plano estadual é 
uma forma de assegurar, em 
Minas, a continuidade e o 
aperfeiçoamento de políticas 
sociais ameaçadas pelas difi-
culdades financeiras do País.

No primeiro encontro, 
o deputado ouviu sugestões 
dos participantes sobre os 
temas a serem abordados no 
fórum técnico.

sem os já prestados, como o 
abrigamento. A expectativa 
é de que, após os debates do 
fórum, o Poder Executivo im-
plemente políticas de habita-
ção que transformem a reali-
dade de quem vive nas ruas.

De acordo com André 
Quintão, os cortes no orça-
mento do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) têm 
agravado a situação desses 

tiva, teve as participações do 
deputado André Quintão (PT) 
e de representantes da Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania.

Os movimentos sociais 
apontam que é preciso colo-
car em prática medidas efe-
tivas para garantir serviços 
e direitos à população em 
situação de rua que ultrapas-

Uma política voltada para a 
população em situação de 
rua que extrapole o caráter 
assistencial. Esse é o anseio 
dos representantes da socie-
dade civil que participaram 
da primeira reunião de pre-
paração do fórum técnico 
que vai auxiliar na construção 
de um plano estadual nessa 
área. O encontro, realizado 
ontem na Assembleia Legisla-

População de rua será tema de fórum

profundo pesar pelo trági-
co acontecimento e a minha 
solidariedade para com a co-
munidade de Janaúba, muito 
especialmente para com as 
famílias atingidas por uma 
dor para a qual não haverá 
medida.

Minas Gerais, ferida em 
sua essência, está de luto.
Belo Horizonte, 5 de outubro 
de 2017.
Deputado Adalclever Lopes
Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas 
Gerais”.

notícia de que o Centro Muni-
cipal de Educação Infantil Gen-
te Inocente, em Janaúba, esta-
va sendo destruído por um in-
cêndio, com mortos e feridos, 
entre crianças e trabalhadores 
da instituição de ensino.

Acentuando a gravidade 
da notícia, foi divulgada a sus-
peita de que o incêndio havia 
sido propositadamente provo-
cado, possivelmente, por um 
dos funcionários da casa.

Venho, em nome do 
Poder Legislativo estadual 
mineiro, manifestar o meu 

Algumas das comissões 
parlamentares que se reuni-
ram ontem na Assembleia se-
guiram o exemplo do Plenário 
e fizeram um minuto de silên-
cio em respeito às vítimas da 
tragédia. Foi o que ocorreu 
nas reuniões da Comissão de 
Direitos Humanos e da Comis-
são de Participação Popular.
Nota à imprensa – Confira 
a íntegra da nota divulgada 
pelo presidente Adalclever 
Lopes: 

“O povo mineiro foi sur-
preendido esta manhã pela 

Os deputados fizeram um mi-
nuto de silêncio na Reunião Or-
dinária de Plenário de ontem, 
em solidariedade às vítimas da 
tragédia ocorrida em Janaúba, 
no Norte de Minas. O presiden-
te da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), 
também divulgou nota de pe-
sar sobre o ocorrido.

Na manhã de ontem, um 
incêndio provavelmente cri-
minoso causou a morte de 
pelo menos quatro crianças 
de 4 anos de idade, no Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil Gente Inocente, em 
Janaúba. Mais de 30 pessoas 
ficaram feridas, a maioria de-
las também crianças, quase 
todas em estado grave. Os nú-
meros são de balanço divulga-
do no fim da tarde de ontem.

De acordo com as au-
toridades, relatos de tes-
temunhas indicam que o 
incêndio teria sido provo-
cado pelo vigia do estabele-
cimento de ensino, Damião 
Soares dos Santos, que tam-
bém faleceu. O funcionário, 
segundo testemunhas, teria 
jogado álcool sobre o pró-
prio corpo e sobre as crian-
ças, e ateado fogo.

Flávia Bernardo

Os deputados interromperam a Reunião de Plenário em respeito aos mortos e feridos no incêndio 

Parlamentares prestam solidariedade 
às vítimas da tragédia de Janaúba
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Política estadual de prevenção ao crime
está suspensa por recurso na Justiça

Projeto regulamenta socorro mútuo
tes de Direito que ocupam, 
desde o dia 27 de setembro, 
a sede da Uemg em Diaman-
tina (Região Central). Entre 
outras coisas, os alunos pro-
testam contra a falta de pro-
vidências na investigação de 
seis casos de assédio sexual 
no campus da instituição. Os 
estudantes também denun-
ciam situações de improbida-
de administrativa.

das despesas passadas ocor-
ridas exclusivamente entre os 
associados.
Direitos Humanos – A Comis-
são de Direitos Humanos reu-
niu-se para aprovar requeri-
mentos. Um deles, de autoria 
do 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia 
(PT), prevê a realização de 
audiência pública sobre as 
reivindicações dos estudan-

O relator foi o deputa-
do Coronel Piccinini (PSB). O 
substitutivo nº 1 tem o obje-
tivo de adequar o texto à téc-
nica legislativa e sanar impre-
cisões em seus comandos.

O projeto define as  
associações de socorro mú-
tuo como pessoas jurídicas 
que se organizam por meio 
da autogestão. O texto consi-
dera socorro mútuo a divisão 

Está pronto para ser anali-
sado pelo Plenário, em 1º 
turno, o Projeto de Lei (PL) 
4.267/17, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), que define e 
regulamenta as associações 
de socorro mútuo. Ontem, 
a Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social aprovou parecer favo-
rável ao projeto, na forma do 
substitutivo nº 1.

de adolescentes e jovens. Tam-
bém integram a política de pre-
venção o programa Central de 
Acompanhamento de Penas e 
Medidas Alternativas (Ceapa), 
o Programa Mediação de Con-
flitos (PMC) e o Programa de 
Inclusão Social de Egressos do 
Sistema Prisional (Presp).

O procurador Sandro 
Brandão, representando a 
Advocacia-Geral do Estado, 
disse que o órgão apresentou 
à Secretaria de Segurança Pú-
blica uma possível saída, que 
está em estudos. “Conside-
rando a urgência, a relevância 
e a repercussão da matéria, a 
alternativa é realizar a contra-
tação provisória da prestação 
desse serviço”, adiantou.

regiões do Estado”, reforçou o 
deputado Doutor Jean Freire.

Eduardo Batitucci, pes-
quisador da Fundação João 
Pinheiro, disse que a política 
de prevenção é a mais eficaz 
e barata da área de segurança 
pública. “É a única que efeti-
vamente funciona, pois conta 
com a participação das comu-
nidades onde atua”, explicou. 

Colaboradores da política 
social deram seu depoimento 
sobre a redução da criminalida-
de e outras mudanças benéfi-
cas ocorridas após a introdução 
das oficinas de aprendizado e 
reivindicaram a volta das ações 
de prevenção. O carro-chefe 
é o programa Fica Vivo, com 
foco na redução de homicídios 

zer para agilizar o processo nós 
fizemos”, destacou Andreza, 
acrescentando que a secreta-
ria está estudando adotar um 
termo emergencial para voltar 
provisoriamente com o atendi-
mento. Ela defendeu que a As-
sembleia aprove um projeto de 
lei do governo que transforma 
as ações em política de estado.

A deputada Marília Cam-
pos disse que aguarda o envio 
do projeto à ALMG e que a co-
missão vai agilizar sua tramita-
ção. “Estou convencida de que 
o programa merece ser amplia-
do e transformado numa políti-
ca de estado”, afirmou.

“Essas políticas de pre-
venção não podem esperar. E 
devem ser levadas para outras 

Uma questão judicial fez com 
que o governo do Estado para-
lisasse ações de prevenção ao 
crime em Minas Gerais, o que 
poderá provocar o aumento 
do número de homicídios. O 
tema foi discutido ontem, em 
audiência pública da Comissão 
de Participação Popular, soli-
citada pelo deputado Doutor 
Jean Freire e pela deputada 
Marília Campos, ambos do PT.

“Todos estamos sofrendo 
com a paralisação”, declarou 
a subsecretária de Política de 
Prevenção Social à Criminali-
dade da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, Andre-
za Rafaela Abreu. Ela infor-
mou que vinham sendo aten-
didos 201 bairros vulneráveis 
e com problemas de violência, 
em três municípios da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte: a própria Capital, Con-
tagem e Ribeirão das Neves.

Segundo Andreza, a inter-
rupção das políticas ocorreu 
após o governo anunciar o 
Instituto Elo como vencedor 
do edital para operacionali-
zá-las, por meio de um termo 
de parceria, com a respectiva 
transferência de recursos. Ha-
via três organizações da socie-
dade civil de interesse público 
(Oscips) inscritas – além do ga-
nhador, os institutos Viva Rio e 
Ijuci. Este último questionou o 
resultado e entrou com recur-
so na Justiça. Até agora, a juíza 
responsável não julgou o caso.

“Tudo que podíamos fa-

Sarah Torres

Participantes de audiência da Comissão de Participação Popular defenderam as ações de prevenção 

COMISSÕES
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Copasa
O deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) criticou os 
serviços prestados pela Co-
pasa, alegando que vários 
municípios mineiros estão 
sofrendo com falta d’água, 
como Visconde do Rio Bran-
co e Ubá (Zona da Mata). 
Ele disse, ainda, que a po-
pulação de Joaíma (Vale do 
Jequitinhonha) é obrigada 

a pagar por esgotamento 
sanitário sem que o serviço 
seja prestado. Alencar da 
Silveira Jr. foi aparteado pelo 
deputado João Leite (PSDB), 
que lamentou a tragédia de 
Janaúba (Norte de Minas), 
onde crianças morreram de-
pois de um vigia ter ateado 
fogo ao Centro Municipal de 
Educação Infantil Gente Ino-
cente. João Leite pediu que o 

orador solicitasse à Mesa um 
minuto de silêncio e recla-
mou das condições dos hos-
pitais do Estado que atende-
ram as vítimas. Ao retomar a 
palavra, Alencar da Silveira 
Jr. também se solidarizou 
com as vítimas e suas famí-
lias. Em seguida, criticou a 
reforma política e defendeu 
a elaboração de uma nova 
Constituição Federal.

Tragédia 1
A recente morte de crian-
ças em Janaúba foi tema do 
discurso do deputado Car-
los Pimenta (PDT), que se 
declarou chocado com a tra-
gédia. “Externamos a dor do 
nosso coração e prestamos 
solidariedade às famílias”, 
declarou. Presidente da Co-
missão de Saúde da Assem-
bleia, o parlamentar criticou 

as condições dos hospitais 
que atenderam as vítimas, in-
cluindo o Hospital de Pronto-
Socorro João XXIII, na Capital. 
A comissão visitou o local na 
quarta-feira (4), véspera do 
trágico acontecimento. Se-
gundo Carlos Pimenta, a situa- 
ção do João XXIII é precária 
e falta até água quente para 
banho dos pacientes, por não 
pagamento dos combustíveis 

que aquecem as caldeiras. Ele 
denunciou, ainda, a escassez 
de recursos para manuten-
ção de aparelhos e as filas de 
pacientes à espera de leitos. 
Ressaltou, entretanto, a qua-
lidade da equipe clínica do 
hospital. O deputado criticou 
o ministro da Saúde por ele 
se orgulhar de economizar  
R$ 5 bilhões. “Às custas de 
quantas vidas?”, indagou.

Tragédia 2
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) também se solidari-
zou com as vítimas da tra-
gédia em Janaúba. Segundo 
ele, elas poderiam ter sido 
atendidas mais prontamen-
te, se o hospital regional es-
tivesse em boas condições. 
O parlamentar denunciou a 
falta de repasses aos municí-
pios, na área da saúde, por 

parte do governo. “O Estado 
deve mais de R$ 2 bilhões 
aos municípios”, declarou 
Gustavo Corrêa, que não 
acredita que essa dívida ve-
nha a ser paga. Ele afirmou 
que a despesa do governo 
só cresce, tendo aumentado 
em 6% só no que diz respei-
to ao Poder Executivo. “O 
governo corre o risco de vio-
lar a Lei de Responsabilidade 

Fiscal”, afirmou. O deputado 
citou também o projeto da 
Lei Orçamentária de 2018, 
que prevê déficit de R$ 8,2 
bilhões, e disse que o gover-
no espera reduzir esse valor 
pela metade por meio dos 
fundos de imóveis, mas não 
teria sequer encaminhado 
o pedido de criação desses 
fundos à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM).

Tragédia 3
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) foi outro a iniciar 
seu discurso lamentando o 
ocorrido na cidade de Janaú-
ba. Ele lembrou que, há cer-
ca de dois ou três meses, em 
conversa com o vice-prefeito 
e secretários daquele muni-
cípio, já tinha ouvido recla-
mações quanto à carência de 
verbas. As autoridades muni-

cipais de Janaúba também ha-
viam feito um apelo para que 
o Estado destinasse recursos 
à área de saúde da cidade. O 
deputado denunciou, ainda, 
o abandono e a precariedade 
do Hospital João XXIII e criti-
cou o governador Fernando 
Pimentel por se deslocar de 
helicóptero para todos os lu-
gares, em vez de destinar re-
cursos para saúde, educação 

e segurança. Sargento Rodri-
gues disse que, em nome do 
Bloco Verdade e Coerência, 
impetrou um mandado de se-
gurança contra o governador. 
“O governo diz que não tem 
dinheiro, mas criou seis se-
cretarias e milhares de cargos 
em comissão para atender os 
‘companheiros’. Também não 
faltam verbas para a propa-
ganda oficial”, criticou.

Tragédia 4
Em nome de seus colegas, o 
líder do Bloco Minas Melhor, 
deputado André Quintão 
(PT), prestou solidariedade às 
famílias de Janaúba impacta-
das pelo incêndio. Ele enfati-
zou que o governo, dentro de 
seus limites, está dando su-
porte para o melhor atendi-
mento às vítimas. O deputa-
do também rebateu críticas a 

respeito dos fóruns regionais, 
afirmando que a iniciativa é 
importante para aproximar 
o governo da população e 
ouvir as demandas de mora-
dores de diferentes regiões, 
somando democracia repre-
sentativa com democracia 
participativa. “Tais medidas 
ajudam o governo a detectar 
problemas e traçar diretri-
zes”, explicou, citando bene-

fícios à cidade de Itamaran-
diba (Vale do Jequitinhonha). 
André Quintão ainda decla-
rou que o governador Fer-
nando Pimentel herdou um 
déficit do governo anterior, 
agravado pela atual situa- 
ção do País. Ele denunciou, 
ainda, os cortes de 11% no 
Bolsa-Família e de 98% no or-
çamento federal destinado à 
assistência social.
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Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Turmalina (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União  
(Coronel Fabriciano) – debater, com a presença de convidados, questões 
relativas ao acerto de contas. Requerimento: deputados Rogério Correia 
e Celinho do Sinttrocel

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Sapiência, com Laia Cia. de Danças Urbanas

14 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Ouro Branco) 

– debater, com a presença de convidados, aspectos relacionados ao Par-
que Estadual da Serra de Ouro Branco. Requerimento: deputado Glay-
con Franco

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Crise hídrica 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (29/6) – Sucateamento 

do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), da 
Fundação Clóvis Salgado

 4h50 Palestra – Da liberdade de expressão ao direito à expressão, com 
João Wanderley Geraldi

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Transgênicos 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h15 Comissão de Minas e Energia (21/8) – Debate sobre a Medida 

Provisória 789/2017, que altera a legislação da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (Cfem)

 12h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro Vieira 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Comissão de Direitos Humanos (6/9) – Debate sobre o estado 

de greve dos servidores da Junta Comercial de Minas Gerais
 17h15 Minas é Muitas – Monte Alegre de Minas
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama – Transgênicos 
 20h Segunda Musical (inédito) – Diogo Alvarez, Juliana Marin e 

Gisele Fernandes 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Falta de água em Minas 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Direitos dos animais 
 23h30 Zás (inédito) – Cantor Bilora 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O programa aborda a situação das cidades mineiras que convivem com a falta de água. Em 
Minas, três em cada dez municípios decretaram estado de emergência por causa da seca. Na 
maioria deles, a população já convive com rodízios e racionamentos. Participam do Assembleia 
Debate a deputada Rosângela Reis (Pros), o deputado Paulo Guedes (PT), o representante da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária José Nelson Machado e o diretor de operações 
da Copasa, Gilson Queiroz. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

PANORAMA
 O número de queimadas Brasil afora bateu recorde em setembro, com o maior número de 
focos da história: praticamente 100 mil apenas no mês que acabou de terminar. A longa estia-
gem e a falta de fiscalização das chamadas “queimadas controladas” são apontadas por espe-
cialistas como as principais razões desse quadro devastador para o meio ambiente. Para falar 
do assunto, o Panorama recebe Rodrigo Bueno, diretor de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e o tenente Adenilson Brito, da Cia. de 
Polícia Militar do Meio Ambiente. Sábado, às 16 horas. 

MEMÓRIA E PODER
Ainda na década de 1940, quando a revista Herói promoveu uma enquete entre os leitores 
perguntando “O que você quer ser quando crescer?”, o filho de dona Zizinha e seu Geraldo 
respondeu com a segurança que só uma criança pode ter: desenhista. Muitos anos depois, 
com 130 livros publicados e milhares de charges estampadas no semanário O Pasquim e nos 
principais jornais do País, Ziraldo confirma que já havia aí traçado o seu futuro. A história de 
um dos principais nomes dos quadrinhos e da literatura infantil brasileira é o destaque de mais 
uma edição inédita do Memória e Poder. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


