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Modelo de combate às drogas é criticado

ALMG realiza a etapa final do fórum 
técnico sobre o Plano Estadual do Livro

a ideia é que todo o pro-
cesso participativo, que tam-
bém envolveu encontros re-
gionais e uma consulta pública, 
resulte em um projeto de lei 
para tramitar na assembleia.

a semana na aLmg tem 
também diversas audiências 
públicas. 
Consulte a programação 
completa nas páginas 3 e 4

a realização de painéis na 
quarta-feira (22), no auditório 
José alencar. Na quinta-feira 
(23), se reúnem os grupos de 
trabalho, na Escola do Legis-
lativo da aLmg. Na sexta-fei-
ra (24), de volta ao auditório 
José alencar, os participantes 
do fórum técnico fazem a ple-
nária final do evento, com a 
aprovação de propostas.

de avaliar propostas do go-
verno de minas e apresentar 
contribuições da sociedade 
civil para a elaboração do Pla-
no Estadual do Livro. Essa fer-
ramenta vai estabelecer me-
tas e diretrizes para o governo 
nos próximos dez anos, a fim 
de valorizar o livro e democra-
tizar o acesso às bibliotecas. 

a etapa final começa com 

a assembleia Legislativa re-
aliza nesta semana, em par-
ceria com as secretarias de 
Estado de Cultura e de Edu-
cação, a etapa final do Fórum 
Técnico semeando Letras –
Plano Estadual do Livro, Lei-
tura, Literatura e bibliotecas. 
as atividades são entre quar-
ta e sexta-feira.

o evento tem o objetivo 

guilherme bergamini

Encontro realizado na Assembleia discutiu diversos aspectos da descriminalização das drogas

grande parte aos estados e à 
união e ajudem na constru-
ção de uma nova política so-
bre drogas para o País. Para 
ela, esse novo modelo deve-
ria aperfeiçoar serviços como 
de acolhimento, assistência 
social e saúde.

Ela acrescentou que a re-
pressão às drogas via justiça 
tem aprofundado desigual-
dades, sobretudo de gênero, 
com um aumento vertiginoso 
de encarceramento de mu-
lheres no mundo. 
Continua na página 2

trolada da produção e da co-
mercialização. “É certo que 
hoje o brasil tem um crime 
organizado que agradece o 
apoio à criminalização da 
droga. E, se nada for feito, 
em breve ele poderá desen-
cadear no País o terrorismo 
doméstico contra aqueles 
que ousarem enfrentá-lo”, 
alertou o especialista.

Na mesma mesa, a ad-
vogada raquel da Cruz Lima 
defendeu um chamado aos 
municípios, para que dividam 
um campo ainda restrito em 

política antidrogas adotada 
no brasil foi inspirada em mo-
delo importado dos Estados 
unidos, de base moralista. 
Ele afirmou que esse modelo 
tem problemas desde a ori-
gem, tendo sido flexibilizado 
em 26 dos 50 estados norte-
-americanos, além de ter fra-
cassado também em países 
como méxico e Colômbia.

o diretor do IbCcrim 
defendeu uma flexibilização 
no brasil, com a descrimina-
lização do cultivo para uso 
próprio e a legalização con-

o modelo de combate às dro-
gas adotado no brasil fracas-
sou ao abarrotar as cadeias, 
consumir milhões em recur-
sos, favorecer o surgimento 
do crime organizado e fo-
mentar a violência e a morte. 
além disso, desumanizou o 
processo penal e o próprio 
cumprimento da pena. Esse 
foi o cenário apresentado 
pelo diretor do Instituto bra-
sileiro de Ciências Criminais 
(IbCcrim), Édson Luís bal-
dan, na sexta-feira (17), na 
assembleia Legislativa. Ele 
participou do Encontro Inter-
nacional Descriminalização 
das Drogas, iniciativa inédita 
promovida pela Comissão de 
Prevenção e Combate ao uso 
de Crack e outras Drogas, 
a requerimento de seu pre-
sidente, deputado antônio 
Jorge (PPs). 

os debates foram no 
Plenário, na noite de quinta-
-feira (16) e ao longo de toda 
a sexta. Édson baldan partici-
pou de uma das três mesas-
-redondas do segundo dia, 
que discutiu a descriminali-
zação das drogas do ponto de 
vista da segurança pública. 
“É necessário abandonar a 
utopia de um mundo limpo e 
livre das drogas”, afirmou ele. 
Em sua opinião, a fracassada 
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Mostra derruba mitos sobre parto normal

Especialistas divergem sobre efeitos da 
liberação da maconha para uso medicinal

Comissão das Mulheres visitou a exposição Sentidos do nascer

Discussões do encontro internacional começaram na noite de quinta-feira

sarah Torres

Luiz santana

da Prefeitura de belo Hori-
zonte, denunciou que 12,5% 
dos partos brasileiros são de 
bebês prematuros, com 36 
semanas ou menos, por cesa-
riana programada. segundo 
ela, a cirurgia representa um 
risco imediato à criança.

a deputada marília Cam-
pos disse que, diante da de-
ficiência na atenção básica 
à saúde, muitas mulheres 
acabam optando pela cesa-
riana por desconhecimento e 
insegurança. “o médico dita, 
e a mulher acata como única 
solução”, declarou.

a deputada marília Campos 
(PT) representou a Comissão 
Extraordinária das mulheres, 
a qual preside, em visita à ex-
posição Sentidos do nascer, 
no Parque das mangabeiras, 
em belo Horizonte, na sex-
ta-feira (17). realizada pela 
uFmg e pela secretaria de 
saúde da Capital, a exposição 
utiliza diferentes recursos de 
mídia para contestar mitos 
sobre o parto normal e am-
pliar os conhecimentos sobre 
essa prática natural.

Idealizadora da mostra, 
sônia Lansky, que é pediatra 

o deputado antônio Jor-
ge afirmou que as políticas 
públicas atualmente voltadas 
apenas para a proibição do 
uso das drogas mostraram 
seu limite no brasil.

o deputado Durval Ân-
gelo (PT) apontou que, em 
minas gerais, 86% da popu-
lação carcerária está ligada à 
questão das drogas. “Temos 
que pensar nesse número e 
lembrar que existe um corte 
de classe racial nas nossas 
prisões”, afirmou.

Já o deputado vanderlei 
miranda (PmDb) destacou a 
necessidade de que o tema 
seja discutido com cautela, 
uma vez que em alguns paí-
ses a descriminalização teria 
levado ao aumento da popu-
lação carcerária.

consumo pessoal  foi descri-
minalizado em 2007.

o uruguai, por sua vez, 
legalizou em 2014 o comér-
cio e o consumo de maconha. 
Quem falou sobre a experiên-
cia do  país foi Daniel Kramer, 
que atuou como consultor do 
governo. 
tráfico – Na noite de quinta-
-feira, em palestra magna, o 
desembargador do Tribunal 
de Justiça de minas gerais 
alexandre victor de Carvalho 
defendeu uma mudança em 
decisões da Justiça mineira 
que tipificam usuários de dro-
gas como traficantes. além 
disso, de acordo com ele, a 
descriminalização das drogas 
é debatida sob o viés econô-
mico, quando deveria consi-
derar os aspectos humanos.

ana Lúcia godard defendeu o 
incentivo à prática do esporte 
pelos jovens como forma de ca-
nalizar uma possível tendência 
genética de consumo compul-
sivo de álcool e outras drogas.

o presidente da Comis-
são de Prevenção e Combate 
ao uso de Crack e outras Dro-
gas, deputado antônio Jorge 
(PPs), destacou a importância 
do caminho apresentado pela 
professora. “Em vez de lutar 
contras as drogas, podemos 
competir com elas e ofere-
cer alternativas ao comporta-
mento compulsivo”, afirmou 
o parlamentar.
Alternativas – Na terceira e úl-
tima mesa-redonda, autorida-
des internacionais apresenta-
ram alternativas de vanguarda 
adotadas em Portugal, no Chi-
le e no uruguai. a conclusão 
dos especialistas é de que a 
dependência química deve ser 
vista como questão de saúde 
pública, e não de polícia.

representante do gover-
no de Portugal, manuel Car-
doso falou sobre a descrimi-
nalização do porte de drogas 
para uso pessoal no país e so-
bre a assistência ao usuário. 
roberto Contreras, ministro 
da suprema Corte de apela-
ção de san miguel, apresen-
tou o caso do Chile, onde o 

Continuação da capa
Na mesa-redonda do Encontro 
Internacional Descriminaliza-
ção das Drogas que tratou do 
assunto do ponto de vista da 
saúde, especialistas divergiram 
sobre a liberação da maconha 
para uso medicinal. o coor-
denador do Centro de refe-
rência em Drogas e professor 
da Faculdade de medicina da 
uFmg, Frederico garcia, ma-
nifestou-se contrariamente à li-
beração. segundo ele, por trás 
da proposta existe um forte 
interesse econômico, alimen-
tado, por exemplo, pela perda 
de mercado sofrida pela indús-
tria tabagista. ainda segundo o 
professor, não há segurança so-
bre a real eficácia da maconha 
no tratamento de doenças.

Em sentido oposto, o 
professor da universidade Fe-
deral de são Paulo e membro 
do Painel Consultivo de Espe-
cialistas em Dependência de 
Drogas da organização mun-
dial da saúde, Elisaldo Carlini, 
apresentou experiências de 
diversos países que mostra-
riam os benefícios do uso me-
dicinal da maconha. Ele citou, 
como exemplo, melhorias em 
pacientes com esclerose múl-
tipla e alívio das reações cau-
sadas pela quimioterapia.

a professora da uFmg 

CoMiSSÕES
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AContECE nA SEMAnA
Segunda-feira (20/11)

Das 8 às 18 horas
• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 

Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (auditório sE) – debater, com a presença 
de convidados, a violência contra a juventude negra e pobre. requeri-
mento: deputado Cristiano silveira

10 horas
• reunião Especial (Plenário) – homenagem à Escola Estadual Dr. José do 

Patrocínio, ao grupo Lian gong e ao Centro de Formação de atletas Ipi-
ranga, entidades  do bairro milionários. requerimento: deputado ansel-
mo José Domingos

• Comissão de segurança Pública (Plenarinho Iv) – ouvir os comandantes 
do 1º batalhão da Pmmg e da 6ª Companhia desse batalhão sobre ir-
regularidades verificadas em visita da comissão ao local. requerimento: 
deputado sargento rodrigues

14 horas
• Comissão de segurança Pública (auditório sE) – debater, com a presença 

de convidados, o repasse das contribuições patronais e dos segurados 
ao IPsm. requerimento: deputados sargento rodrigues, Cabo Júlio, 
João Leite e antônio Jorge

20 horas
• segunda musical (Teatro) – 1ª parte: Duo arep (piano a quatro 

mãos), com sofia de Lafuente e Luiza rozza; 2ª parte: Trio brasil, 
com Jhonatan rafael (flauta), Cássio sousa (oboé) e Kelvin Keesen 
(clarinete)

• reunião Especial (Plenário) – homenagem à rede Chromos de Ensino. 
requerimento: deputado antonio Carlos arantes

terça-feira (21/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

8h30
• visitas orientadas (aLmg) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-

mara municipal de ouro Fino
9 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (auditório sE) – comemorar o 
Dia do Conselheiro Tutelar. requerimento: deputado ulysses gomes

9h30
• Comissão de segurança Pública (auditório José alencar) – debater, com 

a presença de convidados, o cumprimento da Lei de Execução Penal e do 
Estatuto da Criança e do adolescente por agentes penitenciários e socio-
educativos. requerimento: deputados sargento rodrigues e João Leite

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

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• visitas orientadas (aLmg) – estudantes da universidade Federal de viçosa

14h30
• Comissão de Participação Popular (auditório sE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho Iv)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Cultura (auditório sE) – debater, com a presença de con-

vidados, ações de valorização do patrimônio barroco mineiro. requeri-
mento: deputado bosco

CoMiSSÕES

Criação de centro de pesquisas do 
queijo artesanal no Serro gera dúvidas

Debate sobre o centro foi feito pela Comissão de Agropecuária 

ricardo barbosa

o deputado antonio Car-
los arantes (PsDb), presidente 
da comissão, defendeu maior 
destinação de recursos para 
as pesquisas agropecuárias. 
o deputado bonifácio mou-
rão (PsDb), que requereu a 
reunião, disse que é preciso 
esclarecer todas as questões 
colocadas antes da criação do 
centro de pesquisas. os depu-
tados geraldo Pimenta (PC-
dob), gustavo santana (Pr) 
e alencar da silveira Jr. (PDT) 
destacaram a importância do 
setor para minas gerais.

são e não podem ser descar-
tadas sem muito debate. o 
prefeito do serro, guilherme 
simões Neves, disse que as 
mudanças podem tornar a fis-
calização mais punitiva. 

o representante da secre-
taria de agricultura, gilson sa-
les, afirmou, no entanto, que o 
objetivo da proposta é valori-
zar as tradições sem dificultar 
as evoluções do setor. “a legis-
lação precisa evoluir para rece-
ber o produtor que, por exem-
plo, usa fungos e que hoje está 
fora do processo”, disse. 

pensável que a construção do 
centro seja coletiva. 

o professor manoel mar-
tins, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do sudeste de minas, afir-
mou que é preciso cumprir 
algumas premissas para que 
centro seja viável, como um 
levantamento da real deman-
da e dos custos de implanta-
ção e manutenção. 

o superintendente de 
Interlocução e agroindústria 
da secretaria de Estado de 
agricultura, gilson sales, de-
fendeu a proposta. “se esta-
mos num patamar no qual 
os queijos já conquistaram a 
França, a Itália e todo o mer-
cado mundial, é por causa 
do trabalho feito desde 2002 
pelo governo estadual e pelo 
comprometimento dos pro-
dutores”, disse. 
nova lei – outro assunto abor-
dado é a ideia de se criar uma 
nova lei para o setor, confor-
me pretende o Poder Execu-
tivo. a professora maria Coeli 
disse que as normas em vigor 
foram fruto de grande discus-

Dúvidas sobre a origem dos 
recursos para a criação e ma-
nutenção do Centro de Es-
pecialização e Pesquisa de 
Queijo artesanal da região 
do serro foram levantadas 
em audiência da Comissão de 
agropecuária e agroindústria, 
na sexta-feira (17). a proposta 
de criação do centro é do go-
verno do Estado e foi apresen-
tada juntamente com outras 
alterações na legislação que 
trata da produção, da distri-
buição e da comercialização 
dos queijos no Estado. Essas 
mudanças despertaram preo-
cupações entre os convidados.

a professora da uFmg 
maria Coeli simões Pires se 
disse favorável à criação de 
centros de pesquisa que aten-
dam às vocações locais. a pre-
ocupação dela, que já foi secre-
tária da Casa Civil em minas, é 
com o desenho institucional 
do empreendimento para que 
ele atinja seus objetivos. 

o presidente da Coope-
rativa dos Produtores rurais 
do serro, Carlos da silveira 
Drumond, disse que é indis-
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tv ASSEMbLEiA
 0h Zás – Instrumentista Joaci Ornelas
 0h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (27/9) – Debater a 

situação das mulheres privadas de liberdade 
 3h30 Palestra – O parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Direito ao esquecimento 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Reforma da Lei de Execução Penal 
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 10h Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a homenagear a Escola 

Estadual Dr. José do Patrocínio, o Grupo Lian Gong e o Centro de 
Formação de Atletas Ipiranga, entidades do Bairro Milionários 

 13h Geração – Sertão como se fala
 13h30 Compactos de Comissões

 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Comissão de Segurança Pública (ao vivo) – Debater o 

repasse das contribuições patronais e dos segurados policiais e 
bombeiros militares ao Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM)

 18h Sala de Imprensa – Direito ao esquecimento 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Segunda Musical – Mateus Junqueira, Daniel Tamietti, Gabriel 

Borges, José Vitor Assis e Thelma Lander
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a homenagear a Rede 

Chromos de Ensino pelos 25 anos de sua fundação
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 

• programação sujeita a alterações
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• Comissão de minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (auditório sE)

Quarta-feira (22/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

8h30
• visitas orientadas (aLmg) – estudantes da Faculdade uNa

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

vidados, a prevenção do câncer de próstata. requerimento: deputado 
Carlos Pimenta

Das 9 às 18 horas
• Fórum Técnico semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-

tura e bibliotecas (auditório José alencar)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (auditório sE) – debater, com a presença 
de convidados, as reivindicações de estudantes da uemg em Diamanti-
na. requerimento: deputado rogério Correia

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho Iv) – 

ouvir o Poder Executivo sobre a execução de metas fiscais do 2º quadri-
mestre de 2017. requerimento: deputado Tiago ulisses

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de meio ambiente e Desenvolvimento sustentável (Plenari-

nho I)
14 horas

• reunião ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de redação (Plenarinho III)
• Comissão de segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presen-

ça de convidados, a segurança em Pedra azul. requerimento: deputado 
sargento rodrigues

• Comissão de administração Pública (Plenarinho II)
15 horas

• Comissão de agropecuária e agroindústria (auditório sE)
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas 
(Plenarinho Iv)

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

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (23/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

Das 9 às 19 horas 
• Fórum Técnico semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-

tura e bibliotecas (Escola do Legislativo)
10 horas

• Comissão de assuntos municipais e regionalização (auditório sE) – de-
bater, com a presença de convidados, medidas compensatórias aplica-
das à Coca-Cola pela instalação de fábrica em Itabirito. requerimento: 
deputado 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 (auditório sE)

19 horas
• reunião Especial (Plenário) – homenagem a sete Lagoas. requerimento: 

deputado Douglas melo

Sexta-feira (24/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

Das 9 às 18 horas
• Fórum Técnico semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-

tura e bibliotecas (auditório José alencar)
10 horas

• reunião Especial (Plenário) – homenagem à Federação mineira de atle-
tismo. requerimento: deputado roberto andrade

• Comissão Extraordinária de acerto de Contas entre minas e a união (vi-
çosa) – visita  para participar de audiência da Câmara municipal sobre o 
acerto de contas. requerimento: deputado rogério Correia

12 horas
• Zás (Teatro) – ballet Jovem minas gerais

14h30 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (auditório 

sE) – debater, com a presença de convidados, a política de inclusão dos 
alunos com deficiência na rede regular de ensino. requerimento: depu-
tado Duarte bechir

20 horas
• reunião Especial (Plenário) – homenagem à Comissão regional e às Co-

missões municipais do Hospital regional do Câncer de Passos. requeri-
mento: deputado Emidinho madeira

AContECE nA SEMAnA (cont.)


