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Racismo afeta a economia e a política 
PM, correndo maior risco. 

Renegado aproveitou a 
ocasião para defender que 
o Dia da Consciência Negra 
seja feriado em Minas Gerais, 
como ocorre em outros lo-
cais, e informou que preten-
de colher assinaturas nesse 
sentido. O deputado Cristia-
no Silveira afirmou que vai 
apoiar a iniciativa e lembrou 
que já tramita na Assembleia 
o Projeto de Lei (PL) 3.134/15, 
do ex-deputado Paulo Lamac, 
que tem esse objetivo.

Gontijo Foureaux, apontou 
que é feito um trabalho na 
formação dos oficiais, expli-
citando que a cor da pele ou 
a posição social não são mo-
tivos de suspeita, mas sim o 
comportamento. Ele admitiu 
que existem problemas, mas 
declarou que a corporação 
trabalha para corrigi-los.

Entretanto, segundo o 
músico Flávio Renegado, a 
maioria dos policiais negros 
são enviados aos morros e 
atuam na linha de frente da 

tudantes Negros de Ciências 
Sociais da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
João Victor Martins Saraiva, 
a falta de negros nos círculos 
de poder também está ligada 
ao fato de que os jovens ne-
gros são vítimas de violência 
muito cedo e não chegam à 
vida adulta. Para ele, no Bra-
sil, apenas a cor da pele já in-
dica a trajetória que a pessoa 
provavelmente vai seguir.

O representante da Po-
lícia Militar, capitão Ricardo 

O impacto do racismo e da 
violência associada a ele na 
vida política e econômica do 
País foi destacado por partici-
pantes da audiência pública. 
A superintendente de Políti-
cas Afirmativas e Articulação 
Institucional da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, 
Yone Gonzaga, lembrou que a 
violência contra jovens negros 
impede milhares deles de ir 
para o mercado de trabalho.

Segundo o representante 
da Auto-Organização de Es-

do requerimento de audiên-
cia, deputado Cristiano Silveira 
(PT), defendeu a instituição de 
uma agenda de discussões so-
bre o genocídio da juventude 
negra também na Assembleia 
Legislativa. Nesse sentido, a de-
putada Celise Laviola (PMDB) 
ressaltou a importância da rea- 
lização do debate de ontem.

Lopes, a violência é o maior 
problema do País. Ele afir-
mou que 80% das pessoas 
assassinadas no Brasil são ne-
gras e que nenhum programa 
de segurança pública terá su-
cesso enquanto essa questão 
não for enfrentada.

O presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e autor 

por soluções para o combate 
ao alto número de homicídios 
no Brasil. O parlamentar disse 
que diversos projetos de lei fo-
ram apresentados, com base 
nas conclusões de uma comis-
são parlamentar de inquérito 
(CPI) que discutiu o assassina-
to de jovens negros e pobres.

Na opinião de Reginaldo 

A adoção de políticas públi-
cas é um caminho para com-
bater e reparar a violência 
histórica sofrida pela popula-
ção negra no Brasil, sobretu-
do entre os jovens. Foi o que 
defenderam os participantes 
de audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos 
realizada ontem, por ocasião 
do Dia Nacional da Consciên-
cia Negra (20 de novembro).

Na reunião, foram anun-
ciadas a assinatura de um 
decreto que regulamenta a 
Política Estadual de Povos e Co-
munidades Tradicionais e mo-
bilizações no âmbito do Poder 
Legislativo federal e estadual. 

O decreto, assinado ontem 
pelo governador Fernando Pi-
mentel, foi anunciado pelo se-
cretário de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania, Nilmário Miran-
da. O objetivo é implementar 
políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento sustentá-
vel de comunidades indígenas 
e quilombolas.

O deputado federal Regi-
naldo Lopes (PT-MG) destacou 
o lançamento de uma agenda 
legislativa no Congresso Na-
cional com o objetivo de pro-

Políticas públicas são caminho para
combater violência contra os negros

Guilherme Bergamini

Reunião da Comissão de Direitos Humanos marcou o Dia Nacional da Consciência Negra na ALMG
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CULTURA

Ricardo Barbosa 

crescimento de todos os alu-
nos que a frequentam, sendo 
uma instituição de ensino de 
qualidade e com grande des-
taque na região do Barreiro”. 
Ainda para o deputado, é jus-
ta a homenagem à instituição 
e aos dois projetos sociais, 
em função de sua relevância 
para a população.

O parlamentar entregou 
placas comemorativas da reu-
nião à diretora da escola, Elisene 
Alves Vital Borges; à instrutora 
da prática Lian Gong Marilda 
Zacarias; e ao presidente do Ce-
fai, Sirlei de Jesus Barbosa.

A Assembleia Legislativa pro-
moveu ontem Reunião Especial 
de Plenário para homenagear 
três entidades do Bairro Milio-
nários, na região do Barreiro, 
em Belo Horizonte. A solenida-
de foi requerida pelo deputado 
Anselmo José Domingos (PTC).

Foram homenageados 
a Escola Estadual Dr. José do 
Patrocínio da Silva Pontes, o 
Grupo Lian Gong e o Centro 
de Formação de Atletas Ipi-
ranga (Cefai).

Na opinião de Anselmo 
José Domingos, “a escola 
vem contribuindo para o 

Escola estadual e projetos sociais 
do Barreiro recebem homenagem

A Cantata faz parte do calendário oficial de Belo Horizonte

Clarissa Barçante

Diversidade marca repertório da Cantata
composição venceu o Grammy 
de Melhor Álbum Contempo-
râneo de Gospel naquele ano e 
foi amplamente elogiado pelo 
uso de múltiplos gêneros de 
música afro-americana.

Outra novidade é Christ-
mas Time Is Here, de Vin-
ce Guaraldi, composta pelo  
jazzista americano em 1965 
para o desenho de TV Charlie 
Brown Christmas. 
Folia de Reis – Música de 
Simone Guimarães e Sérgio 
Natureza, Ô de casa também 
faz sua estreia na Cantata 
deste ano. A música foi com-
posta na tradição da Folia de 
Reis e arranjada pelo regente 
Fábio Nery. 

Da Nigéria, vem Om 
obani, cantada em iorubá. O 
título significa “ele é o rei”. 
A música tem como autor o 
compositor nigeriano Chris-
topher Ayodele.

Também estão no reper-
tório a canção sacra Gaudete, 
publicada na Finlândia em 
1582, e a polonesa Wśród 
Nocnej Ciszy, cujo título sig-
nifica “na quietude da noite”.

Músicas tradicionais de 
Haendel, Vivaldi e Mendels-
sohn também serão tocadas 
na Cantata.

-ABT, Coral do Ipsemg, Coral 
Jovem Sesc, Coral Puer Singers 
(Jovens Cantores do Iemg), Vo-
zes da Liberdade (Ministério 
Público Federal), Vozes das Ge-
rais (INSS e Receita Federal) e 
Vozes na Estrada (DEER).

Os regentes são André 
Durval, Cleude William, Cris-
tina Maria Miranda Bello, 
Eliane Fajioli, Eric Lana, Flávia 
Campanha, Guilherme Bra-
gança, Karina Cunha Haddad 
Faria, Leonardo Cunha, Luiz 
Flávio dos Santos, Paulo Ri-
cardo Castro Costa, Robson 
Lopes, Rodrigo Garcia, Sérgio 
Canedo e Vivian Assis.

De acordo com o regente 
do Coral da Assembleia, Gui-
lherme Bragança, a diversi-
dade será a marca registrada 
do repertório deste ano. Sem 
dispensar clássicos da música 
erudita, as 13 faixas trazem 
também canções populares e 
tradicionais de festas de Natal 
de outras partes do mundo. “A 
diversidade é o cerne tanto no 
fazer político quanto no fazer 
artístico da ALMG”, explicou.

Uma das novas canções 
do repertório é A Soulful Cele-
bration, versão gospel do Hal-
lelujah, de Haendel, lançada 
em 1992. O álbum com essa 

vozes. Os coralistas e os re-
gentes são voluntários. Eles 
serão acompanhados pela 
Orquestra de Câmara Opus, 
com participações especiais 
do cravista Antonio Carlos 
de Magalhães e da soprano 
Bárbara Penido.

Além do Coral da Assem-
bleia, participarão da Cantata 
de Natal os seguintes corais: Ca-
narinhos de Itabirito, Coral da 
AABB-BH, Cidade em Canto (Ci-
dade Administrativa), Contas & 
Cantos (Tribunal de Contas do 
Estado), Coral da Copasa, Coral 
do Ministério Público, Encanto 
das Gerais OAB/CAA, Coral da 
Gremig/Cemig, Coral Imprensa- 

Está marcada para as 19 horas 
do dia 6 de dezembro, uma 
quarta-feira, a realização da 
11ª Cantata de Natal da As-
sembleia Legislativa, no Hall 
das Bandeiras do Palácio da 
Inconfidência. O evento tem 
entrada gratuita e oferece um 
repertório de músicas erudi-
tas e canções populares de 
Natal, que marcam as festivi-
dades de fim de ano e fazem 
parte do calendário oficial de 
eventos de Belo Horizonte.

Nessa edição, a Cantata 
de Natal contará com a parti-
cipação de 16 corais de dife-
rentes instituições, totalizan-
do aproximadamente 300 
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Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno 
único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo 
Menicucci para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam-
polina para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar 
Guimarães para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

Representantes de militares denunciam
atraso no IPSM e cogitam ação judicial

duais de Minas Gerais 
(Cume), 2º-sargento Walter 
Carvalho Fagundes, recla-
mou do “descaso” por parte 
do governo de Minas, que 
não enviou nenhum repre-
sentante para a reunião. 
“Não tem justificativa o que 
eles estão fazendo, mas, 
pelo menos, deveriam vir 
nos ouvir”, declarou.

Os deputados João Leite 
(PSDB) e Coronel Piccinini 
(PSB) também criticaram a 
ausência de representantes 
do governo na reunião.

Social dos Cabos e Soldados 
da Polícia Militar e Bom-
beiros Militares de Minas 
Gerais (CSCS), cabo Álvaro 
Rodrigues Coelho, destacou 
como os militares do inte-
rior de Minas têm sofrido 
com a falta de atendimen-
to médico pelo IPSM. “Es-
ses problemas não vêm de 
agora. Precisamos pensar 
juntos numa resposta mais 
enérgica. Sem união, não 
vamos vencer”, afirmou.

O presidente da Central 
Única dos Militares Esta- 

nador e o secretário de Es-
tado de Fazenda. E também 
propor uma ação civil públi-
ca do Ministério Público”, 
declarou o deputado.

Também autor do re-
querimento de audiência, o 
deputado Cabo Júlio (PMDB) 
condensou as propostas que 
surgiram na reunião em qua-
tro: uma ação judicial conjun-
ta contra o governo, assinada 
por todas as entidades repre-
sentativas da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros; a 
realização de outra audiência 
pública no dia 5 de dezem-
bro, convocando o secretá-
rio de Fazenda, José Afonso 
Bicalho, a prestar esclareci-
mentos; a formulação de um 
projeto de lei complementar, 
que estabeleceria quais as 
responsabilidades penais e 
cíveis de cada ente, incluindo 
a discussão de uma tabela de 
repasses mais atrativa para 
os médicos credenciados; 
e uma ação criminal contra 
o governo, pelo “calote” de 
uma dívida de R$ 2 bilhões 
para com o IPSM.

O presidente do Centro 

Um atraso de quatro meses 
no repasse aos médicos e às 
instituições de saúde cre-
denciadas pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares de Minas Gerais 
(IPSM) pode levar a uma 
ação judicial contra o go-
verno do Estado, encabeça-
da por entidades de classe. 
O tema foi discutido ontem, 
em audiência da Comissão 
de Segurança Pública. 

Um dos autores do re-
querimento de audiência e 
presidente da comissão, o 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) afirmou que, de 
acordo com dados do Siste-
ma Integrado de Adminis-
tração Financeira do Esta-
do (Siafi-MG), os repasses 
atrasados chegam a R$ 600 
milhões, incluindo as con-
tribuições patronais. “Cada 
entidade deveria processar 
individualmente. E eu trago 
também o rascunho de uma 
ação popular. Estou fechan-
do os últimos dados para fa-
zê-la. O requisito principal 
para isso chama-se título de 
eleitor. Vou ajuizar o gover-

Ausência do governo foi criticada em audiência pública

Daniel Protzner

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
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

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 3.562/16 (1º turno), do deputado Rogério Cor-
reia, que dispõe sobre mediação de conflitos coletivos socioambientais 
e fundiários rurais e urbanos

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

discutir e votar parecer sobre o PL 3.449/16 (1º turno), do deputado An-
tônio Jorge, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da frase de 
advertência “Se beber, não dirija. Vamos preservar a vida” nos cardápios 
e panfletos de propaganda de bares, restaurantes, boates, lanchonetes 
e similares

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Universidade Federal de Vi-
çosa

14h15
• Visita oficial do vice-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, William 

Popp, à Presidência da ALMG (Salão Nobre)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Indicação de Vera Victer para o cargo de presidente da Utramig 
(Plenarinho I) – eleger presidente e vice

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
• Comissão de Indicação de Luiza Moreira Arantes de Castro para o cargo 

de presidente da Fundação TV Minas (Plenarinho I) – eleger presidente 
e vice

16 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE) – debater, com a presença de convida-

dos, ações de valorização do patrimônio barroco mineiro. Requerimento: 
deputado Bosco

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin 
 1h Segunda Musical – Mateus Junqueira, Daniel Tamietti, Gabriel 

Borges, José Vitor Assis e Thelma Lander
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (23/8) – 

Debate sobre os avanços do uso medicinal da Cannabis
 4h45 Palestra – Escola, mídia e redes sociais, com Shirley Rezende e 

Juliana Batista
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Racismo 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Reforma da Lei de Execução Penal 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
discussão e votação de proposições 

 18h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h25 Diálogos Possíveis (inédito) – Direitos humanos e 

criminalidade: direito de defesa
 19h30 Panorama – Racismo 
 20h Geração – Sertão como se fala 
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin 
 20h40 Compactos de Comissões 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-

duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

ORDEM DO DIA (cont.)


