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Debatedores criticam prisão de Lula e 
afirmam que ela tem motivação política

Os participantes de audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos foram unânimes em con-
denar a prisão do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Em linhas gerais, eles conside-
raram que a prisão se insere 
num contexto de disputa das 
riquezas nacionais por gran-
des corporações estrangeiras 
e que Lula é um preso políti-
co, sendo o objetivo imediato 
de sua prisão o de afastar da 
disputa eleitoral o presidente 
mais popular do Brasil, líder 
em todas as pesquisas.

Solicitada pelo deputado 
Cristiano Silveira (PT), presi-
dente da comissão, a reunião 
foi realizada na véspera do 
aniversário de dois anos do 
impeachment da presiden-
ta Dilma Rousseff. Segundo 
Cristiano Silveira, de nada 
adiantaria o afastamento da 
presidenta se deixassem o ex-
-presidente Lula, à frente em 
todas as pesquisas eleitorais, 
livre para voltar ao poder. Daí, 
a prisão. O deputado denun-
ciou a cumplicidade da mídia 
e disse que essa “é uma pri-
são injusta, sem crime, sem 
provas, com um rito proces-
sual que não garantiu todas as 
possibilidades de recursos”.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) frisou que “o presi-
dente mais popular da histó-
ria do Brasil, com 72 anos de 
idade, é um preso político”.

Na opinião do parla-
mentar, três eixos orientam 
o impeachment de Dilma e a 
prisão de Lula: a quebra da so-
berania nacional, com isenção 
de impostos das empresas pe-
trolíferas estrangeiras por 50 
anos; o desmonte do Estado, 

com o desmantelamento da 
educação, da saúde e da as-
sistência social; e a perda de 
direitos dos trabalhadores.

Joceli Andrioli, do Mo-
vimento dos Atingidos por 
Barragens, disse que o País 
passou a participar do gran-
de jogo internacional, com a 
aliança dos Brics, grupo que 
reúne Brasil, Índia, China, 
Rússia e África do Sul. “Isso 
incomodou o imperialismo 

americano. O capitalismo 
está em crise, o dólar perde 
força e o próximo passo será 
a instituição de nova moeda 
ancorada nas riquezas es-
tratégicas naturais, sendo a 
primeira o petróleo. O Bra-
sil adquiriu a tecnologia para 
descobrir petróleo em águas 
profundas. Esse é o motivo 
principal do golpe. O destino 
da nação brasileira está em 
jogo”, afirmou.

Cidadãos enviam perguntas pela internet
Com transmissão ao vivo 
pelo canal da Assembleia Le-
gislativa no YouTube, a reu-
nião teve a participação dos 
cidadãos via internet, graças 
à nova ferramenta Reuniões 
Interativas, lançada oficial-
mente ontem pela ALMG.

A presidenta da Central 
Única dos Trabalhadores em 
Minas (CUT-MG), Beatriz Cer-
queira, elogiou a abertura 
desse espaço de interativida-
de e foi uma das que respon-

deram perguntas enviadas 
pela internet. Segundo ela, a 
prisão de Lula, “eivada de ví-
cios e sem provas, é grave por-
que, se hoje fazem isso com 
Lula, poderão fazer também 
com qualquer um de nós”.

Beatriz Cerqueira lem-
brou, ainda, que já se passou 
um mês do assassinato da ve-
readora Marielle Franco, do 
Psol do Rio de Janeiro, sem 
que ninguém tenha sido res-
ponsabilizado.

Bernadete Monteiro, lí-
der da Marcha Mundial das 
Mulheres, também lamen-
tou o silêncio um mês após a 
morte da vereadora.
Calendário – Na reunião, 
foi informado o calendário 
de mobilizações pela liber-
tação de Lula. O deputado 
Rogério Correia informou 
que hoje será realizado um 
ato público, às 17 horas, na 
Praça Raul Soares, em Belo 
Horizonte. 

O feriado de Tiradentes, 
dia 21, será o Dia Nacional 
Lula Livre. Em Ouro Preto 
(Região Central), logo após 
a entrega da Medalha da 
Inconfidência, manifestan-
tes vão entregar a Medalha 
Lula Livre. 

No dia 23, em Curitiba 
(PR), onde Lula está preso 
desde o dia 7 de abril, deverá 
haver a confirmação, pelo PT, 
da candidatura dele à Presi-
dência da República.

Audiência reuniu deputados, sindicalistas e militantes de movimentos sociais em defesa do ex-presidente

 Guilherme Dardanhan
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Pessoas com TDAH sofrem com falta
de conhecimento de médicos e educadores

As dificuldades enfrentadas 
pelas famílias no diagnósti-
co do transtorno de déficit 
de atenção e hiperativida-
de (TDAH) em crianças foi 
o tema central de reunião 
realizada na noite de sexta-
-feira (13) pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Re-
gionalização. Os convidados 
também trataram da falta 
de sensibilidade e aceitação 
de outras pessoas, espe-
cialmente de professores e 
outros funcionários das es-
colas, em relação às carac-
terísticas das crianças que 
têm esse transtorno.

A audiência pública foi 
solicitada pelo deputado Fred 
Costa (PEN), em função do 
aniversário de três anos da 
Associação Brasileira de Neu-
rologia e Psiquiatria Infantil 
em Minas Gerais. A presiden-
te da entidade, Ana Christina 
Pimentel, fez um paralelo 
entre o desenvolvimento de 
uma criança no terceiro ano 
de vida e a história do grupo.

Para isso, ela citou mar-
cos que a Academia Ameri-
cana de Pediatria lista para 
essa idade, como o início da 
capacidade de negociar so-
luções para os conflitos e do 
processo de independência 
em relação a outras pessoas. 

Quem explicou os sinto-
mas clínicos causados pelo 
TDAH foi a presidente da As-
sociação Brasileira de Déficit 
de Atenção (ABDA), Iane Kes-
telman. Segundo ela, os princi-
pais sintomas são dificuldades 
de se manter a atenção, a im-
pulsividade e a hiperatividade.

Se a doença não for tra-
tada ou acompanhada, pode 
levar a sintomas secundários, 
como altos índices de repro-

vação escolar e de abuso de 
drogas. Por isso, conforme 
ressaltado por Iane, é pre-
ocupante a dificuldade ou 
resistência dos médicos em 
diagnosticar o problema.

Essa dificuldade foi rela-
tada por todos os presentes. 
“A maioria dos profissionais 
de saúde não conhece o 
transtorno”, afirmou Odília 
de Almeida, que foi diagnos-
ticada com TDAH. O neuro-

logista infantil Christovão Xa-
vier também ressaltou o pro-
blema e disse que até hoje as 
faculdades de medicina não 
oferecem a formação neces-
sária sobre a doença.

Ele acrescentou que é pre-
ciso que a compreensão sobre 
o transtorno seja estendida a 
outros profissionais, em es-
pecial àqueles que trabalham 
em escolas, como professores 
e psicopedagogos.

Com atenção e tratamento adequado,
crianças podem desenvolver habilidades

Os convidados relataram pro-
blemas vividos pelas famílias 
em função do desconheci-
mento dos membros da co-
munidade escolar sobre o 
TDAH. A desatenção e a agi-
tação causadas pelo transtor-
no dificultam o aprendizado, 
o que costuma, conforme os 
presentes, levar a reprova-
ções e expulsões das escolas.

Cinthia Madureira de 
Aguiar e Silva, que tem um 
filho diagnosticado com 
a doença, salientou outro 
problema: a desconfiança 

das pessoas que cercam a 
família. Segundo ela, é co-
mum o questionamento 
baseado na ideia de que se 
trata de um “modismo” e 
que o problema da criança 
seria a falta de limites. Ela 
e os demais presentes re-
forçaram que o TDAH está 
listado no Cadastro Interna-
cional de Doenças (CID).

O presidente da Acade-
mia Mineira de Medicina, 
José Raimundo Lippi, tratou 
especialmente da importân-
cia da família no acompa-

nhamento das pessoas com 
TDAH. “Todos nós nascemos 
com capacidades e precisa-
mos desenvolvê-las ao longo 
da vida. Quem tem TDAH, 
por exemplo, costuma ter óti-
ma habilidade motora. Com 
o apoio adequado, essas 
pessoas podem desenvolver 
isso”, disse.

O deputado Fred Costa 
ressaltou que o desenvolvi-
mento dessas capacidades 
pode levar as pessoas a se 
destacarem em vários cam-
pos de atividades. Ele citou 

algumas personalidades que 
já admitiram publicamente 
ter a doença, como o nada-
dor olímpico Michael Phelps.

O deputado também 
disse que há um descaso 
político com a doença e que 
é preciso apoiar as famílias. 
Por fim, Fred Costa anun-
ciou que vai destinar R$ 100 
mil de verba parlamentar à 
compra e distribuição de re-
médios importantes para o 
tratamento. No fim da reu-
nião, houve sorteio de livros 
sobre o assunto.

Comissão debateu problemas que afetam o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade

Sarah Torres
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre 
o atendimento e acompanhamento psicossocial das famílias das 

vítimas de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-

ORDEM DO DIA

COMUNICAÇÃO

TV Assembleia estreia série com quatro 
episódios sobre histórias indígenas

No mês em que se comemora 
o Dia do Índio (19 de abril), a TV 
Assembleia coloca no ar nova 
série do programa Recortes, 
com histórias indígenas. Quatro 
episódios, com depoimentos 
de índios de tribos de Minas 
Gerais, serão exibidos nos inter-
valos da programação, a partir 
de hoje (17), com estreias sem-
pre às terças e quintas. Os ví-
deos serão veiculados também 
nos perfis das redes sociais do 
Parlamento mineiro.

Para realizar a série, a 
equipe da TV Assembleia foi 
aos municípios de São João 
das Missões (Região Norte), 
Ladainha (Jequitinhonha/Mu-
curi) e Santa Luzia, na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte (RMBH), e entrevistou 
indígenas das tribos xacriabá, 
maxacali e pataxó. A produ-
ção fez um mapeamento para 
identificar os diferentes gru-
pos do Estado e buscar histó-
rias de interesse público que 
tivessem dimensão política.

Surgiram, então, relatos so-
bre maxacalis que são cineastas 
e usam seus filmes para valori-
zar e fortalecer suas tradições e 
sua cultura; sobre uma chacina 
de índios xacriabás na década 
de 1980, contada por um ca-
cique que a vivenciou; e sobre 
um professor de cultura no ter-
ritório xacriabá, que, por meio 
da profissão, resgatou e levou 
para a sala de aula a tradição da 
tribo de produzir cerâmica.

Programas – A nova série 
será aberta com os depoi-
mentos do cacique Domingos 
Nunes de Oliveira e de seu tio 
Rosalvo Fiúza da Silva. Eles 
relatam a chacina de índios 
no território xacriabá, ocorri-
da em 1987, que teve como 
uma das vítimas o cacique 
Rosalino, que vivia na aldeia 
Sapé e era pai de Domingos.

Os assassinatos aconte-
ceram um pouco antes da 
homologação da terra, e cin-
co pistoleiros foram identifi-
cados e condenados – entre 
eles, o mandante do crime. 
De acordo com Domingos, 
cerca de 11 mil indígenas vi-
vem no território xacriabá, 
que reúne mais de 30 aldeias.

O segundo episódio será o 
de Isael Maxakali e de sua es-
posa, Sueli Maxakali. Ambos já 
realizaram vários filmes sobre 
a Aldeia Verde, em Ladainha. 
Por meio dessas produções, 
eles registram rituais e práticas 
culturais para dar visibilidade à 
cultura de seu povo e mantê-la 
“viva”. As demandas dos indí-
genas, as dificuldades que en-
frentam com a falta de um rio 
e o preconceito são alguns dos 
assuntos abordados no vídeo.

O trabalho dos educa-
dores de escolas indígenas é 
tema do terceiro episódio, por 
meio do relato do professor 
de cultura Nei Leite. Ele conta 
como decidiu resgatar a práti-
ca da produção de cerâmica da 

tribo xacriabá, que estava um 
pouco esquecida, como for-
ma de valorizar os costumes 
indígenas. Inspirado pela sua 
mãe, que conhecia a técnica, o 
professor foi atrás de pessoas 
mais velhas para ter conheci-
mento sobre o assunto e re-
produzi-lo em sala de aula. Seu 
trabalho de conclusão de curso 
(TCC) foi sobre a técnica e ga-
rantiu o resgate e o registro da 
queima de cerâmica em forno 
a céu aberto, que já não era 
praticado pelos moradores do 
território há muitos anos.

Para encerrar a série, a TV 
Assembleia escolheu contar a 
história de Maria Flor Guerrei-
ra, de Santa Luzia, que recupe-
rou sua identidade indígena.

Luiz Santana

Xacriabás participaram de audiência na ALMG, em junho de 2017
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ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani 
 1h Segunda Musical – Geraldo Neto, Célio Souza e Everton Maia
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/11) – Em debate, a defesa 

e a promoção dos direitos da população negra e pobre no Brasil 
 4h Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de 

crise 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Recortes Abril Indígena (inédito) – A chacina de 1987
 8h40 Palestra – Política e Desenvolvimento Institucional do 

Legislativo Mineiro / Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 9h45 Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Avanços nos juizados especiais 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 17h50 Recortes Abril Indígena – A chacina de 1987
 18h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de 

crise 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Literatura infantil
 20h Palestra – Choque ou Gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 20h50 Recortes Abril Indígena – A chacina de 1987
 21h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani 
 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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ORDEM DO DIA (cont.)

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra de fotografia de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater o Decreto 

47.368, de 2018, que determina ao Detran o credenciamento e a con-
tratação de pessoas jurídicas de direito privado para a vistoria veicular. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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 Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.794/17 (1º turno), do deputado Geraldo Pimenta, 
que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia a Belo Horizonte

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho I) – discutir e votar proposições da comissão 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater a 

implantação da segunda etapa do Distrito Industrial de Montes Claros. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

• Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Minas e 
Energia (Auditório SE) – debater os impactos da implantação de eletrodos 
do Sistema de Transmissão Xingu-Rio. Requerimento: deputado Cabo Júlio

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

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

ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei alterna denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 

porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as ações 
de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa constitucional)


