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Trabalhadores sem terra denunciam
ação de milícia rural no Norte de Minas

Sob o pretexto de defender a 
paz no campo, milícias arma-
das que atuariam sob a lide-
rança de latifundiários amea-
çam transformar a zona rural 
do Norte de Minas em uma 
zona de guerra. Essa foi a de-
núncia feita na tarde de ontem 
por líderes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Ter-
ra (MST) e da Comissão Pas-
toral da Terra, apoiados pelo 
representante do Ministério 
Público, em audiência da Co-
missão de Direitos Humanos.

O último lance dessa es-
calada de violência teria acon-
tecido no dia 18 de abril, num 
acampamento do MST na Fa-
zenda Bom Jesus, na saída de 
Montes Claros para Capitão 
Enéas, às margens da Estrada 
da Produção (LMG-657).

Segundo relato dos par-
ticipantes da audiência, um 
grupo armado teria cercado 
o assentamento, que abriga-
va aproximadamente 100 fa-
mílias. O isolamento, que im-
pediu a entrada até de água e 
alimentos, somente teria sido 
rompido com a intervenção 
da Polícia Militar (PM). 

Antônio de Almeida Ro-
drigues, um dos coordenado-
res do MST em Minas Gerais, 
relatou que, durante todo o 
tempo, os milicianos ameaça-
vam invadir o acampamento, 
que foi montado numa área 

abandonada, pertencente à 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig).

Após horas de impasse, 
a situação se acalmou com a 
saída das famílias, comemo-
rada pelos milicianos com a 
queima da bandeira do MST, 
tudo devidamente registrado 
em vídeos divulgados nas re-
des sociais, conforme foi rela-
tado na audiência. 

“Eles desocuparam a área 
para evitar um massacre”, de-
clarou o coordenador da Co-
missão Pastoral da Terra, frei 
Gilvander Luís Moreira. De 
acordo com ele, a Constitui-

ção Federal diz que as terras 
devolutas precisam ser resga-
tadas e destinadas à reforma 
agrária. Ele é autor de uma 
tese de doutorado segundo 
a qual 30% de todas as terras 
brasileiras são devolutas, ou 
seja, pertencem ao Estado, 
que ainda não lhes deu uma 
destinação. Esse percentual é 
de 23% em Minas Gerais. 

A ação dos milicianos foi 
grave, na avaliação do advo-
gado Élcio Pacheco, membro 
da Comissão de Direitos Hu-
manos da seção mineira da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MG). Os milicia-
nos teriam incorrido nos cri-

mes de ameaça e incitação à 
violência, além de cercearem 
o direito de ir e vir, previsto 
na Constituição Federal, con-
forme o advogado.

“Uma área abandonada 
sem cumprir função social foi 
ocupada de forma pacífica, 
e uma milícia rural não tem 
legitimidade para execução 
da reintegração de posse. Ela 
tomou para si as funções de 
Estado para supostamente 
coibir crime de esbulho pos-
sessório (usurpação de terra), 
mas a propriedade não teve 
nenhum dono retirado do lo-
cal com emprego de violên-
cia”, defendeu Élcio Pacheco.

Milicianos são comparados a fascistas
O deputado Rogério Correia 
(PT) comparou a ação dos mi-
licianos aos camisas negras 
que espalhavam o terror nos 
estados fascistas. Segundo 
ele, trata-se de um reflexo do 
retrocesso na promoção da 
reforma agrária pelo Estado.

Rogério Correia defen-
deu a aprovação do Projeto 

de Lei (PL) 3.562/16, de sua 
autoria, que estabelece pro-
tocolos para mediação de 
conflitos fundiários rurais e 
urbanos. Além dele, a audi-
ência de ontem foi solicita-
da pelos deputados petistas 
Cristiano Silveira, presidente 
da comissão, Doutor Jean 
Freire e Paulo Guedes.

“Os trabalhadores têm 
poucos instrumentos para a 
luta, que não é compreendi-
da e respeitada, enquanto a 
estrutura estatal é feita para 
funcionar para quem sempre 
dominou o País”, afirmou o 
deputado Cristiano Silveira. 

O coordenador do Cen-
tro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça 
de Conflitos Agrários, o pro-
curador Afonso Henrique de 
Miranda Teixeira, disse que 
a ação das milícias deve ser 
tratada como violação da 
lei e defendeu uma atuação 
mais efetiva da Vara de Con-
flitos Agrários, sediada em 
Belo Horizonte.

Denúncia do MST foi apresentada em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos

 Daniel Protzner
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ORADORES

COMISSÕES

Medidas de proteção a policiais estão
prontas para apreciação em Plenário

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 1.388/15, 
do deputado Durval Ângelo 
(PT), que está pronto para ir 
a Plenário. A matéria trata da 
proteção e da assistência a 
policiais e bombeiros milita-
res, policiais civis, agentes so-
cioeducativos e agentes peni-
tenciários, quando expostos 
a ameaça ou risco à integri-
dade física, em virtude do de-
sempenho de suas atividades 
ou do lugar onde moram.

O relator, deputado Cássio 
Soares (PSD), opinou pela apro-
vação na forma do substitutivo 
nº 1, apresentado pela Comis-
são de Segurança Pública, com 
a emenda nº 3, de sua autoria, 
que aperfeiçoa o texto. 
CCJ – Outra comissão a se 
reunir para apreciar projetos 
foi a de Constituição e Justi-

ça (CCJ). Durante a reunião, 
deputados governistas e 
oposicionistas manifestaram 
apoio à Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 49/18, 
que determina o pagamento 
do piso nacional aos servido-
res da educação no Estado. 
Contudo, questionamentos 
quanto ao critério de elabo-
ração da pauta da CCJ leva-
ram ao adiamento da discus-
são para a próxima semana.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) pediu esclareci-
mentos à presidência da co-
missão sobre os critérios para 
a inclusão ou não de matérias 
na pauta. Para o parlamentar, 
teria havido uma rapidez in-
comum na inclusão da PEC 
49/18, que tem como primei-
ro signatário o deputado Rogé-
rio Correia (PT), em detrimen-
to de propostas mais antigas. 
Como exemplo, mencionou a 
PEC 46/17, apresentada por 

ele e outros parlamentares há 
quase dez meses.

Endossaram o questiona-
mento os deputados do PSDB 
João Leite, Bonifácio Mourão 
e Antonio Carlos Arantes. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) frisou, no entanto, 
que a PEC 49/18 foi resultado 
de uma negociação que per-
mitiu o fim de uma greve de 

35 dias dos servidores da edu-
cação. Na mesma linha, o de-
putado Rogério Correia desta-
cou que a proposta envolveu 
“um esforço de toda a Casa”. 

O presidente da comissão, 
deputado Leonídio Bouças 
(PMDB), disse que as pautas 
da comissão são elaboradas 
com lisura e de acordo com o 
Regimento Interno da ALMG.

Projeto recebeu ontem parecer favorável da FFO, em 1º turno

Guilherme Bergamini

Reforma trabalhista será discutida
Os impactos da reforma tra-
balhista serão tema de audi-
ência pública da Comissão 
do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social. Re-
querimento com essa fina-
lidade, de autoria do depu-
tado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), foi aprovado on-
tem pela comissão. 

Na mesma reunião, foi 
aprovado requerimento do 
deputado Antônio Jorge 
(PPS) para debater o Projeto 

de Lei (PL) 4.828/17, de sua 
autoria, que autoriza o Es-
tado a conceder pensão es-
pecial aos filhos de pessoas 
com hanseníase.
Copasa – Outra comissão a 
aprovar requerimentos de 
audiência foi a de Agrope-
cuária e Agroindústria. Entre 
outras coisas, os parlamen-
tares pretendem ouvir, por 
meio de convocação, a presi-
denta da Copasa, Sinara Mei-
reles. O objetivo é conhecer 

melhor as ações previstas 
pela companhia estatal de 
saneamento. A convocação 
atende a solicitação dos 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e Fabiano To-
lentino (PPS). 
Fundação –  Os investimen-
tos realizados pela Funda-
ção Renova serão tema de 
audiência na Comissão de 
Administração Pública. Re-
querimento nesse sentido, 
dos deputados João Maga-

lhães (PMDB) e Agostinho 
Patrus Filho (PV), foi apro-
vado ontem.

A Fundação Renova foi 
constituída para gerir e exe-
cutar as ações de reparação 
social e ambiental dos im-
pactos do rompimento da 
Barragem de Fundão, da mi-
neradora Samarco, em Ma-
riana (Região Central), em 
2015. A tragédia provocou 
ao menos 19 mortes e a po-
luição do Rio Doce.

Segurança pública
Mais um arrombamento de 
agência bancária no municí-
pio de Jacuí, no Sul de Minas, 
na madrugada de quarta- 
-feira (25), levou o deputa-
do Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) a lamentar a falta 
de segurança no interior do 
Estado, durante seu pronun-
ciamento em Plenário. “O 
Estado está à mercê desses 

bandidos”, declarou o par-
lamentar. Desde 2012, já 
foram oito ataques a agên-
cias bancárias apenas em 
Jacuí, incluindo arromba-
mentos, explosões e assal-
tos com reféns. “Minas não 
está muito diferente do Rio 
de Janeiro”, afirmou Anto-
nio Carlos Arantes, referin-
do-se à situação do estado 
vizinho, que está sob inter-

venção federal. O deputado 
disse suspeitar que algumas 
regiões do Sul de Minas se 
tornaram base de crimino-
sos paulistas, vinculados ao 
Primeiro Comando da Capi-
tal (PCC). Ele lembrou que 
os carros utilizados num re-
cente assalto no município 
de Passos tinham placas de 
Hortolândia, cidade próxima 
a Campinas, em São Paulo.G
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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. 
Discussão 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 o 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-
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 altera denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

ORDEM DO DIA

ORADORES

Fóruns regionais 1
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) criticou a inicia-
tiva do governo do Estado 
de iniciar, nesta semana, os 
fóruns regionais no interior 
do Estado. Em sua avaliação, 
é falso o objetivo de realizar 
esses eventos para ouvir su-
gestões da população para 
elaboração de políticas pú-
blicas. “É uma farra com di-

nheiro público, no momento 
em que está faltando me-
renda nas escolas estaduais. 
Isso é campanha disfarçada”, 
acusou o parlamentar. Para 
Sargento Rodrigues, essas 
despesas são descabidas, le-
vando-se em conta a situa-
ção precária da segurança, 
da saúde e da educação no 
Estado. Ele lembrou que, 
enquanto avançam os assal-

tos a banco no interior de 
Minas, no que ele chamou 
de “novo cangaço”, o gover-
nador já trocou seis vezes 
o chefe da Polícia Civil. Em 
apartes, os deputados Coro-
nel Piccinini (PSB) e Bonifá-
cio Mourão (PSDB) também 
condenaram o desempenho 
administrativo do governo 
estadual, principalmente nas 
áreas de segurança e saúde.

Fóruns regionais 2
O deputado João Leite (PSDB) 
disse que é desnecessário o 
governo do Estado realizar 
os fóruns regionais para des-
cobrir quais são as necessi-
dades da população, tendo 
em vista que se tornam evi-
dentes as carências nos mais 
diversos setores. Ele desta-
cou, entre outras áreas, a da 
saúde. “Os hospitais estão fe-

chando”, exclamou. Em apar-
te, o deputado Arlen Santia-
go (PTB) reforçou a fala do 
colega. “Os hospitais já têm 
quase R$ 1 bilhão para rece-
ber do governo de Fernan-
do Pimentel”, criticou Arlen 
Santiago, relatando reunião 
realizada pela Comissão de 
Saúde. Ele acrescentou que 
os representantes dos hospi-
tais planejam recorrer ao Mi-

nistério Público e ao Poder 
Judiciário para cobrar essa 
dívida. O deputado João Lei-
te também criticou a insegu-
rança no interior de Minas, 
a falta de merenda escolar e 
a demissão de agentes peni-
tenciários, que teria levado 
a fugas na Penitenciária Nel-
son Hungria, em Contagem, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 

Educação
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) disse que a opo-
sição na Assembleia mineira 
pretende apresentar uma 
emenda parlamentar à Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 49/18, do depu-
tado Rogério Correia (PT) e 
outros, para que o atual go-
verno seja obrigado a pagar 
o piso nacional da educação. 

A PEC 49/18 inclui, no texto 
constitucional, a obrigatorie-
dade de o Estado respeitar 
esse piso, mas o deputado 
Bonifácio Mourão avalia que 
isso não garante em nada que 
o atual governo cumpra esse 
compromisso, já que prome-
teu o mesmo durante a cam-
panha eleitoral e não estaria 
cumprindo a promessa. O de-
putado também lamentou a 

situação da saúde, relatando 
que o Estado deixou R$ 3,5 
bilhões de restos a pagar 
nesse setor, relativos ao ano 
de 2017. Ele comparou o va-
lor com a dívida registrada no 
ano de 2009, quando estava 
em R$ 300 milhões. “Esse 
governo não tem nenhum 
compromisso com o que fa-
lou em sua campanha”, res-
saltou Bonifácio Mourão.Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (30/11) – Debate sobre 

o Projeto de Lei Complementar 11/2015, que institui a Região 
Metropolitana de Montes Claros 

	 3h45	 #Confirma	
 4h15 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis 
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Recortes Abril Indígena (inédito) – A busca pelas origens 
 8h35 Compactos de Comissões 
 9h Minas é Muitas – Alto Caparaó 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate (inédito) – Os desafios da educação 

inclusiva no Brasil 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 17h50 Recortes Abril Indígena – A busca pelas origens 
 18h Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Profissão: artista 
 20h Recortes Abril Indígena – A busca pelas origens 
 20h05 Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 25 anos de 

fundação da rede de supermercados Verdemar  
 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 fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano da Escola Municipal 

Marconi, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Ituiutaba) – visita ao Re-

sidencial Nova Ituiutaba II e IV, para verificar as condições das casas e a si-
tuação da obra e dos beneficiários. Requerimento: deputado Elismar Prado

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão

14h45
• Comissão de Cultura (Auditório José Alencar) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário 
15 horas

• Comissão de Cultura (Auditório José Alencar) – debater o financiamento 
do audiovisual em Minas Gerais e as mudanças nos editais da Agência 
Nacional de Cinema. Requerimento: deputado Bosco

16 horas
• Assembleia do Sinpro Minas (Espaço José Aparecido) – cessão de espaço

16h30
• Comissão de Cultura (Auditório José Alencar) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário 
19 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Carregando a lua, com o Grupo Pontapé
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à rede de supermercados Ver-
demar. Requerimento: deputado Ivair Nogueira

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)


