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No Maio Amarelo, ALMG se integra às
discussões sobre violência no trânsito

Num intervalo de cinco anos 
(2011-2015), 210 mil pesso-
as perderam a vida no Brasil 
em função da violência no 
trânsito. Foram cinco mortes 
a cada hora, ou uma a cada 
12 minutos, conforme dados 
apresentados recentemente 
pelo Observatório Nacional 
de Segurança Viária (ONSV). 
Essa realidade e a importân-
cia de novas posturas no trân-
sito serão discutidas amanhã, 
em audiência pública da Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas.

Convocada por ocasião 
do movimento Maio Amare-
lo, de combate aos acidentes 
de trânsito, a reunião será rea-
lizada às 14h30, no Auditório 
da Assembleia Legislativa, 
a requerimento do deputa-
do Fábio Cherem (PDT), que 
preside a comissão. “Esse é 
um assunto que precisa ser 
tratado por todos, órgãos do 
governo e sociedade civil. O 
acesso da população a veí-
culos aumentou muito nos 
últimos anos e o número de 
acidentes fruto da imprudên-
cia é alarmante”, afirma ele.

O objetivo da audiência 
é abrir espaços de diálogo e 
mobilização em torno do Maio 
Amarelo, movimento mundial 

criado em 2010 pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) para conscientização 
e mobilização contra o eleva-
do índice de mortos e feridos 
em decorrência da violência 
no trânsito.

Foram convidados para a 
discussão representantes de 
órgãos públicos, como BH-
Trans e DER-MG, e da socieda-
de civil, como pesquisadores 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e mem-

bros da Associação dos Para-
plégicos, além de represen-
tantes do Hospital de Pron-
to-Socorro (HPS) João XXIII, 
referência no Estado em po-
litraumatismos. O HPS aten-
de em média 300 pacientes 
por dia, dos quais 30 a 40% 
são vítimas de acidentes de 
trânsito.

Segundo o Observatório 
Nacional de Segurança Viária, 
organização não governamen-
tal que criou o movimento no 

Brasil, o tema “Nós somos o 
trânsito” foi escolhido para 
a campanha de 2018 com o 
intuito de estimular todos os 
condutores e também pedes-
tres e passageiros, a optarem 
por um trânsito mais seguro.

Ainda de acordo com o 
observatório, os acidentes 
de trânsito não acontecem 
por acaso, mas são fruto de 
escolhas inadequadas e arris-
cadas, sendo 90% deles pro-
vocados por falhas humanas. 

A segurança no trânsito é tema de audiência na ALMG, por ocasião do movimento Maio Amarelo
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Cor da campanha remete ao sinal de alerta
A ALMG aderiu à campanha 
Maio Amarelo em carta de 
compromisso assinada em 9 
de maio de 2016. A ONU de-
cretou o período de 2011 a 
2020 como sendo a Década 
de Ação para Segurança no 
Trânsito, para que os países 
membros unissem esforços 
na redução do número de fe-
ridos e mortos em 50%.

A cor amarela do movi-
mento remete à sinalização de 
advertência, utilizada nos se-

máforos, que ficou conhecida 
como cor da atenção pela vida. 
Assim como outras campanhas, 
como a de combate ao câncer 
de mama, o movimento tam-
bém é simbolizado por um laço, 
nesse caso, da cor amarela.

Neste Maio Amarelo, o 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária alerta que 
o número de mortes no trân-
sito praticamente se iguala às 
mortes causadas por armas 
de fogo, objetos cortantes e 

agressões em geral, que, nos 
mesmos cinco anos (2011-
-2015), respondeu por seis 
mortes por hora, contra as 
cinco vidas perdidas no trân-
sito a cada 60 minutos.

Conforme dados do ob-
servatório, no mesmo perío-
do o índice de mortalidade por 
violência no trânsito em Minas 
Gerais, levando-se em conta 
a frota, ficou abaixo da média 
nacional (219 mortes por 100 
mil veículos, contra 240).

Mas outro levantamen-
to, que toma um período 
mais longo e leva em con-
ta a população, mostra que 
em Minas Gerais a taxa 
anual de mortes no trânsito 
por 100 mil habitantes sal-
tou de 12,56 em 2000 para 
18,85 em 2015. 

Diversas outras audiên-
cias públicas de comissões 
estão marcadas para esta se-
mana. Confira a programação 
completa nas páginas 3 e 4.
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Comunidades tradicionais da Serra da 
Canastra temem perder suas terras

Uma polêmica jurídica que 
se arrasta há mais de 40 anos 
com relação à demarcação do 
Parque Nacional da Serra da 
Canastra, no sudoeste de Mi-
nas Gerais, trouxe dezenas de 
moradores da região à ALMG, 
na sexta-feira (11), para uma 
audiência da Comissão de Di-
reitos Humanos. 

O principal motivo do con-
flito entre esses moradores 
tradicionais, os chamados “ca-
nastreiros”, e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), vin-
culado ao Ministério do Meio 
Ambiente, é a regularização 
da área do parque. A divergên-
cia surgiu da maneira como a 
unidade de conservação foi 
criada, em 1972, pelo Decreto 
70.355, do governo militar.

A norma estabeleceu que 
a área é de 200 mil hectares, 
desmembrados dos municí-
pios de Sacramento, São Ro-
que de Minas, Vargem Bonita, 
Delfinópolis, São João Batista 
do Glória e Capitólio. No en-
tanto, apenas 71.525 hectares 
foram de fato desapropriados 
e regularizados naquela épo-
ca, de forma truculenta, com 
expulsão forçada de morado-
res, morte de animais e inde-
nização a preços irrisórios.

A insegurança jurídica 
com relação à área não re-
gularizada provocou, desde 
então, uma série de diver-
gências e conflitos entre os 
órgãos ambientais e os ca-
nastreiros, responsáveis pela 
produção do queijo canastra, 
famoso em todo o País. 

A desconfiança dos ca-
nastreiros cresceu com as re-
centes ações do ICMBio, com 
o apoio do Ministério Público 
Federal (MPF), no sentido de 
implantar um modelo de ges-
tão compartilhada no parque, 
englobando todos os 200 mil 
hectares originais. Os peque-
nos proprietários rurais não 
aceitam qualquer restrição a 
seu direito sobre as terras que 
estão fora dos 71,5 mil hecta-
res já desapropriados.

Para defender os interes-
ses dos canastreiros e bus-
car uma conciliação, desde 
2014 a Defensoria Pública da 
União entrou com uma ação 
civil pública na Justiça Fede-
ral. Para subsidiar a ação, um 
laudo socioambiental e an-
tropológico foi produzido sob 
a coordenação do professor 
da UFMG Aderval Costa Filho.

De acordo com ele, que 
apresentou um resumo do 
laudo na audiência pública, 

os 130 mil hectares não re-
gularizados incluem 1,5 mil 
famílias de produtores rurais, 
abrangendo 43 comunidades e 
550 famílias tradicionais, que, 
segundo ele, vivem na região 
há pelo menos 200 anos. 

O advogado dos canas-
treiros, José Donizetti Gon-
çalves, acusou o governo 
de pretender confiscar suas 
terras para dar satisfação à 
mídia e à comunidade inter-
nacional. 

O coordenador Regional 
do ICMBio, Frederico Drumond 
Martins, negou que o governo 
pretenda desapropriar as ter-
ras das comunidades tradicio-

nais. Ele disse que o ICMBio 
tem interesse em buscar uma 
melhor relação com as comu-
nidades locais, mas continua 
considerando que a área do 
parque é de 200 mil hectares. 
Isso não significa, no entanto, 
que as famílias precisem deixar 
suas propriedades. 

Autor do requerimento 
de reunião, o deputado Cris-
tiano Silveira (PT) defendeu a 
busca de um entendimento 
que proteja o meio ambiente 
e dê segurança jurídica aos 
moradores. “A situação de 
incerteza em que essas co-
munidades se encontram é 
inadmissível”, afirmou.

Comissão discutiu conflito entre canastreiros e governo federal
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REUNIÃO ESPECIAL

Antônio Genaro recebe homenagem
O ex-deputado da Assembleia Legislativa Antônio Genaro rece-
beu, em Reunião Especial de Plenário realizada na noite de quinta- 
-feira (10), o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. O reque-
rimento de homenagem, assinado por 29 parlamentares, teve como 
primeiro signatário seu filho, o deputado Leandro Genaro (PSD).

Nascido em Guaimbê (SP), Antônio Genaro Oliveira in-
gressou na carreira política em 1983, como vereador de Belo 
Horizonte, permanecendo no cargo até 1986. No Parlamento 
de Minas, sua trajetória foi iniciada em 1987. Ele foi deputado 
constituinte e detém o recorde de mandatos na ALMG. Foram 
sete legislaturas consecutivas, totalizando 28 anos. Ele presi-
diu a Comissão de Meio Ambiente e foi vice-presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor. Atualmente, Antônio Gena-
ro é presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular.  

A Reunião Especial foi presidida pelo deputado Cássio 
Soares (PSD).

Luiz Santana
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (14/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

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

SE) – debater as condições de funcionamento das escolas de educação 
especial do Estado, especialmente quanto ao processo de acolhimento 
e matrícula de alunos com deficiência, no ano letivo de 2018. Requeri-
mento: deputado Duarte Bechir

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Ana Luzia Pimenta (harpa); 2ª parte: 

Duo Ankh, com Alef Caetano (flauta) e Ighor Ankh (piano)

Terça-feira (15/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – debater a autonomia 

da perícia oficial de natureza criminal do Estado. Requerimento: depu-
tado João Leite

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater o ensino a distân-

cia na formação dos profissionais de saúde, especialmente os de enfer-
magem. Requerimento: deputado Antônio Jorge

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditório 

SE) – debater a segurança viária, por ocasião do Movimento Maio 
Amarelo, criado para conscientização e mobilização do poder públi-
co e da sociedade civil diante do elevado índice de mortos e feridos 
em decorrência da violência no trânsito. Requerimento: deputado 
Fábio Cherem

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – apresentar e 
debater o projeto e o aplicativo móvel Na Ponta do Lápis, elaborados pelo 
Tribunal de Contas do Estado (TCE). Requerimento: deputada Ione Pinheiro

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)

CULTURA

Segunda Musical apresenta no Teatro
recitais de harpa e de piano e flauta

A harpista Ana Luzia Pimenta 
e o Duo Ankh, formado pelo 
pianista Ighor Bastos e pelo 
flautista Alef Caetano, sobem 
ao palco do Teatro da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais, hoje, a partir das 20 
horas, para se apresentar no 
projeto Segunda Musical. O 
espetáculo será dividido em 
duas partes. No repertório, 
estão composições dos mú-
sicos Félix Godefroid, Alan 
Menken, Patápio Silva e Ian 
Clarke, entre outros.

O primeiro recital da noi-
te de hoje será de Ana Luzia 
Pimenta, que cursa harpa 
desde 2017 na Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Ela começou a ati-
vidade musical aos 7 anos 
de idade, no Centro de Mu-
sicalização Infantil da mesma 
universidade, e já tocou em 
eventos como o Festival de 
Música de Santa Catarina, na 
cidade de Jaraguá do Sul (SC), 
e o Festival de Música do 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc), em Pelotas (RS). 

A harpista também já 
foi premiada no programa 
Jovem Músico BDMG, uma 
iniciativa do Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais.
Duo Ankh – O pianista Ighor 
Bastos e o flautista Alef Caeta-

no se apresentam em diver-
sos palcos de Minas Gerais 
desde 2013. Eles já participa-
ram de duas edições da Vira-
da Cultural de Belo Horizonte 
e também foram premiados 
no programa Jovem Músico 
BDMG. Os dois artistas são 
formados em música pela 
UFMG, com especialização 
em seus respectivos instru-
mentos. O Duo Ankh integrou 
a programação do calendário 

do Conservatório da UFMG, 
neste ano.
Incentivo à cultura – O pro-
jeto Segunda Musical ofere-
ce recitais de música erudita 
no Teatro da Assembleia. Ele 
integra a agenda do Assem-
bleia Cultural, programa que 
agrupa as diversas iniciativas 
da ALMG relacionadas à cul-
tura, como exposições de ar-
tes plásticas e de fotografia, 
mostras de artesanato, espe-

táculos de dança e peças de 
teatro, entre outras.

O Segunda Musical tam-
bém é exibido pela TV As-
sembleia, às sextas-feiras, 
às 20 horas, com reprises 
nos sábados, às 23h30, aos 
domingos, às 15 horas, e às 
segundas-feiras, à 1 hora da 
manhã. Os vídeos também 
estão disponíveis no canal 
da Assembleia Legislativa no 
YouTube.

O talento da harpista Ana Luzia Pimenta é uma das atrações de hoje do projeto Segunda Musical

 Willian Dias
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 0h Zás – Violonista Alan Silva e Ginga Ligeira 
 0h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (Debate Público) 

– Minas de Volta aos Trilhos 
 5h30 Palestra – Governança de Políticas Públicas, com Leonardo Ladeira 
 6h30 Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Defesa do Consumidor 2018 
 9h Comissão de Saúde (11/4) – Comissão recebe prestação de 

contas das despesas com saúde em Minas Gerais
 13h Geração – Política e ativismo cultural
13h30 Compactos de Comissões
13h45 Minas é Muitas – Diamantina 
14h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(ao vivo) – Debater as condições de funcionamento das escolas 
de educação especial do Estado, especialmente quanto ao 
processo de acolhimento e matrícula de alunos com deficiência 
no ano letivo de 2018

 18h Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h25 Trabalho de Base
19h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (27/3) – Debater e 

avaliar as comemorações do Dia Internacional da Mulher 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País 
 23h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana? 

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA (cont.)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
16 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (16/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

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

Marconi, de Belo Horizonte
• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater a possibilidade de 

construção de hospital do câncer em Capelinha. Requerimento: deputa-
do Carlos Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 

Belo Horizonte
14h15

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater as 

normas que tornam obrigatória a apresentação do atestado de vacina e 
o recolhimento de taxas referentes a exames de brucelose e tuberculose 
em animais, para a sua apresentação em leilões. Requerimento: deputa-
dos Antônio Lerin, Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater as condições 
de trabalho dos oficiais de Justiça avaliadores do Estado, especialmente 

quanto à garantia de sua segurança e de sua integridade física. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (17/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Estadual Maria Pereira de Araujo, de Belo Horizonte
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de 

Rua (Casa de Direitos Humanos) – reunião preparatória
9h30

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita ao Hos-
pital Eduardo de Menezes, para avaliar as condições de implementação 
de ambulatório de saúde integral para pessoas trans. Requerimento: 
deputada Marília Campos e deputado Geraldo Pimenta

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Desmemória América Latina, com a atriz 

Michelle Ferreira
19h30

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao BDMG Cultural. Requeri-
mento: deputado Bosco e deputada Marília Campos

Sexta-feira (18/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

14 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário Estácio 

de Sá, de Belo Horizonte


