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“O MST é um braço à dis-
posição do PT, há uma promis-
cuidade que envolve o Poder 
Executivo e o movimento”, de-
clarou Sargento Rodrigues. Ele 
também criticou o Projeto de 
Lei 3.562/16, do deputado Ro-
gério Correia (PT), que trata de 
resolução de conflitos. No seu 
entender, o projeto praticamen-
te legaliza invasões de terra.

to de propriedade”, ressaltou 
Antonio Carlos Arantes.

Carlos Pimenta e Gil Pe-
reira abordaram as angústias 
dos produtores do Norte de 
Minas. Na mesma linha, Luiz 
Humberto Carneiro e Inácio 
Franco relataram situações 
semelhantes enfrentadas por 
produtores no Triângulo Mi-
neiro e na Região Central.

Os parlamentares tam-
bém se disseram a favor da re-
forma agrária, mas desde que 
ela seja feita sem violência e 
as famílias sejam alocadas em 
terras devolutas, aquelas sem 
destinação e que em nenhum 
momento tenham integrado 
o patrimônio de alguém. “O 
que fizemos aqui é denunciar 
os abusos e proteger o direi-

Os deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Luiz Humber-
to Carneiro (PSDB), Sargento 
Rodrigues (PTB), Carlos Pi-
menta (PDT), Inácio Franco 
(PV) e Gil Pereira (PP) se po-
sicionaram a favor dos pro-
dutores rurais e criticaram os 
métodos utilizados pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra.

Deputados sugerem uso de terras devolutas

Buritizeiro (Norte de Minas).
Após mais de uma década 

de disputa judicial, ele conse-
guiu uma sentença definitiva 
pela reintegração de posse da 
propriedade. “Aí, vieram com 
a história de que lá reside 
uma comunidade tradicional. 
Estão criando comunidades 
que pleiteiam 120 mil hecta-
res na região”, relatou.

De acordo com Adriano, 
a SPU e o Ministério Público, 
de maneira tendenciosa, dão 
atenção a falsas acusações 
contra ele, enquanto fazem 
vistas grossas a crimes prati-
cados pelos assentados.

MST, quase ninguém produz 
no assentamento. Ele afirmou 
que sua casa foi destruída e 
saqueada e até mesmo pediu 
desculpas por um dia ter par-
ticipado do movimento.

Como resposta às reivin-
dicações do MST pela refor-
ma agrária, produtores rurais 
organizaram o movimento 
Segurança no Campo. Adriano 
Coelho, que compõe o mo-
vimento, acusou a Superin-
tendência de Patrimônio da 
União de parcialidade na de-
finição de terras destinadas à 
reforma, entre as quais parte 
de sua fazenda, localizada em 

Entre os depoimentos 
contra as ações do MST, desta-
cam-se os relatos de Valdemar 
Silva e Amauri Camargo, que 
se identificaram como ex-inte-
grantes de um assentamento 
em Campo do Meio (Sul de 
Minas). “Esses assentamentos 
funcionam como um reduto 
eleitoral do PT. Eles atraem 
trabalhadores de grandes cen-
tros com falsas promessas e 
depois usam essas pessoas”, 
afirmou Valdemar.

Segundo Amauri Camar-
go, que se diz vítima de per-
seguição por não seguir a car-
tilha imposta pelos líderes do 

Na audiência, produtores rurais 
disseram ter organizado o mo-
vimento Segurança no Campo, 
em resposta às reivindicações 
por terra do MST.

Criminosos armados que 
tomam de assalto terras pro-
dutivas com a conivência do 
Governo do Estado. Assim, 
deputados e produtores rurais 
retrataram integrantes do Mo-
vimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST) que estão 
em ocupações no interior do 
Estado. Eles participaram de 
audiência conjunta promovida 
pelas Comissões de Segurança 
Pública e de Agropecuária e 
Agroindústria para discutir con-
flitos fundiários que têm gera-
do tensão no campo.

A reunião foi marcada por 
denúncias sobre a conduta de 
membros do MST, que esta-
riam se valendo de ameaças 
e violência para expulsar pro-
prietários de terra de suas fa-
zendas e dirigir assentamentos 
de acordo com suas posições 
ideológicas. As críticas também 
chegaram à Superintendência 
de Patrimônio da União (SPU) 
e ao Ministério Público, que 
formariam, em conjunto com 
outras instituições, um exten-
so aparato de órgãos públicos 
responsável por dar guarida às 
ações dos sem-terra.

Luiz Santana

Audiência conjunta foi marcada por críticas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Parlamentares e produtores rurais 
acusam o MST de praticar crimes
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Divulgação

No primeiro episódio, diálogo é entre representante de escolas particulares e mestra em educação 

mas ou fazer um cadastro.
Caso o ouvinte identifique 

algum erro na transmissão, 
pode informá-lo pelo e-mail 
radio@almg.gov.br. A rádio 
também está disponível no Por-
tal da Assembleia, nas versões 
desktop e mobile, pelo sistema 
streaming.

em podcasts. Além disso, foi 
aprovada a inclusão da rádio 
no vTuner, disponível em al-
guns modelos de smart TVs.

A presença nessas novas 
plataformas não gerou custos 
para a ALMG. O download 
dos aplicativos é gratuito, 
bastando baixar os progra-

O ouvinte pode baixar em 
smartphones e tablets, dire-
tamente nas lojas Google Play 
e App Store, os aplicativos 
TuneIn, RadiosNet, myTuner, 
Shoutcast e Radios Brasil, 
que localizam a rádio.

Ela também está presen-
te no Blubrry, especializado 

A Rádio Assembleia pode ser 
acessada por meio de novos 
aplicativos e sites a partir deste 
mês, em que a emissora com-
pleta oito anos de presença na 
internet. Sua programação tem 
foco na divulgação de notícias 
sobre as atividades da Assem-
bleia Legislativa.

Rádio está disponível em aplicativos

desafios do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A discussão sobre a liber-
dade de expressão encerra a 
quarta temporada do progra-
ma Diálogos Possíveis, no dia 
11 de junho. Os professores da 
UFMG Mariah Brochado e Vitor 
Geraldi Haase opinam sobre os 
limites do direito de expressão e 
discorrem sobre os meios para 
combater os discursos de ódio.
Documentário – Os episódios 
também podem ser vistos 
reunidos num documentário 
de 25 minutos. A exibição na 
TV vai ser nos dias 16 de ju-
nho, às 18h30, e 17 de junho, 
às 20 horas. O documentário 
também estará disponível no 
Facebook, no canal da Assem-
bleia no YouTube e no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

discutem os sistemas público 
e privado de ensino.

O presidente da Empresa 
Mineira de Comunicação, Elias 
Santos, e o ex-diretor de jorna-
lismo do SBT e da TV Record, 
Luiz Gonzaga Mineiro, falam 
sobre comunicação pública e 
privada, no segundo episódio, 
que será lançado na próxima 
segunda-feira, dia 28 de maio.

A saúde é o tema do tercei-
ro episódio, a ser exibido inicial-
mente em 4 de junho, e reúne o 
professor do Instituto de Medi-
cina Social da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (Uerj) 
Ronaldo Teodoro do Santos e o 
presidente da Associação Mé-
dica Brasileira, Lincoln Lopes 
Ferreira. Eles avaliam se o mo-
delo de atendimento público e 
universal é viável e analisam os 

público brasileiro deve se con-
centrar na garantia dos servi-
ços essenciais e abrir mão do 
controle de empresas que po-
deriam ser administradas pela 
iniciativa privada.

Por outro lado, há os que 
alegam que a imensa desi-
gualdade social, que marca a 
realidade do País, só será com-
batida por meio de um Estado 
forte, capaz de enfrentar a con-
centração da renda, coordenar 
e incentivar o desenvolvimento 
econômico e promover políti-
cas públicas de apoio às popu-
lações vulneráveis.

No primeiro episódio, a 
presidenta do Sindicato das 
Escolas Particulares de Minas 
Gerais (Sinep-MG), Zuleica 
Reis Ávila, e a mestra em edu-
cação Glecenir Vaz Teixeira 

A TV Assembleia lançou ontem 
a quarta temporada do pro-
grama Diálogos Possíveis, pro-
duzido e exibido pela emissora 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. A atração, apre-
sentada em primeira mão na 
página da ALMG no Facebook 
(facebook.com/assembleia 
deminas) e na programação 
da TV, pode ser vista também 
no canal do Poder Legislativo 
mineiro no YouTube (youtube.
com/assembleiamg).

Diálogos Possíveis traz 
sempre uma amostra de opi- 
niões diferentes sobre o mesmo 
assunto, articuladas de maneira 
a ajudar o espectador a identi-
ficar contradições e pontos de 
intercessão, para que possa for-
mar sua própria opinião.

Os “diálogos” são uma 
aposta no exercício da livre 
expressão como qualificador 
dos debates, em tempos de 
opiniões tão polarizadas. A 
nova temporada traz à tona a 
discussão em torno do tama-
nho do Estado e dos serviços 
que devem ser públicos ou 
privados. O tema será abor-
dado em quatro perspecti-
vas, uma em cada programa: 
educação, saúde, comunica-
ção e liberdade de expressão.

Cada episódio é lançado 
às segundas-feiras, primeiro no 
Facebook, ao meio-dia. Depois, 
é exibido na TV Assembleia, às 
19h25, e também entra no ca-
nal da ALMG no Youtube.
Serviços – No debate político 
atual, o papel e o tamanho do 
Estado dividem opiniões. Al-
guns defendem que o poder 

Quarta temporada do programa Diálogos
Possíveis discute o tamanho do Estado

COMUNICAÇÃO
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ORDEM DO DIA

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-
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 Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

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)

Representantes dos Bombeiros faltam
a mais uma audiência sobre inquérito 

O presidente da Associa-
ção dos Praças Policiais e Bom-
beiros Militares de Minas Ge-
rais (Aspra), sargento Marco 
Antônio Bahia, anunciou que, 
no dia 6 de junho, às 14 horas, 
servidores da segurança públi-
ca estadual vão se reunir na 
Praça da Liberdade, para pro-
testar contra o governo.

O cabo Michael André 
Santos, diretor de assuntos 
institucionais do Centro So-
cial dos Cabos e Soldados, 
prestou solidariedade ao sar-
gento Alexandre Rodrigues.

tes a esta e a outras audiên-
cias da Assembleia”, afirmou.

Em tom crítico, o sargento 
Alexandre Rodrigues lamentou 
a ausência dos comandantes na 
reunião, especialmente a do co-
ronel Marcus Tibúrcio. Segundo 
ele, o inquérito tem como obje-
tivo intimidar a tropa.

O dirigente da Ascobom 
ainda criticou o comando do 
CBM: “Quando você se levan-
ta contra um governo que está 
prejudicando a categoria, o co-
mando, que é totalmente servil 
ao governador, quer punir”. 

condição de presidente da As-
sociação dos Servidores do Cor-
po de Bombeiros e Polícia Mili-
tar de Minas Gerais (Ascobom).

Em entrevista à TV As-
sembleia, Sargento Rodrigues 
defendeu o sargento, argu-
mentando que este usou do 
seu direito de petição, a que 
faz jus qualquer cidadão. Na 
avaliação do parlamentar, o 
comando do CBM e os oficiais 
responsáveis pelo inquérito 
deram mostras de desrespei-
to à Assembleia. “Todo cida-
dão tem direito de se manifes-
tar livremente e esses oficiais 
têm que respeitar a lei”, disse.

No requerimento, Sargen-
to Rodrigues destaca que o 
inquérito afronta as prerroga-
tivas da Assembleia e viola o 
artigo 5º da Constituição Fede-
ral. Esse dispositivo assegura 
o direito de entidades repre-
sentarem seus filiados e veda 
a proibição desse direito por 
motivo de convicção política.

O deputado João Leite 
criticou a maneira de agir do 
Governo do Estado. “Dizem 
que ouvem para governar, 
mas não enviam representan-

Pela quarta vez, representan-
tes do Corpo de Bombeiros Mi-
litar (CBM) faltaram a audiên-
cia da Comissão de Segurança 
Pública para a qual foram con-
vidados. São eles o corregedor 
dos Bombeiros, coronel Mar-
cus Tibúrcio Lima, e o chefe da 
Divisão de Auditoria, capitão 
Luiz Frederico Pascoal.

A reunião foi requerida 
pelo presidente da comissão, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB) e pelo deputado João 
Leite (PSDB), com o objetivo 
de debater o inquérito que 
teria sido aberto contra o sar-
gento Alexandre Rodrigues, 
devido a críticas dirigidas ao 
comando-geral da corpora-
ção e ao Governo do Estado.

Sargento Rodrigues infor-
mou que vai conversar com o 
presidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), para 
tentar a convocação dos dois 
oficiais, uma vez que eles já se 
ausentaram por quatro vezes.

Os comentários do sargen-
to Alexandre Rodrigues foram 
feitos em audiência pública na 
ALMG, em 13 de dezembro de 
2017. Ele estava na reunião na 

Deputados criticaram a ausência de oficiais dos Bombeiros

Guilherme Dardanhan

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

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

Colégio Nossa Sra. das Dores, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita ao gabi-
nete da chefia da Polícia Civil, para tratar da Resolução 8.004, que dispõe 
sobre as unidades policiais civis, de âmbito territorial e atuação espe-
cializada, que integram a estrutura orgânica da Polícia Civil, em espe-
cial seus impactos na proteção das mulheres. Requerimento: deputada 
Marília Campos

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a situação da 
segurança pública no município de Presidente Bernardes. Requerimen-
to: deputados Sargento Rodrigues e João Leite

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Auditório José Alencar) – debater 

levantamento do Tribunal de Contas do Estado sobre acumulação de 
cargos públicos por servidores. Requerimento: deputado Sargento Ro-
drigues

14h15
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório SE) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório SE) – debater a 

expansão de cursos de graduação na área de saúde, na modalidade de 
ensino a distância. Requerimento: deputado Ivair Nogueira

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.548/17 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, 
que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia ao município 
de Jequeri

14h45
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 4.064/17 (1º turno), do deputado Fred Costa, que 
declara Nova Lima a Capital da Cerveja Artesanal

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
16 horas

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

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

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– debater o trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos do 
Surdo de Itabira (Apasita), bem como apresentar as demandas dos defi-
cientes auditivos da região. Requerimento: deputado Nozinho

 0h Memória e Poder – artista plástica Yara Tupynambá
 1h Segunda Musical – pianista Jordan Alexander
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (21/3) – Debate os índices de 

violência contra a mulher
 5h Palestra – Antes do registro: filiação, propaganda e gastos, com 

Jaime Barreiros Neto 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Diálogos possíveis (reprise) – Público e privado: educação
 9h05 Compactos de comissões
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito Urbanístico

 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 – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Luta antimanicomial
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 21h Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupynambá
 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 23.856
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)

TV ASSEMBLEIA

ORDEM DO DIA (cont.)


