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Assistentes sociais questionam projeto
federal que cria o Estatuto da Adoção

Advogado defende aprovação da proposta
Quintão (PT), que solicitou 
a audiência, salientou a im-
portância de se promover o 
debate sobre um tema tão 
importante para a sociedade, 
principalmente no contexto 
atual de ódio ao pensamento 
divergente.

André Quintão também 
manifestou seu entendimen-
to de que os preceitos para a 
adoção, entre os quais des-
tacou o fortalecimento do 
convívio familiar como medi-
da prioritária, precisam estar 
sintonizados com o ECA.

por algo que muitas vezes 
acaba nem se concretizando.

Exatamente por buscar 
a garantia do bem-estar da 
criança, afirma José Roberto, 
o projeto traz inovações co-
mo a adoção dirigida, a per-
missão para que famílias que 
acolhem abrigados proviso-
riamente venham a adotá-los 
e a obrigatoriedade de que 
casais que recebam crianças 
separadas de seus irmãos 
mantenham a convivência 
entre elas.
Diálogo – O deputado André 

De acordo com o advoga-
do, a proposta prioriza, sim, a 
reinserção da criança na sua 
família, propondo mecanis-
mos que favoreçam a adoção 
só quando isso não é possível.

Ainda sobre o direito à 
convivência familiar e comu-
nitária, ele ressalta apenas 
que, atualmente, a procura 
obstinada por parentes, inde-
pendentemente do contato 
que eles venham a ter com a 
criança, acaba por travar ado-
ções, fazendo com que aco-
lhidos esperem durante anos 

Representante do Instituto 
Brasileiro de Direito de Famí-
lia de Minas Gerais, um dos 
órgãos idealizadores do PLS 
394/17, o advogado José Ro-
berto Moreira Filho apresen-
tou argumentos favoráveis à 
proposição.

Ele ponderou que o es-
tatuto não preconiza a ado-
ção a qualquer custo e nem 
desrespeita os preceitos de 
proteção da criança e do ado-
lescente presentes no ECA, e 
sim objetiva dar visibilidade 
aos acolhidos não adotados.

Ricardo Barbosa

Assembleia foi palco de debate sobre proposta que muda regras de adoção de crianças e adolescentes

País e 40.636 pretendentes. 
Contudo, quase a metade da-
quelas disponíveis são ado-
lescentes, o público menos 
procurado, enquanto apenas 
27% têm até 6 anos.

Na avaliação de Emília 
Goes, assistente social do Tri-
bunal de Justiça de São Pau-
lo, o projeto ajuda a romper 
vínculos, em vez de preser-
vá-los, ignorando o contexto 
social das crianças acolhidas.

desafio não é o número de 
crianças prontas para ado-
ção, mas o trabalho de sen-
sibilização dos candidatos a 
pais, que geralmente procu-
ram bebês, para que se dis-
ponham a adotar meninas e 
meninos um pouco maiores. 
Ela apresentou dados do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) de 2018, que apontam 
a existência de cerca de 8 mil 
pessoas aptas à adoção no 

é a prioridade”, defendeu 
Daniela Möller, representan-
te do Conselho Federal de 
Serviço Social. Ela resumiu o 
sentimento quase unânime 
dos convidados de que, mais 
importante do que alterar 
a legislação, é fundamental 
investir em políticas públicas 
que auxiliem a preservação 
de laços familiares.

Outro ponto aborda-
do por Daniela é o de que o 

O Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 394/17, que cria o Es-
tatuto da Adoção de Criança 
ou Adolescente, foi alvo de 
críticas de assistentes sociais, 
ontem, em audiência pública 
da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social. A proposta, de autoria 
do senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), pretende fa-
cilitar o processo de adoção. 
No entanto, para os seus crí-
ticos, a proposição acaba por 
fragilizar direitos de proteção 
dessa parcela da população.

Isso porque o projeto 
retira a regulamentação das 
adoções do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) e 
prevê novas regras, como a 
adoção dirigida (quando uma 
família se dispõe a entregar o 
filho somente a determinada 
pessoa) e a flexibilização da 
diretriz de que a criança seja 
reinserida na família natu-
ral ou entregue à guarda da 
família extensa (parentes), 
assim como outras medidas 
que visam desburocratizar o 
processo de adoção.

“A adoção deve ser a 
última alternativa. A orien-
tação e o apoio às famílias 
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Atuação de grupo especializado do 
Ministério Público é alvo de críticas

Procurador defende trabalho do Gaeco
possam ocorrer nos procedi-
mentos gerais do Gaeco.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), ressaltou que 
respeita o trabalho do Mi-
nistério Público e defende a 
atuação conjunta das insti-
tuições, mas ponderou que 
deve ser observado o devido 
processo legal. “Por tudo que 
ouvimos aqui, estou conven-
cido de que houve uma série 
de equívocos nessa opera-
ção, que eu espero que sejam 
apurados”, concluiu.

das pelo juiz da comarca. 
Limites – O deputado Arnal-
do Silva disse que o objetivo 
do debate era contribuir pa-
ra o aperfeiçoamento insti-
tucional. Para ele, a questão 
do Gaeco em Uberlândia é 
isolada, sendo que algumas 
medidas estariam ultrapas-
sando os limites de atuação 
da instituição.

Ele sugeriu a criação de um 
grupo de trabalho, com mem-
bros das instituições envolvi-
das, para discutir os problemas 
e os desvios de conduta que 

ções envolvidas. 
Nedens defendeu o tra-

balho do Gaeco em Minas 
Gerais e frisou que já foram 
realizadas diversas operações 
em parceria com outras insti-
tuições, com resultados posi-
tivos para a sociedade.

O promotor de Justiça 
Enéias Xavier Gomes afir-
mou que tudo que é feito 
pelo Ministério Público é 
respaldado pelo Poder Judi-
ciário, sendo que as ações 
e operações do Gaeco em 
Uberlândia foram autoriza-

O procurador-geral de Jus-
tiça adjunto institucional de 
Minas Gerais, Nedens Ulisses 
Freire Vieira, reconheceu que 
a Operação Fênix causou mal- 
-estar nas relações entre o 
Ministério Público e a Polícia 
Civil. Segundo ele, diante da 
situação, o MPMG promoveu 
mudanças no regimento in-
terno, com o objetivo de apri-
morar o regulamento relativo 
à atuação do Gaeco. Entre 
as alterações está a comuni-
cação prévia das operações 
às corregedorias das institui-

Clarissa Barçante

Participantes de audiência denunciaram abusos que teriam sido cometidos pelo Gaeco, em Uberlândia

Irmãos Naves, Cláudio Mar-
ques Rolin e Silva, criticou o 
uso que vem sendo feito dos 
instrumentos de condução 
coercitiva, prisões e interro-
gatórios para forçar a delação 
premiada. 

O conselheiro da seção 
mineira da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB-MG), 
Egmar Sousa Ferraz, defen-
deu o afastamento dos pro-
motores de Justiça que com-
põem o Gaeco, até que sejam 
apuradas as denúncias.

“Soou como se o Gaeco não 
confiasse na nossa correge-
doria”, declarou.
Delegados – O presidente do 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia de Minas Gerais (Sin-
depominas), Marco Antônio 
de Paula Assis, disse que não 
foram respeitadas as prerro-
gativas legais de delegados 
presos na operação. Eles 
foram conduzidos para um 
quartel da Polícia Militar.

O coordenador da Co-
missão de Direitos Humanos 

policiais foram presos e tor-
turados, além de terem tido 
seu direito de defesa cercea-
do. Por isso, o Sindpol pede a 
anulação de toda essa fase da 
operação e cobra respostas 
sobre as denúncias de tortura.

O superintendente de 
Investigações e Polícia Judi-
ciária da Polícia Civil, Carlos 
Capristrano, condenou o fato 
de a operação ter sido desen-
cadeada sem a presença da 
Corregedoria de Polícia, já 
que houve prisão de policiais. 

Representantes da Polícia Civil 
criticaram, ontem, as ativida-
des do Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), do Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais (MPMG), no município de 
Uberlândia (Triângulo Minei-
ro), pois o grupo estaria des-
respeitando prerrogativas de 
advogados e policiais civis na 
realização de operações, pri-
sões e delações premiadas. O 
tema foi debatido em audiên-
cia da Comissão de Segurança 
Pública, requerida pelo depu-
tado Arnaldo Silva (DEM).

Entre as denúncias apre-
sentadas estão a condução 
de preso para a sede do Gae-
co sem a presença de seu ad-
vogado, a tortura de policiais 
civis presos para forçar dela-
ções premiadas e o repasse 
à imprensa de informações 
sigilosas. Foram feitas duras 
críticas à Operação Fênix, 
conduzida pelo Gaeco, em 
que foram presos delegados, 
policiais civis e advogados por 
suspeita de corrupção. Tam-
bém foram mencionados pro-
blemas na Operação Serendi-
pe e ouvidos depoimentos de 
empresários que teriam sido 
detidos sem provas. 

O presidente do Sindicato 
dos Servidores da Polícia Civil 
(Sindpol), Denilson Apareci-
do Martins, afirmou que, no 
caso da Operação Fênix, os 

COMISSÕES
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Comissão pede liberação de cargas vivas

ALMG estuda instalação de posto de 
conciliação para pessoas com deficiência

Deputados alertaram sobre situação dos animais nas estradas

Tribunal de Justiça apresentou minuta de convênio com a Assembleia

Sarah Torres

Daniel Protzner

sem alimento e sem água.
“A manifestação dos ca-

minhoneiros é legítima e 
justa, mas ela não pode pre-
judicar aqueles que não têm 
nada a ver com isso”, afirmou 
o presidente da comissão. 
Para ele, as autoridades ro-
doviárias podem sensibilizar 
os coordenadores da para-
lisação para que liberem as 
cargas vivas.

Duarte Bechir reforçou 
o apelo e lembrou que os 
animais geralmente viajam 
de pé e que, após todo esse 
tempo sem alimentos, po-
dem morrer.

A Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais vai 
solicitar às Polícias Rodoviá-
rias Federal e Estadual que 
atuem, com urgência, na libe-
ração de veículos com cargas 
vivas parados nas estradas, 
em função da paralisação dos 
caminhoneiros. Requerimen-
to nesse sentido foi assinado 
e aprovado pelos deputados 
Noraldino Júnior (PSC), pre-
sidente da comissão, Duarte 
Bechir (PSD) e Tadeu Martins 
Leite (PMDB), em reunião rea-
lizada ontem. De acordo com 
Noraldino Júnior, há animais 
que estão há mais de 50 horas 

A proposta de implan-
tação do Papre será agora 
analisada pela Procuradoria-
-Geral da ALMG, segundo o 
titular da área, Bruno de Al-
meida Oliveira.

Representantes de insti-
tuições de defesa de pessoas 
com deficiência que partici-
param da audiência pública 
comemoraram a possibili-
dade de instalação do Cejusc 
na Assembleia. A presidente 
da Associação de Apoio à De-
ficiência Nossa Senhora das 
Graças (Agraça), Maristela 
Barros Mairá Ferreira, acre-
dita que o posto avançado vá 
proporcionar um acesso mais 
digno e rápido à Justiça.

do termina o mandato do de-
sembargador Saulo Penna.

Segundo Bechir, a im-
plantação do Cejusc na As-
sembleia foi uma ideia conce-
bida em audiência da própria 
comissão, durante as co-
memorações da Semana de 
Conscientização do Autismo, 
em abril deste ano.

O deputado Nozinho (PDT) 
saudou a rapidez na condução 
da demanda apresentada pe-
la comissão da  ALMG. “Todos 
nós somos responsáveis pela 
melhoria na qualidade de vida 
das pessoas com deficiência. 
Quando há integração para re-
solver os problemas, fica mais 
fácil”, afirmou.

quer tipo de conflito. Só não 
tem decisão juridiscional de 
solução sobre a questão, que 
é encontrada pelas próprias 
partes, com auxílio de conci-
liadores e mediadores prepa-
rados especialmente para o 
trabalho”, disse.

De acordo com o de-
sembargador, já existem 160 
Cejuscs no Estado. O esforço 
do tribunal tem sido de im-
plantar centros temáticos pa-
ra garantir resultados ainda 
mais positivos para deman-
das específicas. Ele explicou 
que os acordos estabelecidos 
tendem a ser mais satisfató-
rios que as soluções judiciais. 
“Muitas vezes, o juiz toma 
decisão sobre assuntos que 
nem conhece bem e comete 
equívocos”, declarou. 
Barreiras – O presidente da 
comissão, deputado Duarte 
Bechir (PSD), acredita que a 
parceria entre a Assembleia e 
o TJMG poderá reduzir as bar-
reiras que impedem pessoas 
com deficiência de ter acesso 
à Justiça. “É uma alternativa 
eficaz e humana. Uma pos-
sibilidade afirmativa para o 
exercício pleno da cidadania”, 
considerou. O deputado disse 
esperar que esteja tudo defi-
nido até o fim de junho, quan-

A Assembleia de Minas po-
derá ser a primeira casa le-
gislativa do País a contar com 
um centro de atendimento 
de conflitos para pessoas 
com deficiência. Ontem, o 
3º-vice-presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), desembargador 
Saulo Versiani Penna, parti-
cipou de audiência pública 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência e apresentou uma 
minuta para a celebração de 
convênio com a Assembleia.

A proposta é instalar, na 
ALMG, um Posto de Atendi-
mento Pré-Processual (Pa-
pre) temático em defesa dos 
direitos de pessoas com de-
ficiência. O posto seria uma 
representação do Centro Ju-
diciário de Solução de Confli-
tos e Cidadania (Cejusc), que 
tem por objetivo facilitar a 
solução de demandas sem a 
necessidade de se recorrer à 
Justiça comum.

Saulo Penna afirmou que 
o trabalho de mediação e 
conciliação evita gastos com 
advogados, reduz o acúmulo 
de processos no Poder Judi-
ciário e aponta para soluções 
de forma mais rápida. “O Ce-
jusc não tem restrição a qual-
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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)

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Igreja Cristã Maranata. Re-

querimento: deputados Léo Portela e Anselmo José Domingos
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TV ASSEMBLEIA

 0h Assembleia Debate – Desafios regionais: territórios Mata, 
Vertentes e Caparaó

 1h Panorama (reprise) – Maio Amarelo
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(12/4) – Debate sobre a implantação de centro de compostagem 
no município de Betim, situado na área de proteção ambiental de 
Vargem das Flores.

 5h10 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Maio Amarelo
 9h Comissão de Saúde (24/4) – Debate sobre a dívida do Estado 

com as santas casas e os hospitais filantrópicos
 12h Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupynambá
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h00 Reunião Conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de 

Minas e Energia (17/4) – Debate sobre a implantação de 
eletrodos do Sistema de Transmissão Xingu-Rio

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 18h55 Diálogos Possíveis – Público e privado: educação
 19h Reunião Especial (ao vivo) – Reunião destinada a homenagear 

a Igreja Cristã Maranata pelos seus 50 anos
 20h Segunda Musical (inédito) – Ana Luzia Pimenta e Duo Ankh
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios regionais: territórios Mata, 

Vertentes e Caparaó
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Aumento do feminicídio
 23h30 Zás (inédito) – Desmemória América Latina

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

Assembleia Debate
O programa Assembleia Debate deste fim de semana é o primeiro de uma série que traça um 
diagnóstico das principais demandas regionais em Minas. Deputados da ALMG que são repre-
sentantes dos territórios de desenvolvimento Mata, Vertentes e Caparaó levantam as vocações 
econômicas e as opções de crescimento de suas regiões, neste momento de crise pelo qual 
passa o País. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

Memória e Poder
Pouco conhecido pelo grande público, mas admirado por críticos e escritores, o poeta Libério 
Neves é o entrevistado do programa Memória e Poder. Autor de Pedra Solidão, de 1964, pri-
meiro livro com influência concretista publicado em Minas Gerais, Libério Neves já lançou mais 
de 30 obras literárias, em gêneros como a poesia, a prosa e a literatura infantil. Estreia sábado, 
às 20 horas; domingo, às 15h30.

Via Justiça
O programa aborda o crescimento dos crimes de feminicídio em Minas Gerais. Dados da Secre-
taria de Estado de Segurança Pública revelam um aumento de 9% dos crimes contra a mulher, 
entre 2016 e 2017. No ano passado, a média foi de 1,1 assassinato por dia em Minas Gerais. Os 
convidados discutem por que a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio não estão conseguin-
do conter a violência contra a mulher. Sexta, às 23 horas; domingo, às 22h30.


