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Sistema Único de Segurança aposta 
na integração para combater o crime

Na condição de relator no Se-
nado da proposta de criação 
do Sistema Único de Seguran-
ça Pública (Susp), instituído no 
dia 11 de junho com a sanção 
da Lei Federal 13.675, o ex- 
-governador e atual senador 
(PSDB-MG) Antonio Anastasia 
falou ontem sobre essas novas 
diretrizes, em audiência da Co-
missão de Segurança Pública. 
Segundo ele, os maiores bene-
fícios trazidos pelo sistema são 
a responsabilidade da União 
de coordenar as ações de se-
gurança no País, inclusive com 
a transferência de recursos, e 
a integração das atividades de 
todas as instâncias envolvidas 
com o setor.

Na opinião de Antonio 
Anastasia, o aumento da crimi-
nalidade tem fatores diversos, 
como algumas omissões da 
Constituição Federal de 1988 
quanto à distribuição de com-
petências relacionadas à segu-
rança pública, a globalização 
do tráfico de drogas, a falta de 
controle nas fronteiras e a es-
tabilização da inflação, com a 
entrada em vigor do Plano Real.

De acordo com ele, en-
quanto o governo federal se 
eximia de responsabilidades 
que a Constituição define 

estar a cargo dos estados, 
como o policiamento ostensi-
vo, as drogas e as armas en-
travam em quantidade cada 
vez maior no País e não havia 
recursos para investimento 
e custeio nas forças de se-
gurança, quando os gover-
nantes perderam a ajuda 
da inflação. Isso porque a 
inflação descontrolada ga-
rantia grandes retornos aos 
investimentos a ela atrela-

dos, que financiavam gastos 
com a infraestrutura das 
corporações e o pagamento 
da folha de pessoal.

Ainda segundo o sena-
dor, o Poder Executivo acor-
dou para o problema no final 
dos anos 1990, com a criação 
da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, mas tan-
to as instituições quanto as 
três esferas de governo (fe-
deral, estadual e municipal) 

continuaram a bater cabeça 
em relação à distribuição de 
responsabilidades. “O maior 
problema da segurança hoje 
é a falta de coordenação, a 
ausência de uma política na-
cional que identifique priori-
dades”, declarou.

Para Anastasia, o Susp 
não é uma solução mágica e 
não resolverá todos os pro-
blemas, mas representa um 
avanço indiscutível. 

Deputados e especialistas manifestam apoio
Os parlamentares e represen-
tantes dos órgãos de seguran-
ça presentes à audiência ma-
nifestaram apoio, de forma 
unânime, à criação do Susp, 
mas fizeram ponderações so-
bre a sua aplicabilidade.

O delegado Carlos D’Ân-
gelo e o policial Coraci Vieira, 
representantes, respectiva-
mente, das superintendên-
cias regionais das Polícias 
Federal e Rodoviária Federal 
no Estado, ressaltaram que 
essa integração não ocorre-

rá do dia para a noite, num 
ambiente no qual as corpo-
rações estão acostumadas a 
lutar por espaço e recursos.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) e o deputado federal 
Domingos Sávio (PSDB-MG) 
também temem que a inte-
gração não passe de retórica, 
sem a destinação de verbas 
para o setor. Nesse sentido, 
Domingos Sávio propõe que 
seja estabelecido, na Consti-
tuição, um investimento mí-
nimo em segurança.

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) e Cás-
sio Soares (PSD) salientaram 
os benefícios econômicos 
e sociais das atividades de 
prevenção. 

O professor Luis Flávio 
Sapori, ex-secretário adjunto 
de Estado de Defesa Social, 
alertou que, com a expansão 
dos domínios de organizações 
criminosas regionais, como o 
PCC e o Comando Vermelho, 
o eventual fracasso do Susp 
levará o Brasil a uma situação 

semelhante à do México, com 
a disputa violenta de cartéis 
pelo controle do tráfico inter-
nacional de drogas.

Os deputados Sargento 
Rodrigues (PTB), presidente 
da comissão, Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), que suge-
riu a audiência, e João Leite 
(PSDB), ao defenderem o 
Susp, afirmaram que a in-
tegração entre as forças de 
segurança foi esquecida du-
rante a gestão do governador 
Fernando Pimentel.

 Comissão de Segurança ouviu o senador Antonio Anastasia, relator da lei que instituiu o Susp 

Daniel Protzner
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Teatro da Assembleia tem novo edital
com seis vagas para shows de música

Os artistas interessados em 
apresentar shows de música 
no Teatro da Assembleia Le-
gislativa têm uma nova chan-
ce. Foi publicado no sábado 
(16), no Diário do Legislativo, 
edital de seleção para preen-
chimento de seis vagas rema-
nescentes da concorrência 
anterior para ocupação do 
espaço, aberta em novembro 
de 2017 e finalizada sem ex-
cedentes aprovados.

Para esse novo chama-
mento público, as inscrições 
estarão abertas a partir de 
sexta-feira (22), com encer-
ramento na sexta seguinte 
(29), e valem para propostas 
de shows de música, exce-
to para música erudita. Não 
podem participar desse pro-
cesso seletivo propostas que 
já tenham sido inscritas no 
processo anterior.

A inscrição é gratuita e 
exclusiva para pessoas jurídi-
cas, podendo cada uma delas 
concorrer com apenas uma 
proposta, a fim de promover 
maior diversidade na ocupa-
ção do espaço.

Conforme o Edital 1/18, 
o processo de inscrição será 
realizado em duas etapas, 
preliminar e final. Na primei-
ra, o candidato deverá preen-
cher o formulário eletrônico 
de chamamento público, que 
estará disponível a partir do 
primeiro dia do período de 
inscrição (22) no Portal da As-
sembleia (almg.gov.br). Após 
o envio do formulário ele-

trônico, o candidato recebe-
rá, pelo e-mail cadastrado, o 
número de protocolo de sua 
inscrição preliminar.

Na etapa final da inscri-
ção, os 20 primeiros inscritos 
na etapa preliminar recebe-
rão, também pelo e-mail ca-
dastrado, uma ficha técnica 
de inscrição, que deverá ser 
preenchida e enviada à co-
missão organizadora e anexa-
da aos documentos pedidos 
no edital, no prazo de até 48 
horas contadas do recebi-
mento do e-mail.

A inscrição definitiva do 
candidato será confirmada 
apenas após a entrega dessa 
ficha técnica de inscrição e 
dos documentos exigidos na 
etapa final.

Habilitação – A fase de habili-
tação dos candidatos terá ca-
ráter eliminatório, com análise 
da documentação por comis-
são organizadora composta 
por três representantes da 
Assembleia, sendo as seis va-
gas existentes preenchidas por 
ordem de inscrição preliminar.

Além de informações dis-
ponibilizadas no Portal da As-
sembleia, esclarecimentos so-
bre o edital podem ser obtidos 
na Gerência de Relações Insti-
tucionais da ALMG, de segunda 
a sexta-feira, pelos telefones 
(31) 2108-7238, das 8 às 12 
horas, e (31) 2108-7305, das 
13 às 18 horas, ou pelo e-mail 
selecao.cultural@almg.gov.br.

As seis vagas ainda em 
aberto no Teatro correspondem 

aos períodos a seguir, que pode-
rão ser escolhidos pelos candi-
datos aprovados, por ordem de 
inscrição, sendo que cada artista 
selecionado poderá realizar de 
uma a três apresentações, cor-
respondentes à sexta, ao sába-
do e ao domingo do período es-
colhido: 3, 4 e 5/8; 10, 11 e 12/8; 
9, 10 e 11/11; 23, 24 e 25/11; 7, 
8 e 9/12; e 14, 15 e 16/12.
Assembleia Cultural – O Tea-
tro da ALMG é um dos espa-
ços do Assembleia Cultural, 
programa que agrupa as di-
versas iniciativas da ALMG 
relacionadas à cultura, como 
apresentações de música, pe-
ças de teatro e espetáculos de 
dança, além de exposições de 
artes plásticas e de fotografia 
e mostras de artesanato.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Curso de redação oferece segunda turma
As inscrições para a segunda 
turma do curso Redação Oficial, 
oferecido pela Escola do Legis-
lativo da ALMG, estão abertas 
até o dia 27 de junho. A ativida-
de é voltada para vereadores e 
servidores das câmaras munici-
pais mineiras e da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, 
além de parceiros convidados.

Na capacitação, que será 
realizada no dia 28 de junho, 
das 9 às 12 horas e das 14 
às 17 horas, no auditório da 
Escola do Legislativo, serão 
abordadas a redação e a re-
visão de textos oficiais, além 
das características formais 
dos principais gêneros da re-
dação oficial. As aulas da pri-

meira turma ocorreram nos 
dias 14 e 15 de junho. 

O redator-revisor da 
ALMG Marcos de Castro Al-
varenga vai ministrar a ativi-
dade. Ele é mestre em Letras 
pela UFMG e professor do 
curso de pós-graduação em 
Poder Legislativo e Políticas 
Públicas, da ALMG.

Quem tiver interesse em 
participar do curso Redação 
Oficial deverá encaminhar 
sua solicitação para o e-mail 
escola.eventos@almg.gov.
br, informando título da 
atividade, turma escolhida 
(turma 2), nome, câmara/
instituição de origem, CPF, 
telefone e e-mail. 

Inscrições para novo edital de apresentações musicais no Teatro serão abertas na sexta-feira (22)

Clarissa Barçante / Arquivo ALMG
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Especialistas condenam tratamento dado 
às mulheres na área de saúde mental

“O Rivotril está para a mulher 
assim como a cachaça está 
para o homem.” A frase, co-
lhida de um médico por uma 
pesquisadora, ilustra como a 
condição feminina, que colo-
ca as mulheres em situação 
de maior fragilidade, é vista 
como patologia e, muitas ve-
zes, como um caso de saúde 
mental. Submetidas a dupla 
ou tripla jornada, pressio-
nadas por um ideal de cor-

po perfeito, responsáveis 
pelo cuidado com crianças 
e doentes e vítimas de ma-
chismo, entre outras ques-
tões femininas, as mulheres 
adoecem. Negras e pobres 
vivem drama ainda maior. 
Mas, embora o problema 
seja social, o remédio aplica-
do pelos médicos é pessoal.

O olhar feminista sobre a 
luta antimanicomial pautou 
audiência pública da Comis-

são Extraordinária das Mu-
lheres, ontem. A reunião foi 
proposta pelas deputadas 
Marília Campos (PT), presi-
denta da comissão, Geisa Tei-
xeira (PT), vice-presidenta, e 
Celise Laviola (MDB).

A psicóloga e pesquisado-
ra da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro Melissa Oli-
veira fez um retrospecto das 
primeiras associações entre 
mulher e loucura, a partir 

dos estudos do crânio e da 
espessura do sangue. Mais 
recentemente, os hormônios 
foram usados para justificar 
alterações de toda ordem, 
nessa associação direta en-
tre o corpo da mulher e sua 
condição mental.

“O Brasil foi referên-
cia, até 1950, na retirada 
de útero, ovário e grandes 
lábios da vagina como for-
ma de tratamento mental”, 
apontou a psicóloga, orga-
nizadora do livro Luta an-
timanicomial e feminismo: 
discussões, de gênero, raça 
e classe para a reforma 
psiquiátrica brasileira. Toda 
essa “verdade científica”, 
segundo ela, forjou uma na-
turalização do descontrole e 
da loucura da mulher.

Ainda hoje, segundo Me-
lissa, muitos profissionais de 
saúde acreditam que a ati-
vidade sexual das mulheres 
deva ser controlada, para o 
benefício mental. “O resulta-
do é que as mulheres tomam 
duas vezes mais medicamen-
tos ansiolíticos e psicotrópi-
cos do que os homens e usam 
essas drogas por um tempo 
75% maior”, afirmou.

Visão feminista da luta antimanicomial pautou audiência da Comissão Extraordinária das Mulheres

Sarah Torres

Situação é pior para negras e pobres
Se a condição feminina pode 
ser um estigma, a mulher ne-
gra ou usuária de droga vive 
uma situação dramática e di-
ferente dos homens na mes-
ma situação. A observação é 
de Eliane de Souza Pimenta, 
psicóloga da Rede de Saúde 
Mental de Contagem (Região 
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte) e coordenadora do 
Curso de Psicologia da Una.

Para Marta Soares, ati-
vista da luta antimanicomial, 
o racismo não foi superado, 
mesmo depois de 130 anos 
de abolição da escravidão. 

A médica Ana Marta Lo-
bosque, também ativista da 
causa e psiquiatra do Cen-
tro de Referência em Saúde 

Mental da Criança e do Ado-
lescente, completa que todas 
as mulheres e homens têm 
de ser solidários com aque-
las que sofrem a opressão 
de classe e de cor e que são 
diagnosticadas como opri-
midas. “A depressão é uma 
forma de nomear infelicida-
de. Não é doença. É a vida 
precisando mudar”, conside-
ra a psiquiatra. 

A deputada Marília Cam-
pos disse que a medicação, 
muitas vezes, busca manter 
a mulher sobre controle, sem 
questionar o sofrimento ou 
a condição. “Pessoas de to-
das as idades estão tomando 
remédio para depressão, se-
jam crianças com diagnósti-

co de hiperatividade ou o jo-
vem que discorda do ensino 
médio”, declarou.

A naturalização da “lou-
cura feminina”, que faz com 
que esses problemas trans-
versais passem despercebi-
dos nos atendimentos, levou 
o Conselho Regional de Psi-
cologia (CRP) a elaborar uma 
cartilha para seus filiados. 
Para Clotilde Aparecida Nu-
nes, da Comissão de Mulhe-
res e Questões de Gênero do 
CRP, as mulheres, nesse con-
texto, são invisíveis.
Retrocesso – O risco de re-
trocesso na política de saú-
de mental do Brasil foi des-
tacado por Lourdes Apareci-
da Machado, presidenta do 

Sindicato dos Psicólogos de 
Minas Gerais e coordena-
dora da Comissão Estadual 
da Reforma Psiquiátrica. Ela 
citou, nessa linha, a Portaria 
3.588, de 2017, do Minis-
tério da Saúde, que trata 
da Rede de Atenção Psicos-
social. Na prática, segundo 
ela, a medida significa o re-
torno da lógica dos manicô-
mios para o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Isso se daria, em linhas 
gerais, pela reativação dos 
ambulatórios para pessoas 
em sofrimento mental e pela 
manutenção de leitos que 
deveriam ser extintos pro-
gressivamente, conforme a 
legislação antimanicomial.
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ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves 
 1h Segunda Musical – Octavio Deluchi, Jordan Alexander e Jennifer 

Alexandra 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(26/3) – Comissão debate parcerias entre Apaes e o Estado 
 3h50 Palestra – Influência econômica no funcionamento do Poder 

Legislativo, com Bruno Carazza
 6h30 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Palestra – Aprendizagem profissional (relatos de projetos bem- 

-sucedidos), com Wandelza Alvim e Carolina Resende
 9h40 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Políticas para a infância e juventude  

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Facções criminosas em Minas 
 20h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 
 21h Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Leonardo Santana (GPCV)
Diagramação: Mylène Marques (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 

serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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 parecer sobre o PL 3.578/16 (1º turno), dos deputados Anto-
nio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política 
estadual de estímulo às startups

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar parecer sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.941/18 (1º turno), do deputado Leonídio Bouças, 
que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia a Uberlândia

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
16 horas

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

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) – de-
bater a possibilidade de fornecimento pelo SUS de sonda flexível para pes-
soas com retenção urinária crônica. Requerimento: deputado Duarte Bechir

Reunião Ordinária (14 horas)
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 23.762
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 23.765
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 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 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 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as ações 
de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa constitucional)


