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Comissão Pró-Ferrovias cobra aplicação
em Minas dos recursos das concessões

Medidas compensatórias são questionadas
realidade, não há porque acre-
ditar na previsão de novos in-
vestimentos com a renovação 
das concessões.

“Nenhuma das obras de 
indenização está ligada à re-
tomada do transporte ferro-
viário”, reclamou André Te-
nuta, diretor da organização 
não governamental Trem. 

A vice-presidenta da co-
missão extraordinária, depu-
tada Marília Campos (PT), de-
monstrou preocupação com o 
transporte ferroviário de pas-
sageiros. Na sua avaliação, a 
direção da ANTT foi ambígua, 
na reunião com a comissão, 
sobre a previsão de investi-
mentos nessa modalidade.

ral Fernando Martins, que, 
à época, instaurou procedi-
mento para investigar o caso.

Atualmente, o MPF nego-
cia um acordo entre o gover-
no e a concessionária, para 
tentar solucionar um impas-
se gerado pela transferência 
de responsabilidades entre 
ambos. O órgão sugere, por 
exemplo, que algumas das 
intervenções previstas sejam 
substituídas pela construção 
de um viaduto, orçado em R$ 
400 milhões, no Anel Rodo-
viário de Belo Horizonte, na 
altura do Bairro Betânia.

Conforme destacou o pro-
curador Fernando Martins, se 
essas obras não se tornarem 

lômetros de linhas conside-
radas antieconômicas pela 
FCA, sendo pouco mais de 
500 quilômetros destas lo-
calizados em Minas Gerais. 
A resolução também prevê 
a devolução de aproxima-
damente 3,3 mil quilôme-
tros de linhas que a própria 
empresa considera viáveis, 
inclusive com a previsão de 
que ela seja indenizada pelo 
governo federal. Essa medi-
da foi revogada, porém, após 
forte pressão do Ministério 
Público Federal (MPF).

No entanto, nem mesmo 
as contrapartidas estabele-
cidas saíram do papel, como 
salientou o procurador fede-

Os participantes da audiên-
cia da Comissão Extraordi-
nária Pró-Ferrovias Minei-
ras também se mostraram 
apreensivos com a possibi-
lidade de que o setor não 
receba nenhum centavo 
oriundo das medidas com-
pensatórias aplicadas à Fer-
rovia Centro-Atlântica pela 
devolução de linhas sob sua 
responsabilidade.

Em 2013, a ANTT editou a 
Resolução 4.131, a qual pre-
vê o investimento de  R$ 1,2  
bilhão pela empresa em 17 
obras rodoviárias – viadutos 
que passem sobre trilhos –, 
para recompensar a devo-
lução de cerca de 740 qui-

Clarissa Barçante

Participantes de audiência pública criticaram possível aplicação do dinheiro em outros estados

de atividades em Minas sejam 
destinados a outros estados.

O deputado destacou que, 
na visita à ANTT, o órgão anun-
ciou a realização de audiências 
públicas sobre o assunto, em 
Belo Horizonte e no interior, o 
que vai permitir que a popula-
ção mineira seja ouvida.

deverá ser seguido com rela-
ção a concessões da empresa 
MRS Logística, que adminis-
tra diversas linhas em Minas 
Gerais, como contrapartida 
pela construção do Ferroanel 
de São Paulo.

Para João Leite, é um ab-
surdo que recursos oriundos 

renovação antecipada da con-
cessão da linha de transpor-
te de passageiros entre Belo 
Horizonte e Vitória (ES), a mi-
neradora Vale invista na cons-
trução do trecho da Ferrovia 
de Integração do Centro-Oes-
te entre Goiás e Mato Grosso. 

O mesmo procedimento 

Deputados e representantes 
de entidades de defesa do 
transporte ferroviário reivin-
dicaram, ontem, que os re-
cursos provenientes de medi-
das compensatórias impostas 
à Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA) e da renovação da con-
cessão de linhas localizadas 
no Estado sejam investidos 
na melhoria da malha ferro-
viária mineira. O assunto foi 
debatido em audiência públi-
ca promovida pela Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras sobre as concessões 
do setor.

O presidente da comis-
são, deputado João Leite 
 (PSDB), que solicitou a reu-
nião, relatou ter ficado preo-
cupado com a informação 
que recebeu de diretores da 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), em 
visita da comissão ao órgão, 
em Brasília (DF), nesta se-
mana. Segundo João Leite, a 
direção da agência informou 
que estão avançadas as tra-
tativas para que, em troca da 
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Políticas públicas de proteção animal
são insuficientes, segundo debatedores

Falta pessoal capacitado nos municípios
em programa governamental.

Adriana Cristina Araújo, 
do Movimento Mineiro Pelos 
Direitos dos Animais, mostrou-
-se preocupada com a situa-
ção dos protetores de animais. 
“Eles enfrentam sobrecarga de 
trabalho, conflitos com a vizi-
nhança e os familiares, o que 
os leva ao adoecimento físico 
e mental, e o poder público 
ainda os persegue”, disse.

Mesmo com dificuldades, a 
ONG tem atuado com um pro-
jeto de castração que atingiu 
124 municípios de Minas. 

Sobre as leis em vigor, 
Átila Torquato solicitou à co-
missão que amplie o diálogo 
com os órgãos de fiscalização 
de modo a conhecê-las me-
lhor e aplicá-las. Também pe-
diu apoio para que o governo 
transforme o projeto da ONG 

são necessários para que elas 
sejam efetivas: pessoas capa-
citadas e vocacionadas para 
lidar com a questão animal, 
além de equipamentos, infra-
estrutura e recursos.

O diretor administrativo 
da ONG Ajuda, Átila Torquato, 
declarou que a proteção ani-
mal é uma política pública, mas 
que muitos municípios não têm 
atentado para essa realidade. 

Eric Alves Machado, superin-
tendente de Controle Am-
biental da Secretaria do Meio  
Ambiente de Contagem, des-
tacou que o município da 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte foi o primei-
ro a aplicar as Leis 21.970 e 
22.231. Ele avalia que a apli-
cação dessas normas ainda 
não está disseminada pelo 
Estado e que alguns requisitos 

Willian Dias

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais fez balanço da aplicação de leis sobre o assunto

não tem mais poder de atua-
ção em relação aos animais 
domésticos. “O município é 
que deve tomar as providên-
cias. O militar apenas envia a 
cópia do boletim de ocorrên-
cia para o Ministério Público 
e as prefeituras”, informou.

O deputado Noraldino 
Júnior disse que o acordo 
com o governo era para que 
a norma incluísse animais 
domésticos. “Na assinatura 
do decreto, fui surpreendido 
com essa supressão”, afir-
mou ele, acrescentando que 
entrou em contato com o se-
cretário de Estado de Meio 
Ambiente para tentar modifi-
car o decreto.

região”, relatou.
A promotora Luciana de 

Paula também criticou o go-
verno de Minas por ter baixa-
do decreto regulamentando 
a Lei 22.231, que suprimiu as 
infrações administrativas a se-
rem aplicadas por agentes do 
Estado quando lidarem com 
animais domésticos. “Se o ci-
dadão maltratar um elefante, 
recebe multa. Se maltratar 
seu próprio animal doméstico, 
o fiscal do Estado não pode 
aplicar a infração”, reclamou.

O comandante da 1ª 
Companhia de Polícia Militar 
Ambiental, tenente Adeníl-
son Brito, explicou que, após 
o decreto, a Polícia Militar 

ficá-los quanto à lei e sua 
aplicação. “Vimos que não 
falta apenas dinheiro, mas 
também expertise em muitos 
municípios, que utilizavam 
todo o recurso da área para 
a construção de canis”, disse.

Como resultado do tra-
balho, afirmou Luciana, foi 
realizada castração massiva 
de cães e gatos, implantação 
de serviço de registro e con-
trole de animais e fiscalização 
mais adequada de canis, en-
tre outras ações. “Realizamos 
oficinas para levar conhe-
cimento aos municípios e, 
agora, estamos reproduzindo 
esse modelo em Campo Belo, 
Santo Antônio do Amparo e 

Apesar dos esforços de ór-
gãos governamentais e de 
entidades do terceiro setor, 
falta muito para que as polí-
ticas públicas atendam satis-
fatoriamente à proteção ani-
mal no Estado. Essa é a prin-
cipal conclusão da audiên cia 
pública que a Comissão Ex-
traordinária de Proteção dos 
Animais realizou ontem. Soli-
citada pelo presidente da co-
missão, deputado Noraldino 
Júnior (PSC), a reunião teve 
como objetivo discutir as po-
líticas públicas de proteção 
animal. Também foi feito um 
balanço sobre a aplicação de 
leis aprovadas na ALMG que 
apontam nesse sentido.

Entre as normas aprova-
das, oriundas de projetos de 
autoria de Noraldino Júnior, 
estão a Lei 21.970, de 2016, 
que dispõe sobre a proteção, a 
identificação e o controle po-
pulacional de cães e gatos, e a 
Lei 22.231, de 2017, que trata 
da definição de maus-tratos 
contra animais no Estado.

Em relação ao cumpri-
mento da Lei 21.970, a coor-
denadora estadual de Defesa 
da Fauna (Cedef) do Ministé-
rio Público de Minas Gerais 
(MPMG), promotora Luciana 
Imaculada de Paula, desta-
cou algumas ações que visam 
ampliar o conhecimento so-
bre a norma. Segundo ela, o 
MPMG reuniu representan-
tes de 20 municípios da re-
gião de Formiga e Divinópolis 
(Centro-Oeste) para quali-
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PL sobre barragens tem análise adiada

Pagamento de pensão vitalícia a filhos de 
hansenianos é considerado constitucional

de hansenianos, como a que 
fica em Ubá (Zona da Mata). 
Ele mencionou que os filhos 
pequenos dos doentes eram 
levados para abrigos ou or-
fanatos. Muitos deles, após 
a maioridade, se mudavam 
para a colônia, para conviver 
com os pais. “Essa segregação 
dos hansenianos foi uma das 
coisas mais terríveis que acon-
teceram no Brasil”, declarou.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) disse ter recebi-
do, na Comissão de Segurança 
Pública, denúncias de descaso 
do governo do Estado com as 
colônias. Segundo ele, parentes 
de hansenianos foram despeja-
dos de suas casas recentemen-
te, e houve casos de molesta-
mento de crianças e de tráfico 
de drogas dentro das colônias.

são de Saúde, em 1º turno.
História – Ao declarar apoio 
ao projeto, o deputado Ivair 
Nogueira (MDB), que foi pre-
feito de Betim, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te, contou um pouco da histó-
ria da Colônia de Santa Izabel, 
que abrigou hansenianos.

Ele lembrou que, até 
poucos anos atrás, o precon-
ceito e o medo da população 
eram tão grandes que as co-
lônias pareciam prisões. “Os 
familiares, para conviver um 
pouco com os doentes, eram 
obrigados a se mudar para as 
imediações, ali onde hoje é o 
Bairro Citrolândia, por exem-
plo”, relatou Ivair Nogueira.

O deputado Isauro Ca-
lais (MDB) falou sobre a si-
tuação de outras colônias 

O deputado Durval Ânge-
lo (PT) destacou a importân-
cia da aprovação da matéria, 
como prova de que a Assem-
bleia é contra qualquer forma 
de discriminação ou segrega-
ção, seja por qual motivo for: 
raça, religião, orientação se-
xual ou doenças. “Nós fomos 
apenas os porta-vozes desse 
movimento, das demandas 
dessas pessoas, porque so-
mos a favor de uma socieda-
de inclusiva”, afirmou.

A reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça foi 
acompanhada por represen-
tantes das colônias de hanse-
nianos de Minas Gerais e da 
Associação Sindical dos Tra-
balhadores em Hospitais de 
Minas Gerais (Asthemg). O 
projeto segue para a Comis-

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) aprovou ontem 
parecer pela constituciona-
lidade do Projeto de Lei (PL) 
4.828/17, do deputado Antô-
nio Jorge (PPS), que cria pen-
são especial, mensal, vitalícia 
e intransferível para os filhos 
de hansenianos. O parecer 
foi pela aprovação na forma 
do substitutivo nº 1.

Segundo o relator, depu-
tado Hely Tarqüínio (PV), o 
projeto visa à reparação mate-
rial das pessoas separadas de 
seus pais, compulsoriamente, 
quando as vítimas da doença 
eram internadas em hospi-
tais-colônias. O substitutivo 
não muda o objetivo original 
da proposição, apenas refor-
ça os direitos dessas pessoas, 
conforme o parlamentar.

Daniel Protzner

Comissão de Minas e Energia discute, em 2º turno, projeto sobre licenciamento e fiscalização de barragens

deu a retomada dos trabalhos 
da Samarco, mineradora que 
responde pelo rompimento 
da Barragem do Fundão, em 
Mariana, ocorrido em novem-
bro de 2015. Ele argumentou 
que a economia do Estado 
não pode prescindir da ativi-
dade mineradora.

cia da norma mais protetiva 
ao meio ambiente e às comu-
nidades potencialmente afeta-
das pelos empreendimentos.

O autor do pedido de vis-
ta alegou necessidade de ana-
lisar melhor o projeto, “em 
função da complexidade da 
matéria”. Ele também defen-

de mineração e a barragens 
de água ou líquidos associa-
dos a processos industriais 
ou de mineração, indepen-
dentemente do porte e do 
potencial poluidor.

Na implementação da 
proposta deverão ser observa-
dos os princípios de prevalên-

Um pedido de vista do depu-
tado Gustavo Corrêa (DEM) 
adiou a apreciação, ontem, 
pela Comissão de Minas e 
Energia, do Projeto de Lei 
(PL) 3.676/16. A proposição 
dispõe sobre o licenciamento 
ambiental e a fiscalização de 
barragens no Estado.

De autoria da Comissão 
Extraordinária das Barragens, 
que funcionou na Assembleia 
de 2015 a 2016, o projeto tra-
mita em 2º turno e tem como 
relator o deputado João Vítor 
Xavier (PSDB). O parlamentar 
apresentou o substitutivo nº 1  
ao vencido em 1º turno. O no-
vo texto institui a Política Es-
tadual de Segurança de Barra-
gens, a ser implementada de 
forma articulada com a Políti-
ca Nacional de Segurança de 
Barragens estabelecida pela 
Lei Federal 12.334, de 2010, 
e com as Políticas Nacional e 
Estadual de Meio Ambiente.

A nova proposta aplica-
-se a barragens destinadas à 
acumulação ou à disposição 
final ou temporária de rejei-
tos e resíduos industriais ou 
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8 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório José Alencar) – 

 debater a produção de leite no Estado. Requerimento: deputado Anto-
nio Carlos Arantes

• Blitz do Leite (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão 
de espaço
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Violência contra a mulher, com 
Ermelinda Irene de Mello 

 1h Panorama – 10 anos da Lei Seca
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(9/4) – Comissão discute a acessibilidade das pessoas com 
deficiência em locais de votação 

 4h15 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 
desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – 10 anos da Lei Seca
 9h Minas é Muitas – Itajubá
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissão de Agropecuária – Debate 

sobre a importância do leite e de seus derivados na vida humana 
e a sua produção no Estado 

 12h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcellos

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Direitos Humanos (11/5) – Debate sobre a 

garantia de direitos dos povos das comunidades da Serra da 
Canastra

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Kássio Arão e Trio Intermezzo
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate (inédito) – Desafios para o 

desenvolvimento regional: Região Metropolitana de BH e Região 
Central 

 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Bullying 
 23h30 Zás (inédito) – Cantora Sol Bueno 

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE
Dentro da série especial que traça um diagnóstico das principais demandas regionais do Esta-
do, o Assembleia Debate recebe deputados representantes das Regiões Central e Metropoli-
tana de Belo Horizonte. O objetivo é levantar as vocações econômicas e as opções de cresci-
mento nesse momento de crise. O programa também aborda as principais ações do Legislativo 
mineiro, nos últimos quatro anos, que contribuíram para o desenvolvimento dessas regiões. 
Participam os deputados Iran Barbosa e  Ivair Nogueira, ambos do MDB, e a deputada Marília 
Campos, do PT. Sexta e sábado, às 21 horas.

MEMÓRIA E PODER
Professor emérito da UFMG e idealizador da Escola Plural, o espanhol Miguel Arroyo descreve 
sua trajetória de vida em edição inédita do Memória e Poder. Ele veio para o Brasil em 1960, 
perseguido pela ditadura Franco. Desde então, dedica-se a estudar o processo de interação 
entre a educação e a realidade social brasileira. Influenciado pelas ideias de Paulo Freire, Ar-
royo defende uma escola que dialoga com as vivências sociais de seus alunos – oriundos de 
comunidades pobres ou do campo, indígenas ou jovens e adultos que já conciliam os estudos 
com o trabalho. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

PALESTRA
Confira a palestra José Ibrahim e as lutas contra a ditadura militar: 50 anos das greves de Con-
tagem e Osasco, organizada pela Escola do Legislativo. A atividade foi ministrada pela professo-
ra e doutoranda em História Carolina Dellamore e contou com a participação da autora da obra 
que inspirou a palestra, Mazé Torquato Chotil, que fez, durante o evento, o lançamento de seu 
livro José Ibrahim: o líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura. A TV Assembleia 
gravou a apresentação e a exibe neste sábado, às 22h30.


