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Debatedoras defendem mudança na
representação da mulher pela mídia

PL sobre cargos no TJMG vai a Plenário
riormente. O novo texto faz 
ajustes nos cargos e prevê a 
instalação de um cartório de 
feitos especiais e de uma câ-
mara criminal. O substitutivo 
também institui gratificação 
ao procurador do Estado que 
for colocado à disposição do 
Judiciário.

cia Administrativa. O projeto 
aproveita cargos já existentes, 
com padrões de vencimento 
equivalentes, transformando 
sua nomenclatura.

De acordo com o relator, 
foi necessário apresentar o 
substitutivo porque o TJMG 
sugeriu mudanças poste-

O relator, deputado João 
Magalhães (MDB), recomen-
dou a aprovação na forma 
do substitutivo nº 1. Segun-
do o TJMG, o objetivo do PL 
4.909/18 é atualizar as es-
truturas organizacionais da 
Presidência, da 1ª-Vice-Pre-
sidência e da Superintendên-

Está pronto para ir a Plenário, 
em 1º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 4.909/18, que transfor-
ma cargos de provimento em 
comissão do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG). 
A matéria recebeu ontem pa-
recer favorável da Comissão 
de Administração Pública.

Andréa Castello Branco, lem-
brou que muitas vezes a mídia 
reproduz uma imagem das 
mulheres que vigora dentro 
de suas próprias instalações. 

Para a professora da 
UFMG Joana Ziller, a falta de 
uma regulamentação mais 
rigorosa em redes sociais as 
tornam um local propício à 
proliferação de discursos mi-
sóginos e de ódio. 

A professora da Universi-
dade Federal de Viçosa Rayza 
Sarmento disse que as ati-
vistas feministas são sempre 
desqualificadas e infantiliza-
das pela mídia. 

na desconstrução do racismo”, 
disse também a diretora de Po-
líticas para a Igualdade Racial 
da Prefeitura de Belo Horizonte, 
Makota Kizandembu. 

A presidenta da Rede Mi-
nas, Luíza Moreira Castro, e a 
produtora Brenda Marques 
Pena falaram da experiência 
de produzir uma programação 
mais preocupada em retratar 
a mulher de maneira saudável. 
Segundo Luíza, isso repercutiu 
positivamente até no ambiente 
de trabalho da emissora. 

Nesse sentido, a diretora 
de Formação do Sindicato dos 
Jornalistas de Minas Gerais, 

mente contra-ataca, querendo 
nos colocar ‘no nosso lugar’”, 
afirmou Marília Campos.

A gestora do Centro de 
Referência da Cultura Popular 
e Tradicional Lagoa do Nado e 
autora do livro Mídia e racismo, 
Rosália Diogo, falou sobre a re-
presentação das mulheres ne-
gras. “É sempre de forma nega-
tiva e estereotipada. Com mais 
melanina na pele, temos mais 
restrições. Hoje temos uma Taís 
Araújo em destaque nas nove-
las, mas a mulher negra brasi-
leira está longe de ser como a 
Taís”, comparou. “Não dá pra 
pensar em mídia sem pensar 

Participantes de audiência pú-
blica realizada ontem na ALMG 
defenderam uma mudança na 
maneira como a mídia retrata 
a mulher no Brasil e denun-
ciaram situações em que ela 
é representada em posição 
de inferioridade. A reunião foi 
promovida pela Comissão Ex-
traordinária das Mulheres. 

A autora do livro A imagem 
da mulher na mídia, Rachel 
Moreno, disse que a mídia, um 
poder informal, foca sua publi-
cidade nas mulheres, que são 
responsáveis por 80% das deci-
sões de consumo. “Ao mesmo 
tempo, temos o sexo e a vio-
lência banalizados e espetacu-
larizados”, argumentou. Ela de-
fendeu algum tipo de regulação 
do tema, como existe na Argen-
tina. “Aqui no Brasil, só temos a 
autorregulamentação, que não 
funciona”, acrescentou.

Autora do requerimento 
de audiência e presidenta da 
comissão, a deputada Marília 
Campos (PT) lembrou de en-
trevista recente da pré-candi-
data do PCdoB à Presidência 
da República, Manoela d’Ávila, 
ao programa Roda Viva, da TV 
Cultura, que ganhou repercus-
são negativa nas redes sociais 
pela quantidade de vezes em 
que ela foi interrompida, mui-
to superior à dos candidatos 
homens entrevistados ante-
riormente. “A mídia constante-

Sarah Torres

Discussão sobre presença da mulher na mídia foi realizada pela Comissão Extraordinária das Mulheres 
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ONG recupera patrimônio ferroviário

Ministério Público promete apoio a 
comissão na defesa das ferrovias

são esteve em um pátio no 
município de Bom Sucesso 
onde há dezenas de locomo-
tivas abandonadas. Também 
foram visitadas a sede do Cir-
cuito Ferroviário Vale Verde, 
em Lavras, que já possui três 
locomotivas recuperadas, e 
uma rotunda (oficina redon-
da) em Ribeirão Vermelho.

O presidente da comis-
são, deputado João Leite 
(PSDB), lamentou a situação 
de abandono das locomoti-
vas e a sua depredação. “É 
impossível calcular o prejuízo 
para o povo brasileiro. Essa li-
nha está parada, mas poderia 
transportar cargas e passa-
geiros”, declarou.

depredadas e roubadas. Após 
conseguir a cessão do Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit), 
o Circuito Ferroviário Vale 
Verde passou a buscar recur-
sos e doações para a recupe-
ração das máquinas, da linha 
e das oficinas abandonadas. 
“Estamos lutando para que 
os recursos da multa gerada 
pelo abandono da linha se-
jam utilizados diretamente 
na sua recuperação. Uma das 
nossas metas é recuperar o 
antigo trem romeiro que ope-
rava de Lavras até Aparecida 
do Norte, em São Paulo”, afir-
mou César.

Durante a visita, a comis-

para operar um trem turístico 
entre Lavras e Varginha. Se-
gundo ele, o projeto está na 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), já 
possui locomotiva e aguarda 
recursos para os carros de 
passageiros e para a reforma 
da linha.

César destacou que o 
trecho fazia parte das conces-
sões operadas pela Ferrovia 
Centro Atlântica. Entretanto, 
a empresa deixou de utilizá-
-lo, em especial os pontos que 
passavam dentro dos municí-
pios, operando apenas a rota 
de escoamento do minério.

Com o passar do tempo, 
as máquinas e oficinas foram 

No sábado (9), a Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras visitou as cidades de 
Bom Sucesso, no Centro-Oeste 
de Minas, e Lavras e Ribeirão 
Vermelho, no Sul do Estado. 
O objetivo foi conhecer o tra-
balho de recuperação dos 
galpões da antiga Rede Ferro-
viária Federal (RFFSA), desen-
volvido pela organização não 
governamental (ONG) Circuito 
Ferroviário Vale Verde.

O presidente do Circui-
to Ferroviário Vale Verde, 
César Mori Júnior, explicou 
que a associação mantém um 
acordo com a Ferrovia Centro 
Atlântica há mais de cinco 
anos e já obteve a anuência 

signou a promotora Giselle 
Ribeiro, da Promotoria de De-
fesa do Patrimônio Cultural 
e Turístico de Minas Gerais, 
para acompanhar os traba-
lhos da Comissão Extraordi-
nária Pró-Ferrovias Mineiras, 
onde deverão ser propostas 
ações concretas de resgate 
e valorização de antigas es-
tações, trens e locomotivas 
consideradas parte significa-
tiva da história de Minas. 

fesa dos recursos e também 
do patrimônio histórico do 
Estado, no que diz respeito 
às ferrovias. Ele afirmou que 
órgão participará das nego-
ciações sobre o assunto em 
Brasília e fará um trabalho 
coletivo com o Ministério Pú-
blico Federal. O procurador- 
-geral também acredita que é 
preciso investir no transporte 
ferroviário.

Antônio Sérgio Tonet de-

locais, o que a comissão não 
aprova. “Nossa luta é para 
que os recursos permane-
çam aqui e sejam utilizados 
nas ferrovias, para transporte 
não só de cargas, mas tam-
bém de passageiros”, disse a 
deputada Marília Campos.

O procurador-geral de 
Justiça de Minas Gerais, An-
tônio Sérgio Tonet, disse que 
o Ministério Público vai se 
alinhar à Assembleia na de-

O presidente da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, deputado João Lei-
te (PSDB), e a vice-presiden-
ta, deputada Marília Campos 
(PT), estiveram ontem na 
sede do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), em 
Belo Horizonte. Eles pediram 
ajuda do órgão para evitar 
que o dinheiro arrecadado 
com as licenças para explora-
ção das linhas ferroviárias mi-
neiras vá para outros estados.

De acordo com as regras 
atuais, as empresas podem pa-
gar o dinheiro devido à União 
com obras. Com o valor ar-
recadado com as concessões 
dentro de Minas Gerais, cerca 
de R$ 9 bilhões, segundo João 
Leite, está prevista a construção 
de um anel ferroviário em São 
Paulo e também a utilização 
em obras para escoamento de 
grãos no Mato Grosso. “Não 
temos nada contra os outros 
estados, mas isso não é justo; 
Minas não pode ficar sem esse 
recurso”, afirmou o deputado.

Os valores arrecadados 
com multas aplicadas às con-
cessionárias pelo não cumpri-
mento de contratos também 
podem vir a ser gastos em 
outros projetos e em outros 

Clarissa Barçante

Comissão Pró-Ferrovias Mineiras visitou ontem a Procuradoria-Geral de Justiça

COMISSÕES
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Parlamentares e lideranças locais defenderam obras na rodovia

Daniel Protzner

Cruzes fixadas nos vidros lembraram vítimas de tragédia

Guilherme Dardanhan

Emenda da bancada mineira pode ser 
saída para a pavimentação da BR-367

PL das barragens tem parecer rejeitado

mo institucional na manei-
ra como o Vale é tratado. 
Ela lembrou que a popu-
lação do Jequitinhonha é 
formada em mais de 80% 
por negros. “Esse povo, 
descendente de negros e 
escravos, exige mais digni-
dade e respeito”, disse tam-
bém o prefeito de Virgem 
da Lapa, Diógenes Silva.

sa os deputados federais Die-
go Andrade (PSD-MG), Regi-
naldo Lopes (PT-MG), Mauro 
Lopes (MDB-MG) e Padre 
João (PT-MG).

Estudiosa da cultura e 
do modo de vida da popu-
lação do Jequitinhonha, a 
professora de antropologia 
Liliana de Mendonça Porto 
destacou o papel do racis-

“A Região do Vale do 
Jequitinhonha sempre foi, 
historicamente, negligencia-
da”, lamentou o deputado 
Doutor Jean Freire, que se 
comprometeu a levar adian-
te a luta pela pavimentação 
da estrada.

O deputado federal Zé 
Silva (SD-MG) destacou que 
a BR-367 liga o Sudeste ao 
Nordeste do Brasil, tendo 
por isso importância estra-
tégica. Mas observou que a 
curto prazo não será possível 
garantir o asfaltamento, por-
que a proposta não consta 
do Plano Plurianual (PPA) 
2015-2019. Por isso, ele en-
tende que a primeira medida 
a ser tomada é incluir uma 
emenda da bancada mineira 
no PPA 2020-2024, solicitan-
do a destinação de recursos 
para a obra.

Também manifestaram 
seu compromisso com a cau-

Uma emenda da bancada 
federal mineira pode ser a 
saída para garantir recursos 
para o asfaltamento da Rodo-
via BR-367, nos trechos que 
ligam Minas Novas a Virgem 
da Lapa e Almenara a Salto 
da Divisa, no Vale do Jequi-
tinhonha. A proposta foi de-
fendida ontem, em audiência 
pública da Comissão de Par-
ticipação Popular, requerida 
por seu presidente, deputa-
do Doutor Jean Freire (PT).

Deputados federais e 
estaduais, políticos locais e 
lideranças comunitárias pre-
garam a união de esforços, 
de forma suprapartidária, 
para levar adiante o projeto 
de pavimentação da BR-367 
nos trechos citados. Segundo 
os relatos, a estrada de terra 
esburacada, às vezes intran-
sitável, isola comunidades 
inteiras, com prejuízos eco-
nômicos e sociais.

mineradora Samarco, destruiu 
o povoado de Bento Rodri-
gues, provocou ao menos 18 
mortes e poluiu as águas e as 
margens do Rio Doce.

“Perde o Estado de Minas 
Gerais, perde o meio ambiente. 
O projeto da sociedade foi der-
rotado”, afirmou João Vitor Xa-
vier. Os deputados que votaram 
contra o parecer não se pro-
nunciaram durante a reunião.

O parecer rejeitado on-
tem recomendava a aprova-
ção do PL 3.676/16 na forma 
do substitutivo nº 1, com a 
rejeição da proposta aprova-
da pelo Plenário, em 1º turno.

O projeto institui a Políti-
ca Estadual de Segurança de 
Barragens, a ser implementa-
da de forma articulada com 
a Política Nacional de Segu-
rança de Barragens estabele-
cida pela Lei Federal 12.334, 
de 2010, e com as Políticas 
Nacional e Estadual de Meio 
Ambiente.

proposta os deputados Gil Pe-
reira (PP), Tadeu Martins Leite 
(MDB) e Thiago Cota (MDB).

Com a rejeição, o presi-
dente da Comissão de Minas 
e Energia designou o vice-
-presidente, deputado Bosco 
(Avante), como o novo rela-
tor. Ele terá o prazo de dois 
dias para apresentar novo 
parecer. Bosco não estava 
presente à reunião de ontem.

Integrantes do movimen-
to Mar de Lama Nunca Mais, 
que coletaram as assinaturas 
em favor do projeto de inicia-
tiva popular, acompanharam 
a reunião e fixaram cruzes de 
papel nos vidros que separam 
a galeria do ambiente ocupa-
do pelos deputados. As cruzes 
traziam os nomes de pessoas 
que morreram em decorrência 
da chamada Tragédia de Ma-
riana (Região Central). O epi-
sódio ocorreu em novembro 
de 2015, quando o rompimen-
to da Barragem de Fundão, da 

Apenas João Vitor Xavier, 
que é relator e também presi-
dente da comissão, votou a fa-
vor de seu texto, o qual previa 
novas restrições à construção 
de barragens e incorporava 
propostas do PL 3.695/16, de 
iniciativa popular, apresenta-
do com a assinatura de 56.318 
pessoas. Votaram contra a 

Foi rejeitado ontem pela Co-
missão de Minas e Energia, 
em 2º turno, o parecer do 
deputado João Vitor Xavier 
(PSDB) sobre o Projeto de Lei 
(PL) 3.676/16, da Comissão Ex-
traordinária das Barragens. A 
matéria dispõe sobre o licen-
ciamento ambiental e a fiscali-
zação de barragens no Estado. 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater reportagem 
com denúncias de negociatas e aparelhamento político da Polícia Civil. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar parecer sobre cinco 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

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Executivo a realizar operação de crédito

15h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Executivo a realizar operação de crédito

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• 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)  

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Educador Miguel Arroyo 
 1h Segunda Musical – Kássio Arão e Trio Intermezzo
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (24/4) – Debate a dívida do estado com as 

santas casas e hospitais filantrópicos 
 5h Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 7h05 Compactos de Comissões
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – Pará de Minas 
 9h40 Compactos de Comissões
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Bullying 
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária, com 

pronunciamentos, discussão e votação de proposições 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Crimes cibernéticos 
 20h Palestra – As mulheres, o pais e o mundo: uma análise 

conjuntural e política, com Letícia Godinho 
 20h30 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Educador Miguel Arroyo 
 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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ORDEM DO DIA
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. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar pror-
roga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela declaração 
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 aten-
dimento e acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas de calami-
dades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao aposen-
tado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de auxiliar ou 
membro de banca examinadora do Detran, com recebimento de honorá-
rios. 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 governa-
mentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publicidade 
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 Agricul-
tura 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 tributários. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o por-
te 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 utilização, no 
Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de cos-
méticos. 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 (faixa cons-
titucional)

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)

PEC 49/18
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o art 201-A à Consti-
tuição Estadual, a fim de determinar que o vencimento dos servidores da 
educação não seja inferior ao piso salarial nacional. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

TV ASSEMBLEIA


