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Moradores do Belvedere pedem parque
no lugar de trecho ferroviário desativado

Violência em município motiva reunião
mou Celinho do Sinttrocel.

Durante a reunião, o de-
putado André Quintão (PT) 
declarou que, com a audiên
cia pública, a ALMG pode aju-
dar a encontrar soluções para 
aumentar a segurança da po-
pulação local.

seguido de morte que ocor-
reu em Santo Antônio do Rio 
Abaixo. “A Assembleia Legis-
lativa tem o dever de colabo-
rar para encontrar soluções 
que possam trazer proteção 
e tranquilidade aos morado-
res dessas localidades”, afir-

licitação, deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB), ações 
de criminosos têm deixado 
preocupada a população do 
município e de cidades vizi-
nhas, como Dom Joaquim e 
Ferros. Ele cita, no requeri-
mento, o caso de um roubo 

A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou ontem re-
querimento de audiência 
pública para discutir casos 
de violência em Santo An-
tônio do Rio Abaixo (Região 
Central).

Conforme o autor da so-

Clarissa Barçante

Parlamentares da comissão visitaram ontem trechos ferroviários em Belo Horizonte

João Leite frisou que a comis-
são está atuando na tentativa 
de retirar da Caixa a adminis-
tração do local, possibilitan-
do a preservação do trecho.

Também autora do re-
querimento de visita e vice
presidenta da comissão, a 
deputada Marília Campos (PT) 
foi outra a defender a constru-
ção do parque e a reto mada 
da operação do trecho da li-
nha férrea. Para ela, o local 
tem grande potencial para se 
tornar um parque urbano.

A comissão também visi-
tou ontem trechos de linhas 
férreas no Bairro Horto, em 
Belo Horizonte, operados pe-
las empresas VLI e MRS.

ro Olhos d’Água até a Serra do 
Curral, conforme previsto no 
contrato de concessão. 

Os deputados defende-
ram, na visita, a preservação 
do trecho da linha férrea. Um 
dos autores do requerimen-
to de visita e presidente da 
comissão, o deputado João 
Leite (PSDB) apontou que o 
local faz parte da Serra do Es-
pinhaço, além de ser próximo 
à área de captação de água 
da Mata do Cercadinho.

Para ele, além da cons-
trução do parque, também 
é possível a recuperação da 
linha férrea, com o objetivo 
de implantar o transporte tu-
rístico até o Museu Inhotim. 

ção imobiliária, sendo neces-
sária a preservação do espaço. 
Abandono – Na visita, os de-
putados constataram a situa-
ção de abandono do trecho 
da linha férrea. Sérgio Carra-
to, consultor de Relações Ins-
titucionais da MRS, conces-
sionária que administrava o 
trecho, salientou que, quan-
do ele foi devolvido à União 
pela empresa, em 2006, esta-
va em funcionamento.

De acordo com ele, a MRS 
operava a linha que ia do mu-
nicípio de Ibirité até a Mina 
de Águas Claras, na Serra do 
Curral. Entretanto, em 2006, 
após a mina ser desativada, 
foi devolvido o trecho do Bair-

Representantes de asso-
ciações comunitárias e am-
bientalistas propõem a cons-
trução de um parque linear 
aproveitando antigo trecho 
ferroviário localizado no Bair-
ro Belvedere, em Belo Ho-
rizonte, na divisa com Nova 
Lima. Eles participaram de 
visita da Comissão Extraordi-
nária PróFerrovias Mineiras, 
ontem, ao local.

Álvaro Gonzaga, da Asso-
ciação dos Moradores do Vila 
da Serra, disse que o trecho 
é da Superintendência de Pa-
trimônio da União (SPU), mas 
atualmente é administrado 
pela Caixa Econômica Fede-
ral. Segundo ele, há interesse 
da Prefeitura de Belo Hori-
zonte de que o terreno seja 
doado para o município e, 
então, repassado para a ad-
ministração das associações.

O representante dos mo-
radores destacou que o proje-
to de construção do parque já 
foi aprovado na Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte, em-
bora ainda não tenha sido san-
cionado. “Não existe nenhuma 
área de lazer nos Bairros Belve-
dere e Vila da Serra. A constru-
ção do parque será feita com 
recursos privados, sendo que 
as associações vão assumir 
também a sua manutenção e 
preservação”, afirmou.

Álvaro ainda lembrou que 
o local sofre com a especula-
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Das 8 às 18 horas
• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
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 0h II Congresso de Direito Eleitoral e Político – Painel 4, com 
Fernando Neisser e Diogo Rodrigues

 0h25 Minas é Muitas – Brumadinho 
 1h Panorama – Exclusão digital 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (5/6) – Debate sobre a 

apresentação obrigatória de vacina e exames de brucelose e 
tuberculose de animais em leilões 

 3h30 Palestra – A Legística e a qualidade da lei, com José Alcione 
Bernardes

 6h40 Compactos de Comissões
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Exclusão digital 
 9h Comissão de Direitos Humanos (20/6) – Discussão sobre 

a superlotação na Delegacia da Criança e do Adolescente de 
Contagem 

 12h Memória e Poder – Teólogo João Batista Libânio 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Defesa do Consumidor (16/7) – Debate sobre 

reclamações envolvendo a Associação Brasileira de Apoio aos 
Aposentados  

 16h Conexão Eleitoral
 16h30 Palestra – População em situação de rua, com Luana Lima, 

Cecília Silva e Alex Teixeira 
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Jennifer Alexandra e Duo Fortíssimo 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – População em situação de rua
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Con(fluências)

• programação sujeita a alterações

Hoje

TV ASSEMBLEIA

Confira os destaques do fim de semana
PANORAMA
A diferença entre uma tristeza passageira e uma angústia profunda que permanece por mui-
to tempo pode ser o passo inicial do diagnóstico da depressão. A doença, uma das que mais 
cresce no País, é tema do Panorama, que recebe a psiquiatra Tatiana Mourão e a psicóloga 
Jacqueline Pitchon. O programa fala dos sintomas e dos tratamentos e aborda, entre outros 
assuntos, a depressão em crianças, a resistência em se buscar ajuda, o uso de medicamentos e 
o papel da família no apoio aos pacientes. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

MEMÓRIA E PODER 
O sonho de infância era ser irmã de caridade. Mas a verdadeira vocação estava em meio a 
panelas, fogões de lenha e receitas tradicionais. Maria Lúcia Clementino Nunes, mais co-
nhecida como Dona Lucinha, já foi feirante, professora, vereadora e empresária, mas gosta 
mesmo é de ser chamada de cozinheira. A profissão a fez correr o mundo para divulgar 
e preservar a culinária mineira, sem abrir mão de produtos típicos e do “modo de fazer” 
aprendido com “sinhás”, “vovós velhas” e freiras no município do Serro. Sábado, às 20 horas; 
domingo, às 15h30. 

PENSANDO EM MINAS
Edição inédita do Pensando em Minas destaca a importância do assunto da palestra Tecno
logia e inovação a serviço da governança. O debate aborda a relevância de se inovar na 
administração pública, as oportunidades e os benefícios do uso das novas tecnologias, as 
experiências bemsucedidas na área e os principais problemas enfrentados pelo Estado na 
gestão de informações. Os palestrantes são Matheus Moreira, graduado em Ciência da Com-
putação e pósgraduado em Direito Público, e Daniel Lança, advogado e mestre em Ciências 
JurídicoPolíticas. Sábado, às 22h30.


