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ALMG reivindica que recursos de concessões
ferroviárias sejam investidos em Minas

A audiência pública realizada 
ontem pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) em Governador Vala-
dares (Rio Doce) contou com 
a participação de deputados 
da Assembleia. A reunião ou-
viu a população, autoridades 
e entidades sobre a prorro-
gação do prazo de vigência 
contratual da concessionária 
Estrada de Ferro Vitória-Mi-
nas (EFVM), sob a responsa-
bilidade da Vale.

De acordo com informa-
ções da ANTT, a audiência conta-
bilizou a participação de 242 ci-
dadãos, 49 manifestações orais 
e seis escritas. A renovação dos 
contratos das concessões fer-
roviárias e as compensações fi-
nanceiras devidas ao Estado têm 
pautado a atuação da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias Mi-
neiras da Assembleia.

A agência de transportes, 
além das contribuições rece-
bidas durante a audiência, vai 
analisar aquelas que forem 
enviadas pela internet. O pe-
ríodo para o envio de contri-
buições vai até as 18 horas do 
dia 24 de outubro deste ano.
Mobilidade  urbana  – O de-
putado Bonifácio Mourão 
(PSDB) defendeu, durante a 
audiência, que o novo con-
trato atenda às reivindica-
ções específicas dos muni-
cípios da região. Uma delas 

seria o aproveitamento de 
parte da linha férrea, utiliza-
da para as cargas de minério, 
no transporte de passagei-
ros. Segundo ele, a Vale de-
veria investir mais recursos 
na promoção da mobilidade 
urbana em cidades impacta-
das por suas atividades.

O parlamentar também 
afirmou ter a expectativa de que 
a empresa amplie os horários do 

trem que faz o trajeto entre Belo 
Horizonte e Vitória, no Espírito 
Santo. Ele explica que, hoje, a 
demanda é bem superior ao ser-
viço oferecido: “Com essa medi-
da, a Vale poderia tirar mais pes-
soas da Rodovia da Morte” (em 
referência à BR-381). A inicia-
tiva, no seu entender, poderia 
reduzir o número de acidentes.

Bonifácio Mourão ainda 
alertou que a Assembleia, pre-

feitos e vereadores não com-
pactuam com a aplicação dos 
recursos financeiros prove-
nientes de multas a serem pa-
gas pelas concessionárias por 
passivos dos contratos ainda 
vigentes em obras de infraes-
trutura fora de Minas Gerais.

A deputada Celise La-
viola (MDB) também parti-
cipou da reunião em Gover-
nador Valadares. 

Lei federal permite antecipação de contratos
Essa foi a terceira audiência pro-
movida pela ANTT com o propó-
sito de debater a concessão da 
Estrade de Ferro Vitória-Minas.

A legislação vigente de-
termina que a agência regu-
ladora realize audiências pú-
blicas para ouvir a população 
antes de decidir sobre a reno-
vação das concessões. Já foi 

realizada uma reunião na As-
sembleia e outra no município 
de Ipatinga (Rio Doce).
Contratos  –  Os contratos de 
concessão da malha ferrovi-
ária brasileira, válidos por 30 
anos, foram assinados no fi-
nal dos anos 1990 e, por isso, 
ainda têm validade de mais 
dez anos. A União, porém, 

quer antecipar a renovação 
desses termos, por mais 30 
anos, sem novas licitações, 
com a garantia de investi -
mentos pelas concessioná-
rias. A possibilidade de ante-
cipação foi aberta pela Medi-
da Provisória 752/16, que se 
transformou na Lei Federal 
13.448, de 2017.

No âmbito da Comissão 
Pró-Ferrovias, há também ques-
tionamentos no sentido de que 
as condicionantes para as con-
cessões, como a correta presta-
ção dos serviços, não têm sido 
seguidas e de que muitas das li-
nhas estariam abandonadas, o 
que deveria ser observado na 
renovação dos contratos.

 Deputados representaram a Assembleia em audiência pública da ANTT em Governador Valadares

 Divulgação/Gabinete Bonifácio Mourão
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Violência no período eleitoral pauta reunião
A série de agressões moti-
vadas por divergências po-
líticas, ocorridas no Estado 
durante o período das elei-
ções pautarão audiência 
pública da Comissão de Di-
reitos Humanos. Foi apro-
vado ontem requerimento 
do deputado Cristiano Sil-

veira (PT) para a realização 
da reunião.

O parlamentar defendeu 
que o comportamento vio-
lento dirigido a eleitores de 
candidatos à presidência da 
República deve ser avaliado, 
a fim de que se possa evitar 
episódios futuros.

PPAG  –  Na Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária, foram aprovados 
dois requerimentos, de auto-
ria do deputado Doutor Jean 
Freire (PT), para a realização 
de audiências sobre a revisão 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental 2016-2019 

(PPAG), para o exercício de 
2019.

A primeira reunião, para 
dar início ao processo de dis-
cussão participativa do PPAG, 
será no dia 30 de outubro, às 15 
horas, e a última, para encerrar 
esse debate, acontecerá no dia 
8 de novembro, às 17h30.

ORADORES

Reeleição
O deputado  Fábio  Avelar  
Oliveira (Avante) agrade-
ceu pela sua reeleição para 
mais um mandato na ALMG. 
Segundo ele, dos 83.818 
votos recebidos, quase 28 
mil vieram de Nova Serrana 
(Centro-Oeste), sua cidade 
natal, enquanto o restan-
te ficou distribuído em 378 
municípios. O parlamentar 

agradeceu às equipes de 
gabinete e de campanha, à 
família, aos prefeitos que o 
apoiaram e também a em-
presários, comerciantes e 
trabalhadores do município. 
Para ele, a vitória é fruto de 
seu trabalho e de ações vol-
tadas para a segurança e a 
saúde na cidade, como a im-
plantação do serviço de ur-
gência (Samu) e do projeto 

Olho Vivo. “Continuo vindo 
a Belo Horizonte e voltan-
do todos os dias para Nova 
Serrana, sempre ao lado do 
povo, para ver suas necessi-
dades”, afirmou. Em apar-
tes, os deputados Roberto 
Andrade (PSB) e João Leite 
(PSDB) cumprimentaram o 
colega pela expressiva vo-
tação e por seu trabalho 
como parlamentar. 

WhatsApp
O deputado Rogério Correia 
(PT) reproduziu denúncia 
publicada no jornal Folha de 
S.Paulo sobre uso do What-
sApp pela campanha do 
candidato à Presidência Jair 
Bolsonaro (PSL). A matéria 
aponta que empresas priva-
das estariam bancando essas 
ações, o que se configura co-
mo doação empresarial para 

a campanha, vedada pela le-
gislação. “Ele se diz honesto, 
mas faz vaquinha milionária 
com empresas, o que é proi-
bido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), no sentido de 
usar o WhatsApp para im-
pulsionar a candidatura por 
meio de fake news”, afirmou. 
Rogério Correia também sa-
lientou que uma grande ação 
pelo aplicativo está sendo 

preparada pelo presiden-
ciável para as vésperas do 
segundo turno. “Fica claro 
porque ele sempre votou pa-
ra o empresariado e contra 
o trabalhador”, ressaltou, 
defendendo a cassação da 
candidatura. O parlamentar 
ainda agradeceu os 131.312 
votos recebidos como depu-
tado federal em 850 municí-
pios do Estado. 

Denúncia
O deputado Sargento  Ro-
drigues (PTB) abordou no-
vamente a denúncia de 
estupro de vulnerável que 
pesa contra o candidato ao 
governo de Minas Romeu Ze-
ma (Novo). Ele afirmou que 
foi atacado nas redes sociais 
por pessoas contratadas por 
Zema, depois de comentar o 
caso na tribuna do Plenário. 

“É sinal de que fomos ao pon-
to certo. O senhor tem que 
explicar muitas coisas para 
a sociedade mineira”, disse, 
referindo-se ao candidato 
do Novo. Sargento Rodrigues 
voltou a afirmar que Zema é 
acusado de pedofilia, embo-
ra tenha dito que era apenas 
testemunha no processo de 
guarda da menor. “Por que 
ele não disse que tinha ca-

so com a mãe da criança?”, 
questionou. O parlamentar 
pontuou, ainda, que o inqué-
rito do caso foi mal feito, pois 
a delegada não ouviu nem os 
avós paternos da criança nem 
a psicoterapeuta e a pediatra 
que a atenderam. “É uma de-
núncia grave, nojenta. Vamos 
cobrar a reabertura do inqué-
rito ao procurador-geral de 
Justiça”, anunciou. 

WhatsApp II
As denúncias da Folha  de  
S.Paulo também foram co-
mentadas na tribuna pelo 
deputado Cristiano Silvei-
ra (PT), que cobrou apura-
ção veloz das autoridades. 
“Quando há ausência de 
conteúdo para se discutir o 
Brasil, sobram os ataques”, 
criticou. Ele também citou as 
fake  news divulgadas contra 

o candidato do PT à Presidên-
cia, Fernando Haddad, envol-
vendo, por exemplo, o kit gay 
e a mamadeira erótica. “Já te-
mos mais de 60 casos de vio-
lência praticados por apoia-
dores de Bolsonaro, inclusive 
com mortes. Não queremos 
um País de intolerância”, afir-
mou. Para Cristiano Silveira, 
um candidato que prega a 
violência e que votou pelo 

congelamento dos recursos 
para a segurança pública não 
pode ter a solução para essa 
área. “Ele não representa 
mudança, porque está no 
congresso há anos”, acres-
centou. O deputado criti-
cou, ainda, a proposta de 
armamento da população e 
salientou que o verdadeiro 
cristão não pode compac-
tuar com violência e tortura.
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SALA DE IMPRENSA

O Sala de Imprensa desta semana trata da utilização de memes para discutir política. O pro -
grama reflete se as interações e conversas cotidianas, por meio de memes e também de peças 
comunicativas muito sintéticas, esvaziam ou não a argumentação política em tempos de elei -
ções. Sábado, às 17h30. Domingo, às 18h.

PANORAMA

O programa fala do tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil: o de 
mama. A doença não tem uma causa única, sendo vários os fatores que podem aumentar o 
risco de se desenvolver a doença. No contexto do Outubro Rosa, mês escolhido para dar visi-
bilidade ao tema, os especialistas discutem a importância da conscientização e do reforço das 
campanhas. Domingo, às 7h30 e às 16h30.

ZÁS

O casal de compositores Estrela Leminski e Téo Ruiz lança, no programa, seu terceiro disco, 
Tudo que não quero falar sobre amor, que traz o pop rock poético como destaque. Além das 
músicas do novo CD, o repertório da apresentação tem ainda músicas de Paulo Leminski e Alice 
Ruiz, pais de Estrela. Sexta, às 23h30. Sábado, às 17h. Domingo, às 8h30.

TV ASSEMBLEIA

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo
 0h Panorama – Combate à obesidade
 0h30 Segunda Musical – Eliseth Gomes e Fred Natalino
 1h Compactos de Comissões
 1h30 Resenha da Semana 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (7/8/2018) – 

discute as ações e investimentos da Copasa em Minas Gerais
 7h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 7h30 Panorama – Combate à obesidade
 8h Mundo Político
 8h30 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(6/9/2018) – Debate a prorrogação dos contratos de concessão 
de ferrovias no Estado

	11h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	
(24/7/2018) – Debate mudanças no ICMS na compra de 
veículos adaptados

 13h Horário Eleitoral Gratuito
1 3h25 Mundo Político 
 14h Resenha da Semana
14h30 Comissão de Assuntos Municipais (14/8/2018) – Discute PL 

que altera as leis de proteção ao ipê-amarelo e ao pequizeiro
 16h30 Panorama – Combate à obesidade
 17h Zás  – Estrela Leminski e Téo Ruiz
 17h30 Sala de Imprensa (inédito) – Memes esvaziam o debate 

político?
 18h05 Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Jovens e trabalho
 19h30 Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 22h Segunda Musical – Eliseth Gomes e Fred Natalino
 22h30 Palestra – Redes sociais e eleições, com Rodrigo Magalhães  

•	programação	sujeita	a	alterações

 1h30 Comissão de Segurança Pública (10/7/2018) – Debate 
reportagem envolvendo suposto aparelhamento da Política Civil

 4h30 Comissão de Defesa do Consumidor (16/7/2018) – Debate 
reclamações sobre a Associação Brasileira de Apoio aos 
Aposentados

 6h30 Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 7h Segunda Musical – Eliseth Gomes e Fred Natalino
 7h30 Panorama – Outubro Rosa 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Estrela Leminski e Téo Ruiz
 9h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 11h Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político?
 11h35 Compacto de Comissões
 12h Via Justiça – Direito Imobiliário

 12h30 Geração – Jovens e trabalho
 13h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Eliseth Gomes e Fred Natalino
 15h30 Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna

 16h30 Panorama – Outubro Rosa
 17h Mundo Político

 17h30 Conexão Eleitoral
 18h Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político?
 18h35 Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 19h Minas é Muitas – Itajubá
 20h Palestra – Novas tecnologias no setor público, com Mateus 

Moreira e Daniel Lança 
 22h Compactos de Comissões
2 2h30 Via Justiça – Direito Imobiliário
 23h Conexão Eleitoral
23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Arte, Artesanato e Cultura Susten-
tável (Galeria de Arte)

8 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)

12h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão

14 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-

zonte) – visita à Secretaria de Estado de Educação, para debater a possí-
vel unificação de turmas da Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto, de 
Belo Horizonte. Requerimento: deputado Duarte Bechir

14h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão

COMISSÕES

 0h Memória e Poder – Jornalista José Hamilton Ribeiro
 1h Panorama – Outubro Rosa
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (11/9/2018) – Debate a 

situação dos moradores das unidades residenciais do programa 
Lares Geraes 

 3h30 Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 
com Thales Chagas Machado 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Outubro Rosa
 9h Comissão de cultura (9/8/2018) – Debate a 

desregulamentação da profissão de músico profissional

 12h Geração – Política e ativismo cultural
12h30 Assembleia ao Vivo
 13h Horário Eleitoral Gratuito
13h25 Mundo Político
13h55 Assembleia ao Vivo
 17h Comissão de Educação (19/9/2018) – Debate a contribuição 

de Paulo Freire para a educação brasileira
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Eliseth Gomes e Fred Natalino
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 22h Resenha da Semana  

•	programação	sujeita	a	alterações
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Comissão visita Secretaria de Educação
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência realiza hoje uma visita, 
a partir das 14 horas, à Secre-
taria de Estado de Educação, 
para discutir a possível unifi-
cação de turmas da Escola Es-
tadual Dr. Amaro Neves Barre-
to, dedicada ao ensino espe-
cial. Participarão do encontro 
representantes da instituição 
e responsáveis pelos alunos.

O assunto foi discutido 
pela comissão na Assembleia, 
em reunião realizada na última 
terça-feira (16). De acordo com 
a diretora da escola, Maria Pie-
dade de Oliveira, a Secretaria 
de Estado de Educação lhe deu 
até o dia 22 de outubro deste 
ano para unificar cinco turmas 
de alunos especiais, com defi-
ciências múltiplas e graves.

Maria Piedade de Oliveira 
participou da reunião. Segun-
do ela, o argumento da secre-
taria para a fusão de turmas 
seria o número reduzido de 

alunos. Funcionários da es-
cola e familiares dos alunos 
criticaram a determinação do 
Estado e argumentaram que 
a unificação ignora questões 
importantes, como o tama-
nho reduzido das salas de aula 
e, especialmente, a gravidade 
das deficiências dos alunos.

Para o deputado Duarte 
Bechir (PSD), autor do reque-

rimento para a realização da 
visita, o temor é que a uni-
ficação de turmas seja uma 
providência que vise, a médio 
prazo, o fechamento da escola 
especial. O deputado preside a 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência.

Na reunião de terça, o par-
lamentar se disse preocupado 
com o esvaziamento de outras 

escolas especiais, tais como o 
Instituto São Rafael, destinado 
a deficientes visuais. “O Institu-
to São Rafael tem hoje apenas 
cinco alunos novos. Um prédio 
daquele tamanho. Mas há de-
manda. Só que o Estado não 
permite a matrícula”, afirmou.

A Escola Estadual Dr. Ama-
ro Neves Barreto fica na região 
do Barreiro, em Belo Horizonte.

Comissão vai levar ao Executivo demandas apresentadas em audiência pública

Willian Dias 


