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Agressões atingem jornalistas e religiosos 
A presidenta do Sindicato dos 
Jornalistas de Minas Gerais, 
Alessandra Mello, destacou 
na reunião as ameaças sofri-
das por profissionais de im-
prensa, sobretudo mulheres. 
Ela afirmou que a censura é 
histórica no Brasil, já que os 
donos dos grandes veículos 
de comunicação se alinham, 
em períodos eleitorais, a al-

guns candidatos. As agressões 
diretas é que seriam a novida-
de. “A imprensa não está aci-
ma de crítica, mas ainda que 
a gente tenha um sistema de 
comunicação pouco plural, é 
por ela que as divergências se 
expressam”, acrescentou.

O uso dos púlpitos das 
igrejas para fazer campanha 
eleitoral também foi classi-

ficado como violência pe-
la representante da Frente 
de Evangélicos pelo Estado 
de Direito, Renata Bragança. 
Ela disse que foi intimidada 
ao tentar distribuir panfle-
tos sobre cristianismo e elei-
ções em frente a um templo 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus.

A deputada Marília Cam-

pos e o deputado André Quin-
tão, ambos do PT, também fi-
zeram uma defesa da demo-
cracia e alertaram para os ca-
sos de agressão. Marília Cam-
pos destacou, ainda, a criação 
do Observatório da Violência 
Política, para apoiar as vítimas 
e acompanhar denúncias. O 
grupo tem se encontrado se-
manalmente na ALMG.

Bolsonaro é apontado como responsável
por incitar violência durante campanha

As críticas ao candidato do 
PSL à Presidência da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, marcaram 
a audiência pública realiza-
da ontem pela Comissão de 
Direitos Humanos, a fim de 
discutir agressões registradas 
durante o processo eleitoral. 
Ele e seus apoiadores foram 
apontados pela maioria dos 
participantes do debate co-
mo responsáveis por incitar 
esses atos de violência. A re-
união foi solicitada pelo de-
putado Cristiano Silveira (PT).

Entre diversos relatos de 
violência simbólica e de dis-
seminação de notícias fal-
sas, o autor do requerimen-
to lembrou casos graves, co-
mo o assassinato do capoei-
rista baiano Moa do Katen-
dê, morto no dia da votação 
em 1º turno (7/10), por um 
apoiador de Bolsonaro, após 
ter manifestado sua prefe-
rência pelo candidato do PT 
à Presidência da República, 
Fernando Haddad.

Cristiano Silveira também 
mencionou levantamento da 
Agência Pública, segundo o 
qual foram registrados pelo 
menos 50 ataques por moti-
vos eleitorais ao longo de dez 
dias após o 1º turno, seis deles 
contra apoiadores do candida-
to do PSL e 29 contra eleitores 
de Fernando Haddad (PT). No 
caso dos demais, não teria fi-

cado claro o posicionamento 
de agressores e vítimas.

As ideias de que profes-
sores seriam “doutrinadores”, 
de que as escolas estariam dis-
tribuindo o chamado “kit gay” 
e de que a educação no cam-
po deveria acabar, por causa 
da influência do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST), foram listadas pela sin-
dicalista, professora e depu-
tada eleita do PT, Beatriz Cer-
queira, como exemplos de no-
tícias falsas disseminadas pelo 
candidato do PSL. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) exibiu o vídeo de Bol-
sonaro publicado nas redes so-
ciais no domingo (21), no qual 
ele diz que fará uma “faxina” 
no país ao banir os oponentes, 
que chamou de “bandidos ver-
melhos”. Rogério Correia tam-
bém lembrou a manifestação 
do filho do candidato, o depu-
tado federal Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP), o qual afirmou que 
bastaria um soldado e um ca-
bo para fechar o Supremo Tri-
bunal Federal (STF).
Defesa – O deputado eleito 

do PSL Bruno Engler defen-
deu Jair Bolsonaro. Ele disse 
que há uma tentativa de “de-
monizar” o candidato, recla-
mou de matérias publicadas 
na imprensa e afirmou que 
a fala de Eduardo Bolsonaro 
sobre o fechamento do STF 
era uma “brincadeira”. Ele 
também disse que eleitores 
do PSL têm sido agredidos e 
isso não tem sido publicado. 
“As pessoas que apoiam Bol-
sonaro não são violentas, elas 
estão é cansadas da hipocri-
sia esquerdista”, acrescentou.

Comissão de Direitos Humanos discutiu agressões registradas no processo eleitoral

Flávia Bernardo
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COMISSÕES

Reativação de trem de passageiros entre
BH e Inhotim será tema de audiência

A possibilidade de reativa-
ção de trecho ferroviário entre 
Belo Horizonte e Brumadinho 
será discutida pela Comissão 
Extraordinária Pró -Ferrovias 
Mineiras. Requerimento nesse 
sentido foi aprovado ontem, 
em reunião da comissão.

O ramal ligaria, especifica-
mente, o Bairro Belvedere, na 
Capital mineira, e o Inhotim, 
um misto de jardim botânico e 
museu aberto de arte contem-
porânea, localizado em Bru-
madinho. Essa ligação já exis-
te atualmente, mas é operada 
apenas com transporte de car-

gas, pela empresa MRS.
Os autores do requerimen-

to de audiência sobre o assun-
to são os deputados João Leite 
(PSDB), presidente da comis-
são, Roberto Andrade (PSB) e 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB). 
Eles também tiveram apro-
vado requerimento para visi-
tar trecho ferroviário em For-
miga, município do Centro-
-Oeste mineiro. O objetivo 
é conhecer as condições de 
preservação e o potencial tu-
rístico desse patrimônio.

Também foi aprovado re-
querimento, dos mesmos au-

tores, para realização de reu-
nião destinada a ouvir os de-
putados que participaram de 
audiência da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), realizada no último 
dia 19, em Governador Vala-
dares (Rio Doce).

Na ocasião, o deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB) 
e a deputada Celise Laviola 
(MDB) representaram a co-
missão da ALMG. A audiência 
discutiu a renovação do con-
trato de concessão com a Va-
le para uso da Estrada de Fer-
ro Vitória a Minas (EFVM).
Solicitações – João Leite afir-
mou que, de acordo com o 
relato dos colegas que esti-
veram na reunião da ANTT, a 
agência continua com o intui-
to de renovar as concessões 
ferroviárias na forma propos-
ta, o que pode resultar, inclu-
sive, na desativação do trem 
de passageiros da EFVM.

Celinho do Sinttrocel reite -
rou os pedidos do Vale do Aço 
atrelados ao processo de re-
novação das concessões: mais 
horários no trem de passagei-
ros da EFVM, um terminal de 

cargas na região e um túnel pa-
ra eliminar o cruzamento da li-
nha com a estrada que leva ao 
Aeroporto de Ipatinga.
Pessoa com deficiência – A 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 
também se reuniu ontem pa-
ra aprovar requerimentos. 

Por solicitação do seu 
presidente, deputado Duar-
te Bechir (PSD), a comissão 
vai discutir o Decreto Fede-
ral 9.451, sancionado em ju-
lho deste ano. Ele regulamen-
ta o artigo 58 da Lei Brasilei-
ra de Inclusão (Lei Federal 
13.146, de 2015), o qual tra-
ta da acessibilidade em em-
preendimentos residenciais.

A requerimento do depu-
tado Isauro Calais (MDB), será 
realizada também audiência 
pública sobre os impactos do 
Decreto 47.180, de 2017, so-
bre os direitos da pessoa com 
deficiência em relação a isen-
ções de ICMS e IPVA. O referi-
do decreto traz alterações pa-
ra a concessão do benefício 
a essa parcela da população, 
como o limite de R$ 70 mil pa-
ra o carro adaptado.

Ricardo Barbosa

Requerimento foi aprovado pela Comissão Pró-Ferrovias

Grupo folclórico de Montes Claros
recebe homenagem da Assembleia

Em  Reunião  Especial  realiza-
da na noite de segunda-feira 
(22), a Assembleia Legislati-
va homenageou o grupo fol-
clórico  Banzé.  A  solenidade  
ocorreu  a  requerimento  do  
deputado Gil Pereira (PP).
O grupo homenageado foi cria-
do em 1968, em Montes Claros 
(Norte  de  Minas),  por  Maria  
José  Colares  Moreira,  conhe-
cida como Zezé Colares. Apre-
sentações artísticas de samba 
e baião e as que expressam a 
religiosidade africana estão no 
rol de atividades desenvolvidas 
pelo  Banzé.  O  grupo  folclóri-

co  já  levou  seu  trabalho  para  
outros  países,  ao  se  apresen-
tar em festivais de música na 
Europa e na América Latina. 
Também ganhou prêmios.
Participaram da solenidade, 
ao  lado  do  deputado  Gil  Pe-
reira,  o  presidente  do  Conse-
lho  Superior  da  Associação  
Comercial  de  Montes  Claros,   
Jamil  Cury,  o  presidente  do  
grupo  folclórico  Banzé,  Gus-
tavo  Colares,  o  secretário  de  
Estado  de  Cultura,  Ângelo  
Oswaldo,  o  ex-presidente  da  
 ALMG Antônio Dias e o prefei-
to de Januária, Marcelo Félix.

Luiz Santana

REUNIÃO ESPECIAL
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Projeto de lei autoriza o Estado a 
assumir dívida de R$ 100 milhões

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, a Assembleia 
Legislativa recebeu mensa-
gem do governador Fernando 
Pimentel por meio da qual é 
encaminhado o Projeto de Lei 
(PL) 5.429/18, de sua autoria, 
que autoriza o Estado a assu-
mir o passivo financeiro das 
fundações de ensino associa-
das à Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg).

O total da dívida a ser 
assumida pelo Estado é de 
R$  100.712.425,09. O valor 
corresponde ao passivo de seis 
fundações de ensino superior: 
Fundação Educacional de Ca-
rangola, Fundação Educacio-
nal do Vale do Jequitinhonha, 
Fundação de Ensino Superior 
de Passos, Fundação Educa-
cional de Ituiutaba, Fundação 
Cultural Campanha da Prince-
sa e Fundação Educacional de 
Divinópolis. Suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e 
a gestão acadêmica foram ab-
sorvidas pela Uemg, em decor-
rência da Lei 20.807, de 2013.

Na justificativa que acom -
panha a mensagem, o governa-

dor afirmou que é necessário 
que o Estado assuma a dívida, 
uma vez que isso foi determina-
do pela Lei 20.807. O projeto de 
lei encaminhado também auto-
riza a extinção da personalida-
de jurídica das fundações de 
ensino absorvidas pela Uemg.

Projetos orçamentários – Na 
mesma Reunião Ordinária, foi 
comunicada em Plenário a pu-
blicação dos PLs 5.404/18, que 
trata das diretrizes orçamen-
tárias para 2019; 5.405/18, 
que dispõe sobre a revisão 
do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG 2016-
-2019) para o exercício 2019; 
e 5.406/18, que trata do orça-
mento do Estado para 2019. 
Também foi informado que o 
prazo para apresentação de 
emendas aos projetos vai até 
o dia 12 de novembro.

Proposição, de autoria do governador, prevê absorção de passivo de fundações educacionais

Daniel Protzner

PLENÁRIO

ORADORES

Mandato
O deputado Cláudio do Mun-
do  Novo (Pros), recém-em-
possado na Assembleia Legis-
lativa, afirmou que utilizará 
seu mandato para lutar por 
mais recursos financeiros 
para os hospitais e santas 
casas de Minas Gerais. Outro 
compromisso assumido pelo 
parlamentar foi de combater 
qualquer tentativa de lega-

lização do aborto e do con-
sumo de drogas. Cláudio do 
Mundo Novo é coordenador 
do projeto Mundo Novo Soli-
dário, que apoia instituições 
filantrópicas como creches, 
associações de pais e amigos 
dos excepcionais (Apaes), la-
res de idosos vicentinos e co-
munidades terapêuticas, em 
todas as regiões de Minas. É 
participante da Renovação 

Carismática, de Canção Nova 
e de pastorais, entre outros 
movimentos católicos de 
engajamento e mobilização 
social. O parlamentar foi em-
possado no dia 16 de outu-
bro, em decorrência da per-
da de mandato do deputado 
Missionário Marcio Santiago 
(PR). Na tribuna, ele agrade-
ceu os 30 mil votos recebi-
dos em 2014.

Denúncia
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) utilizou a tribuna 
para ler uma resposta a arti-
go publicado pelo empresário 
e prefeito de Betim, Vittorio 
Medioli, no Jornal O  Tempo, 
no dia 21 de outubro, com 
críticas a sua atuação par-
lamentar. O artigo critica o 
deputado pelos pronuncia-
mentos referentes às acu-

sações de crime sexual que 
teria sido cometido pelo can-
didato a governador Romeu 
Zema (Novo). Entre outros 
argumentos, Vittorio Medioli 
salientou que o caso transi-
tou em julgado, inocentando 
o candidato. Sargento Rodri-
gues reafirmou, na tribuna, 
que o processo transcorreu 
sem que os denunciantes 
fossem ouvidos, nem os pro-

fissionais que atenderam as 
vítimas. “Se todos estivessem 
tão certos de sua inocência, 
por que temem tanto a inves-
tigação?”, questionou o parla -
mentar. O deputado também 
afirmou que, como presiden-
te da Comissão de Segurança 
Pública, tem o dever de rece-
ber petições e tomar provi-
dências, como no caso da de-
núncia contra Romeu Zema.Fo

to
s:

 D
an

ie
l P

ro
tz

ne
r



4 • quarta-feira – Assembleia Informa 24 de outubro de 2018

ACONTECE HOJE
Das 9 às 18 horas

• Campanha “Doe lenços” – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroe-
cológico e de Produção Orgânica

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 2.648/15 (tur-
no único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o Junho Verme-
lho, dedicado à conscientização quanto à doação de sangue

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa -

receres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.190/18 (1º turno), do deputado João Leite, que dispõe sobre o reco-
nhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.676/16 (2º turno), da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe 
sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 
 1h  Panorama  – 10 anos da Lei do Estágio

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h  Palestra  – População em situação de rua, com Luana Lima, 

Cecília Silva e Alex Teixeira 
 4h30  Palestra  – Mais mulheres na política: a importância da 

participação das mulheres nos espaços de poder, com Marlise 
Matos 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito imobiliário
 7h Zás – Estrela Lemiski e Téo Ruiz
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – 10 anos da Lei do Estágio
 9h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – dançarina Angel Vianna 

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h20 Mundo Político 
 13h50 Assembleia ao vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político? 
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 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 Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno 
 único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a políti -
ca estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas 
 rurais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno


