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Deputados visitam ocupação e defendem
permanência de ameaçados de despejo

Famílias mantêm área de proteção ambiental
tados por alimentarem toda a 
região com comida de qualida-
de, sem ajuda governamental. 

“O juiz está mentindo 
e isso é inaceitável”, disse 
o deputado federal Adelmo 
Carneiro Leão (PT-MG), que 
acompanhou a visita. Tam-
bém participaram a deputa-
da eleita Beatriz Cerqueira 
(PT) e o procurador Afonso 
Henrique de Miranda Teixei-
ra, do Ministério Público de 
Minas Gerais.

O deputado Cristiano Sil-
veira questionou a velocidade 
do julgamento do processo de 
reintegração. Ele se mostrou 
impressionado com a organi-
zação e a produtividade das 
terras. “Nenhum pé de café 
fica daquele tamanho do dia 
para a noite, não é possível 
que o juiz não viu isso”, disse.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) afirmou que os mo-
radores não merecem ser ex-
pulsos, e sim devem ser felici-

em julgado e, no mesmo ano, o 
governo estadual publicou um 
decreto que transformava o lo-
cal em área de interesse social.

Por isso, os moradores 
se consideravam mais próxi-
mos de conseguir a proprie-
dade da terra e terem afasta-
das as ameaças de despejo. 
Mas o decreto foi declarado 
nulo pelo Tribunal de Justiça 
e, em seguida, o juiz da Vara 
Agrária determinou a reinte-
gração de posse. 

A área ocupada pelo Quilombo 
Campo Grande é de cerca de 
4 mil hectares. De acordo com 
Tuíra Tule, coordenadora regio-
nal do MST, 900 hectares são 
de área de preservação am-
biental. O restante, 3,1 mil hec-
tares, tem 95% da terra trans-
formada em área produtiva. 

A região pertenceu à Com-
panhia Irmãos Azevedo e Capia, 
que faliu em 1996. A ocupação 
começou em 1998. Em 2015, a 
usina teve a falência transitada 

Quando o magistrado publi-
cou seu laudo, porém, ele 
teria reproduzido, segundo 
Sílvio Neto, os argumentos 
dos representantes da antiga 
usina, que dizem que há no 
local poucas famílias e que 
elas não produzem nada.

A demanda por ocupar 
a terra começou, segundo os 
moradores, pelos antigos tra-
balhadores, que não recebe-
ram indenização.

caminho que o juiz teria feito 
durante a vistoria realizada 
antes de assinar o mandado. 
O dirigente do MST em Minas 
Gerais, Sílvio Neto, contou 
que os membros do movi-
mento ficaram felizes quando 
souberam da vistoria judicial, 
já que eles esperavam que 
o juiz verificasse o número 
de famílias e moradias e as 
amplas áreas produtivas do 
Quilombo Campo Grande. 

usina de cana-de-açúcar, já de-
clarada falida. Um mandado de 
reintegração de posse foi expe-
dido pelo juiz substituto da Vara 
Agrária Walter Zwiches Esbaille 
Júnior, no dia 7 de novembro 
deste ano, em favor dos herdei-
ros da antiga usina.  

Moradores e líderes do 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST) 
acompanharam os parlamen-
tares e fizeram com eles o 

Em visita ao Quilombo Campo 
Grande, em Campo do Meio 
(Sul de Minas), parlamentares 
da Comissão de Direitos Huma-
nos constataram, ontem, que 
as terras ocupadas por traba-
lhadores sem terra são produti-
vas e criticaram decisão judicial 
que determina a reintegração 
de posse e a expulsão das 450 
famílias (cerca de 2 mil pessoas) 
que vivem no local.

Em um percurso que du-
rou cerca de quatro horas, os 
parlamentares verificaram a 
existência de plantações de 
café, milho, amendoim e ár-
vores frutíferas. Os deputados 
Cristiano Silveira e Rogério Cor-
reia, ambos do PT, represen-
taram a Comissão de Direitos 
Humanos e conversaram com 
os moradores. 

“Foi com o cabo da enxa-
da embaixo de sol e de chuva 
que eu e meus filhos planta-
mos isso tudo aqui, aí vem um 
juiz e diz que não produzimos 
nada?” questionou Antônio 
Cândido Fernandes, morador 
do acampamento Girassol, 
um dos 11 que formam o Qui-
lombo Campo Grande. 

A ocupação começou há 
cerca de 20 anos, nas terras 
improdutivas de uma antiga 

Sarah Torres

Durante visita ao local, Comissão de Direitos Humanos verificou que terras ocupadas são produtivas 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação Barralonguense das Bordadeiras e Artesãos  
(Galeria de Arte)

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de Maria da Fé

9h30
• Reunião preparatória para evento do Dia Internacional da Mulher (Sala 

de reunião 1 da GPI)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o  
PL 2.276/15 (1º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, que dispõe 
sobre a instalação de alarme de pânico no transporte público de passa-
geiros intermunicipal

10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final
11 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres sobre cin-
co proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.103/18 (2º 
turno), do ex-deputado Durval Ângelo, que disciplina o incentivo ao au-
diovisual

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 

e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – mesma pauta da reu-

nião das 10 horas
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 5.037/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
acrescenta dispositivo à Lei 22.445, de 2016, que dispõe sobre educação 
indígena

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  
redação final

• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 11 
horas

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 4.041/17 (2º turno), do deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que reconhece o interesse coletivo, a importância econômica e 
social e a utilidade pública dos circuitos turísticos

15h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
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 que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final
19 horas

• Festival Agora Música! (Teatro) – cessão de espaço

 0h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani
 1h Segunda Musical – Quarteto Musik e convidados
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	das	Pessoas	com	Deficiência	

(19/6/2018) – discussão sobre protocolo de cateterismo 
intermitente limpo

 4h Comissão de Saúde (20/6/2018) – debate sobre o câncer de 
mama e conhece trabalho desenvolvido pela Aspec

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – desafios para o desenvolvimento: Regiões 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Geração – Capoeira
 9h30 Entrevista com parlamentares eleitos – 19ª Legislatura 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Direitos do Idoso

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 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) – A evolução da propaganda
 20h Palestra – Segurança pública e direitos humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 21h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani
 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)
PEC 14/15

Do deputado Sargento Rodrigues e outros. Altera o artigo 117 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
a fim de assegurar aos servidores públicos civis e militares o direito 
de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas no período que 
menciona. Discussão em 1º turno

PLC 78/18
Do procurador-geral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público. Discussão 
em 1º turno

PL 5.181/18
Do TJMG. Institui auxílios saúde e transporte a servidores do Judiciário. 
Discussão em 1º turno

PL 5.275/18
Do procurador-geral de Justiça. Institui assistência à saúde aos servido-
res do Ministério Público. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária
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