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Debatedoras comemoram plano decenal de 
mulheres e cobram execução de políticas

Sarah Torres

Plano decenal foi tema de audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

perspectivas de raça, gênero 
e orientação sexual. “Alcan-
çamos mulheres indígenas, 
ribeirinhas, entre muitas ou-
tras”, declarou.

As políticas contidas no 
plano estão articuladas com 
as peças orçamentárias do 
Estado, como o Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

Políticas para as Mulheres, La-
rissa Amorim Borges, o docu-
mento consolidado.

A subsecretária disse que 
foram realizados diversos en-
contros, com um total de 367 
participantes, e foram apre-
sentadas e analisadas 668 
propostas, que pautaram as 
38 demandas sistematiza-
das nas políticas. Segundo 
ela, foram contempladas as 

A presidenta da comis-
são, deputada Marília Campos 
(PT), ressaltou o caráter popu-
lar do processo e o papel do 
plano na promoção da igual-
dade de gênero em Minas. 
“Esse cenário só será possível 
se houver efetividade na exe-
cução das medidas”, afirmou, 
no entanto. Ela e a deputada 
Geisa Teixeira (PT) receberam 
das mãos da subsecretária de 

Participantes de audiência pú-
blica realizada ontem sobre 
o Plano Decenal de Políticas 
para as Mulheres (2019/2029) 
celebraram a construção cole-
tiva do documento e cobraram 
a continuidade do processo e a 
efetiva implementação das me-
didas pelos futuros governos 
estaduais. O tema foi debatido 
pela Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, que reuniu 
agentes públicos e represen-
tantes da sociedade civil.

O plano decenal esta-
belece metas e prioridades, 
além de apontar horizontes e 
perspectivas a médio prazo. A 
elaboração do documento en-
volveu as secretarias estaduais, 
autarquias e empresas públi-
cas, o Conselho Estadual da 
Mulher, a Assembleia Legisla-
tiva, municípios e entidades ci-
vis. Entre essas entidades, mo-
vimentos de mulheres negras e 
de defesa do público LGBT.

O texto está organizado 
nos seguintes eixos: auto-
nomia econômica das mu-
lheres, enfrentamento da 
violência, ampliação da par-
ticipação política, construção 
de relações igualitárias de gê-
nero, saúde integral e direitos 
sexuais e reprodutivos.

Elaboração teve diálogo com a sociedade
deste ano, solicitando, entre 
outras demandas, a flexibiliza-
ção da jornada para as servi-
doras que são lactantes.
Projeto – A Comissão de De-
fesa dos Direitos da Mulher 
também deu parecer favo-
rável à aprovação, em turno 
único, do Projeto de Lei (PL) 
5.474/18, da deputada Geisa 
Teixeira, que institui a Sema-
na de Combate à Violência 
Obstétrica. A relatora foi a 
deputada Marília Campos.

formada pelo plano”, disse.
“O que a gente precisa 

é de um compromisso de 
Estado para implementar as 
políticas”, ressaltou a repre-
sentante do Coletivo Olga Be-
nário e coordenadora da Ca-
sa Tina Martins, Indira Xavier. 

A servidora da Assembleia 
Legislativa Grazielle Mendes, 
representando o Coletivo de 
Mulheres da ALMG, falou so-
bre abaixo-assinado entregue 
à direção da Casa em abril 

Cleide Hilda de Lima Sou-
za, subsecretária de Estado de 
Igualdade Racial, falou sobre 
ações com recorte racial, con-
tidas no plano. Segundo ela, 
as “pretas e pobres” são as 
principais vítimas do feminicí-
dio. Além disso, 51% das mu-
lheres que morrem no parto 
são jovens negras. “Por isso, 
pergunto-me se a vida da mu-
lher negra que está lá em Ca-
etano Furquim (Região Leste 
de Belo Horizonte) será trans-

A pesquisadora da Fundação 
João Pinheiro Ana Paula  Salej 
Gomes disse, na audiência 
sobre o plano decenal, que o 
grande desafio da instituição, 
que participou da elaboração 
do documento, foi sistematizar 
centenas de propostas e con-
formá-las às metodologias ne-
cessárias. Ela destacou a inter-
locução entre os atores gover-
namentais e a sociedade civil, 
que produziram, segundo Ana 
Paula Salej, propostas viáveis. 
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Advogado defende modelo compartilhado
para concessões do transporte ferroviário

Epamig sugere novo convênio em Itabira

Clarissa Barçante

Comissão Pró-Ferrovias ouviu especialistas no setor

Possibilidade de fechamento de campus motivou audiência

Flávia Bernardo

Arantes ressaltou que 
ainda não se sabe quem será 
o próximo secretário de Agri-
cultura, nem as pretensões 
do próximo governo para o 
setor. Gustavo Santana pro-
pôs que o contrato não seja 
interrompido, uma vez que a 
rescisão ainda não foi publi-
cada, até que o novo convê-
nio seja firmado.

Preocupação – Os deputa-
dos Antonio Carlos Arantes 
( PSDB), presidente da comis-
são, e Gustavo Santana (PR), 
que solicitou a reunião, se 
mostraram preocupados com 
a perspectiva de que o víncu-
lo entre a empresa e o muni-
cípio fique rompido até que 
um novo convênio seja assi-
nado, já no próximo governo.

Epamig, Rui Verneque, será 
rescindido. Essa decisão foi 
tomada devido às dificulda-
des enfrentadas pelas entida-
des envolvidas na gestão do 
espaço, principalmente em 
relação à contratação de mão 
de obra de apoio.

Isso não significa, no en-
tanto, que as atividades da 
empresa serão encerradas no 
município. Rui Verneque ex-
plicou que a ideia é firmar um 
novo convênio, que envolva 
instituições que pos suam 
maior estrutura para gerir a 
fazenda, como o Sindicato 
Rural de Itabira, e com uma 
nova proposta de atuação.

William Gazire, secretá-
rio de Agricultura e Abaste-
cimento de Itabira, sugeriu a 
inclusão da Epamig num gru-
po de trabalho formado para 
gerir a Fazenda Experimental, 
constituído por 16 entidades. 
Rui Verneque concordou com 
a proposta.

Agropecuária de Minas Ge-
rais (Epamig), em Itabira 
(Região Central), causa apre-
ensão em produtores rurais 
e representantes do poder 
público do município. Eles se 
reuniram ontem, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria, para reivindicar a conti-
nuidade do projeto, e saíram 
com uma sinalização positiva 
por parte da empresa.

A Fazenda Experimental foi 
criada em 2008, por meio de 
convênio entre a Epamig, a pre-
feitura e a Associação de Produ-
tores da Agricultura Familiar de 
Itabira (Apafi). A unidade utiliza 
uma área de 167 hectares, per-
tencente ao governo federal, 
na qual são realizadas ativida-
des de capacitação e pesquisa 
para o desenvolvimento tecno-
lógico no campo.

O convênio tem validade 
até maio de 2019, mas, co-
mo informou o presidente da 

O deputado João Leite 
(PSDB), que preside a Comis-
são Pró-Ferrovias, lamentou 
que prevaleça no Brasil o 
pensamento de que é muito 
caro construir ferrovias. 

Ele anunciou que o rela-
tório final dos trabalhos da co-
missão será lido na terça-feira 
(11). “Tivemos algumas lutas 
vencidas. Por exemplo, não 
teremos mais a renovação an-
tecipada de concessões fer-
roviárias envolvendo Minas”, 
destacou João Leite, lamen-
tando, por outro lado, que o 
futuro governo de Minas ain-
da não tenha compreendido, 
segundo ele, a dimensão da 
importância que as ferrovias 
têm para o Estado.

A vice-presidenta da comis-
são, deputada Marília Campos 
(PT), destacou as discussões 
travadas ao longo dos traba-
lhos, com a participação da 
sociedade.

ser, entre outras coisas, mais 
competitivo. Ele também per-
mite um melhor comparti-
lhamento de linhas para o 
transporte de passageiros e 
de carga e entre diferentes 
operadores. “Essa operação 
pode ser interessante para o 
transporte de cargas peque-
nas e de passageiros e ain-
da para circuitos turísticos”, 
acrescentou o especialista.

No Brasil, predomina o  
modelo vertical, com um úni-
co operador do sistema, em-
bora haja experiências de uti-
lização do modelo horizontal 
em São Paulo.
Planejamento – Os represen-
tantes da Advocacia-Geral 
do Estado, procurador Valmir 
Peixoto Costa, e da organiza-
ção não governamental (ONG) 
Trem, André Tenuta, falaram 
sobre a importância do plane-
jamento e destacaram o traba-
lho da comissão.

ra construção de ferrovias e 
rodovias, ele defendeu que 
o Brasil adote o modelo hori-
zontal para concessões ferro-
viárias, no qual há o compar-
tilhamento da malha entre 
mais de um operador, comum 
em países como a Inglaterra.

Na opinião de Alexandre 
Salles, esse é o modelo mais 
adequado para o Brasil, por 

No que diz respeito às ferro-
vias, o Brasil trabalha numa 
lógica contrária à dos países 
com boa infraestrutura de 
transportes. A observação foi 
feita pelo advogado Alexan-
dre Aroeira Salles, convidado 
para falar sobre o assunto, 
ontem, à Comissão Extraordi-
nária Pró-Ferrovias Mineiras. 
Especialista em consórcios pa-
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Comissão Extraordinária de Proteção
dos Animais aprova relatório final

Flávia Bernardo

Em reunião que encerrou os trabalhos, foram destacadas conquistas da comissão nos últimos dois anos

de 2018, fruto de projeto dos 
deputados Fred Costa (Patri) 
e Noraldino Júnior.

A norma visa proibir a 
utilização, no Estado, de ani-
mais para teste de perfumes 
e produtos cosméticos e de 
higiene pessoal. Segundo o 
texto, apesar das limitações 
regimentais, que impedem, 
por exemplo, a emissão de 
pareceres sobre proposições, 
a comissão apresentou suges-
tões em projetos relaciona-
dos ao seu tema de estudo.

e tempo para fazer o que é 
um dever do poder público e, 
muitas vezes, ainda são critica-
dos”, acrescentou o deputado 
Noraldino Júnior (PSC), presi-
dente e relator da comissão.

A comissão iniciou seus 
trabalhos no segundo biênio 
da atual legislatura em 17 de 
maio de 2017. Antes, já ha-
via funcionado entre 2015 e 
2016. O relatório cita como 
um dos resultados relevan-
tes do período mais recente 
a aprovação da Lei 23.050, 

realizadas pela comissão, em 
outubro de 2017. A reunião 
tratou do uso de cavalos em 
charretes em municípios do 
Estado e de denúncia de vio-
lência praticada pelos condu-
tores contra ativistas de di-
reitos dos animais contrários 
a essa prática.

“Vamos continuar na luta 
para pôr fim à venda de ani-
mais no Mercado Central e 
também para mostrar o quan-
to é sofrida a vida dos prote-
tores. Eles dedicam recursos 

Duas visitas, 15 audiências 
públicas e 183 requerimen-
tos, além de reuniões ordiná-
rias. O balanço numérico da 
Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais, no bi-
ênio 2017-2018, dá a dimen-
são do trabalho desenvolvido 
em defesa dessa causa. On-
tem, a comissão aprovou seu 
relatório final e encerrou as 
atividades. O documento re-
comenda, entre outras ações 
e outros temas relevantes, o 
estímulo à educação huma-
nitária no trato com os ani-
mais e o aprofundamento 
da discussão sobre a política 
de controle populacional de 
cães e gatos, instituída pela 
Lei 21.970, de 2016.

Também estão na lista de 
recomendações a fiscalização 
de criadouros e albergues e 
dos centros de triagem de 
animais silvestres, a promo-
ção da tutela responsável 
e da adoção consciente, o 
controle da leishmaniose vis-
ceral e de outras zoonoses e 
o monitoramento do uso de 
animais em pesquisas, bem 
como daqueles utilizados pa-
ra trabalho no meio urbano.

Esse último tema foi de-
batido numa das audiências 

PEC das férias-prêmio volta a Plenário
de Enfrentamento da Pobreza 
no Campo. A matéria recebeu 
ontem pareceres favoráveis 
de duas comissões, a de Agro-
pecuária e Agroindústria e a 
do Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social. 

A Comissão de Agrope-
cuária deu pareceres favorá-
veis a outras duas matérias, 
em 2º turno: o PL 4.876/17, 
do governador, que dispõe 
sobre a Política e o Conselho 
Estadual de Defesa Agrope-
cuária, e o PL 3.854/16, do 
deputado Gil Pereira (PP), 
que trata da disponibilização 
de produtos da agricultura 
familiar nos supermercados.

da pelo deputado Arnaldo Sil-
va (DEM). O objetivo é alterar 
a nomenclatura de algumas 
carreiras de fiscal.

Também recebeu pare-
cer favorável da FFO, em 1º 
turno, o PL 523/15, do de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), que determina a 
instalação de GPS nos veícu-
los dos órgãos de segurança 
e de saúde. Os dois projetos 
analisados pela FFO estão 
prontos para ir a Plenário.
Pobreza – Outro projeto pron-
to para ir a Plenário, em 1º 
turno, é o PL 4.736/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que institui o Plano Estadual 

2004 e não gozadas, a fim de 
quitar, total ou parcialmente, 
o financiamento da casa pró-
pria. Para conceder o benefí-
cio, a proposição altera o arti-
go 117 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.
Fundo – A Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO) analisou a 
emenda nº 3 ao Projeto de Lei 
(PL) 4.877/17, do governador 
Fernando Pimentel, que cria 
o Fundo Estadual de Defesa 
Agropecuária (Fundeagro). A 
matéria tramita em 1º turno. 
O relator, deputado Ulysses 
Gomes (PT), deu parecer fa-
vorável à emenda, apresenta-

Diversas comissões se reu-
niram ontem para apreciar 
proposições. A Comissão Es-
pecial da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 14/15 
recomendou a aprovação da 
matéria em 2º turno, na for-
ma do substitutivo nº 1. O re-
lator foi o deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB). Com 
isso, a proposição, de autoria 
do deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) e outros, está 
pronta para voltar a Plenário.

A PEC tem como objetivo 
permitir que o servidor públi-
co civil e militar converta em 
espécie as férias-prêmio ad-
quiridas até 29 de fevereiro de 
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8h30
• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 

curso de formação dos coordenadores municipais

10 horas
• Assembleia do Sind-Saúde (Espaço José Aparecido) – cessão de espaço
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TV ASSEMBLEIA

 0h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 
Vale do Aço e Rio Doce

 1h Panorama (reprise) – Alergias
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (7/8/2018) – 

discute ações e investimentos da Copasa em Minas Gerais
 6h35 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Alergias
 9h Comissão Extraordinária Pró-ferrovias Mineiras 

(29/11/2018) – Apresentação à Fapemig de projeto de 
construção de unidades ferroviárias motorizadas 

 11h Assembleia ao Vivo
 11h25 Sala de Imprensa – Conhecimento e ideologia: há ruído nesse 

debate?
 12h Memória e Poder – ator Sérgio Mamberti
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 14h Comissão de Administração Pública (22/11/2018) – Debate 
o Projeto de Lei 5.456/2018, de autoria do governador, que 
dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de 
Minas Gerais – Femeg

 17h Compactos de Comissões
 17h30 Panorama – Alergias
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Coral da Ufop
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Vale do Aço e Rio Doce
 22h Resenha da Semana 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Semana da Conciliação
 23h30 Zás (inédito) – Coletivo Multidanças: Espetáculo EnCOMtro

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

Panorama
O programa fala sobre o Dezembro Vermelho, uma campanha de prevenção e combate à aids 
que é desenvolvida em várias partes do mundo. A mortalidade causada pela doença vem cain-
do ano a ano no Brasil, mas o número de casos diagnosticados aumentou 6% de 2016 para 
2017. No Panorama, são apresentados os tratamentos disponíveis para quem tem o vírus HIV, 
quais os focos das campanhas de prevenção e como vivem algumas pessoas portadoras do 
vírus há vários anos. O convidado é o professor da Faculdade de Medicina da UFMG Dirceu 
Greco. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

Via Justiça
A discussão é sobre os resultados da 13ª Semana Nacional de Conciliação, que foi realizada 
pelo Judiciário, de 5 a 9 de novembro, em todo o País. O evento para promover a cultura do 
diálogo entre as partes de um conflito, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorre 
anualmente desde 2006. Falam sobre o assunto o juiz José Ricardo Veras, do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, e Renata Cavalcanti Gontijo Mendes, defensora pública do Núcleo de Atuação 
Extrajudicial. O programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amagis, a Associação dos 
Magistrados Mineiros. Sexta, às 23 horas. Domingo, às 22h30.

Geração
A edição apresenta a história de uma família que viajou 85 mil km, por dois anos e meio, a 
bordo de um motorhome, e conheceu 16 países das três Américas. No estúdio, a empresá-
ria Carla Damiani e o autor do livro Como sobrevivi dois anos sem tomada, Leonardo Damia-
ni Duarte, contam os desafios e recompensas dessa aventura, assim como o aprendizado, 
os lugares por onde passaram, as comidas exóticas e a variação de temperatura durante 
o percurso. O programa traz ainda vários momentos da viagem, mostrados em vídeos do 
canal do Van com Tudo, no Youtube. Sábado, às 19 horas. Domingo, às 12h30.


