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Comissão irá negociar demandas de
servidores do sistema socioeducativo

Uma comissão formada pelo 
Legislativo, Ministério Públi-
co,  governo do Estado e  en-
tidades de classe negociará o 
atendimento de demandas 
dos servidores administrati-
vos e dos agentes do sistema 
socioeducativo da Secretaria 
de Estado de Defesa Social 
(Seds). Requerimento nesse 
sentido foi aprovado por par-
lamentares ontem, em audi-
ência da Comissão de Direi-
tos Humanos.

Os servidores do siste-
ma socioeducativo são con-
trários ao Projeto de Lei (PL) 
3.503/16, que dispõe sobre 
a estrutura orgânica da ad-
ministração pública e é uma 
das proposições que integram 
a reforma administrativa en-
viada ao Parlamento mineiro 
pelo governador. O projeto 
prevê, entre outras medi-
das, que os cargos de agente 
de segurança socioeducativo 
sejam lotados no quadro de 

pessoal da Secretaria de Esta-
do de Administração Prisional 
(Seap), cuja criação foi sugeri-
da pelo Executivo, e não mais 
na Secretaria de Estado de 
Defesa Social (Seds), que se-
ria desmembrada em duas: a 
Secretaria de Estado de Segu-
rança (Sesp) e a própria Seap.

A proposição também 
estabelece que esses servido-
res poderão ser cedidos para 
a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (Sede-

se) e para a Fundação Educa-
cional Caio Martins (Fucam). 
A categoria entende que, 
com as medidas propostas, 
poderiam ficar comprometi-
das a paridade salarial com 
os servidores da futura Sesp 
e a autonomia da carreira.   

A chefe de gabinete da 
Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag), Lígia Ma-
ria Alves Pereira, afirmou 
que a atual administração 
está trabalhando para re-
verter os prejuízos causados 
pelos governos anteriores. 
Conforme informou, está 
sendo montado no Execu-
tivo um grupo de trabalho 
com o compromisso de ou-
vir os servidores. “Semana 
que vem, teremos a nome-
ação desse grupo. Eu levarei 
ao secretário todas as de-
mandas apresentadas aqui. 
Garanto que não vamos re-
troceder na garantia de di-
reitos”, explicou Lígia.

Por sua vez, a subsecre-
tária de Assistência Social da 
Sedese, Simone Albuquer-
que, ponderou que o projeto 
do governo fornece à ALMG 
a oportunidade de construir 
um debate sobre o sistema 
socioeducativo e que ele po-
de ser aperfeiçoado.

Proposta do Executivo é criticada
O diretor do Sindicato dos Tra-
balhadores no Serviço Público 
de Minas Gerais (Sindpúblicos), 
José Lino Esteves dos Santos, 
destacou que a categoria de-
fende o fortalecimento do 
sistema socioeducativo na fu-
tura Secretaria de Estado de 
Segurança. “Para nós, a me-
dida proposta pelo governo é 
um retrocesso”, resumiu.

Na mesma linha, o pre-
sidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos do Sis-
tema Socioeducativo do 
Estado, Alex Batista Gomes, 
reiterou que a luta da cate-
goria é para ter o seu traba-
lho valorizado. 

“O governo deve ir no 
sentido contrário, de unir 
as carreiras”, acrescentou o 
juiz Afrânio José Nardy. 

O deputado Rogério 
Correia (PT) e a deputada 
Celise Laviola (PMDB) ma-

nifestaram seu apoio aos 
agentes socioeducativos. “O 
atual governo é de diálogo, 
não de leis delegadas, como 
foi o anterior”, destacou Ro-
gério Correia.

Os deputados Missioná-
rio Márcio Santiago (PR) e 
Noraldino Júnior (PSC) tam-
bém se mostraram contrários 
à aprovação da proposta 
original do Executivo. O de-
putado Cabo Júlio (PMDB) 

propôs mudanças no texto 
do projeto, para que todo 
o quadro da atual Subse-
cretaria de Administração 
Prisional (Suapi) e os agen-
tes socioeducativos sejam 
vinculados à futura Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública. “Da forma como o 
projeto está hoje, ele não 
passa na ALMG. Queremos 
a construção de um acor-
do”, explicou.

Raíla Melo 

 Os servidores do sistema socioeducativo criticaram a proposta de desmembramento da Seds durante a reunião
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O governo mineiro vai formar 
um grupo de estudos para tra-
çar estratégias, visando à im-
plantação da jornada de tra-
balho de 30 horas semanais a 
todos os assistentes sociais. O 
anúncio foi feito, ontem, pela 
subsecretária de Assistência 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Se-
dese), Simone Aparecida Al-
buquerque. Ela participou de 
audiência pública da Comis-
são de Trabalho, da Previdên-
cia e da Assistência Social.

As discussões foram mar-
cadas por críticas ao governo 
do Estado e à Prefeitura de Be-
lo Horizonte (PBH), que não es-
tariam cumprindo a Lei Federal 
12.317, de 2010, que limita em 
30 horas a jornada semanal 
dos assistentes sociais.

Em Minas, segundo le-
vantamento do Conselho Re-
gional do Serviço Social de 
Minas Gerais (CRESS-MG), as 
prefeituras teriam adotado as 
30 horas semanais em 79% 
dos 853 municípios. Na Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), esse per-
centual sobe para 87%. 

Além da Sedese, deverá 
integrar o grupo de estudos 
a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Gestão (Se-
palg) e o CRESS-MG. Para a 
superintendente central de 
Políticas de Recursos Hu-
manos da Seplag, Walleska 
Moreita Santos, o grupo será 
importante para que o Es-
tado consiga mapear onde 
estão os assistentes sociais 
e o que eles fazem no servi-

ço público. A partir daí, serão 
definidas ações relacionadas 
à jornada de trabalho.
Questionamentos – De acor-
do com a representante do 
Conselho Federal de Serviço 
Social, Alessandra Ribeiro de 
Souza, controvérsias jurídicas 
têm marcado o entendimen-
to da lei federal. Há questio-
namentos na Justiça quanto 
à abrangência da lei; se ela 
valeria apenas para a inicia-
tiva privada ou também para 
o serviço público, e se, neste 
caso, somente para estatutá-
rios ou também celetistas.

Da mesma forma, frisou ela, 
ainda tramita no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) mo-
vida pela Confederação Nacional 

de Saúde, na qual a entidade 
questiona o fato de essa nor-
ma ter sido oriunda de projeto 
de lei de iniciativa parlamentar, 
quando, na verdade, deveria 
ter partido do Executivo.
Projeto de lei – Independen-
temente do impasse legal 
mencionado, o presidente do 
Conselho Estadual, Leonardo 
Rosa Reis, defendeu que, nes-
te momento, a mobilização 
da categoria pelo cumpri-
mento das 30 horas se dê so-
bretudo junto ao governo do 
Estado, uma vez que a ado-
ção da jornada pelo Executi-
vo geraria um efeito dominó 
nos municípios.

Nesse sentido, o deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
que solicitou a audiência, não 

descartou a apresentação de 
um projeto de lei na ALMG que 
torne as 30 horas obrigatórias. 
Para o deputado, um projeto 
de lei de iniciativa parlamentar 
pode gerar um espaço de dis-
cussão no Legislativo e agilizar a 
remessa à Casa de uma propos-
ta do Executivo, a quem caberia 
a iniciativa da proposição. 

Abordando o papel do 
assistente social diante da con-
juntura nacional, a deputada 
Geisa Teixeira (PT) destacou 
que a atuação desses profis-
sionais vai muito além do assis-
tencialismo com que costuma-
va ser compreendida. “Hoje, a 
assistência social é um direito 
do cidadão”, pontuou a depu-
tada, que também defendeu a 
jornada de 30 horas semanais.

Consumo de drogas motiva debate público
Os parlamentares da Comis-
são de Prevenção e Comba-
te ao Uso de Crack e Outras 
Drogas aprovaram, na reunião 
de ontem, requerimento do 
deputado Antônio Jorge (PPS) 
para que seja agendado um 
debate público sobre as ações 
e as políticas públicas de pre-
venção e combate às drogas.

Na Comissão de Desen-
volvimento Econômico, por 
solicitação dos deputados 
Gil Pereira (PP) e Gustavo 
Valadares (PSDB), foi apro-
vada a realização de uma 
audiência pública conjunta 
com as Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável e de Minas e 

Energia sobre a retomada 
das atividades da minerado-
ra Samarco no município de 
Mariana. 

Na última segunda-feira 
(16), o presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu o relató-
rio da Comissão Externa do 
Rompimento de Barragem na 

Região de Mariana, da Câma-
ra dos Deputados. Conforme 
noticiado pela imprensa, o 
relatório, ainda não aprova-
do pela Câmara, responsabi-
liza a Samarco pela tragédia 
ocorrida no distrito de Bento 
Rodrigues e descarta que 
esta tenha ocorrido por cau-
sas naturais. 

Ricardo Barbosa 

A criação do grupo pelo governo foi anunciada durante audiência da Comissão de Trabalho

Jornada de trabalho de assistentes sociais 
será analisada por grupo de estudos
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Audiência de mediação pode evitar 
despejo de famílias em ocupações

Uma audiência de mediação 
pode ser a saída para a imi-
nente reintegração de posse 
das ocupações Maria Vitória 
e Maria Guerreira, nas quais 
estão abrigadas 120 famílias, 
no Bairro Copacabana, em 
Belo Horizonte. Essa é a ex-
pectativa de autoridades que 
participaram ontem de au-
diência pública da Comissão 
de Participação Popular. O 
despejo está marcado para o 
próximo dia 31, mas, até lá, já 

terá transcorrido um ano da 
distribuição das ações de rein-
tegração e, nesse caso, o novo 
Código de Processo Civil pre-
vê a mediação. A dificuldade, 
segundo os participantes, está 
no fato de a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), proprietária 
das áreas, não ter enviado ne-
nhum representante às reuni-
ões de conciliação realizadas 
até agora.

A audiência da ALMG 
tratou também da ocupação 

Novo São Lucas, no bairro de 
mesmo nome, onde 12 famí-
lias instaladas em área priva-
da estão ameaçadas. Nesse 
caso, porém, a Polícia Militar 
ainda está realizando o plane-
jamento para a reintegração 
e, por isso, uma data ainda 
não foi marcada. O desem-
bargador Alberto Diniz Jú-
nior, do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, explicou que os 
três processos, com liminares 
ratificadas pelo TJ, determi-

naram a retomada das áreas, 
mas, como o prazo acabou se 
estendendo, seria necessário 
que o Tribunal chamasse as 
partes envolvidas para uma 
mediação. “Cada magistrado 
tem independência e auto-
nomia para analisar as ques-
tões”, observou.

Aylton Rodrigues Maga-
lhães, do Núcleo Especializa-
do de Direitos Humanos da 
Defensoria Pública, reforçou 
que, no dia 31 de maio, data 
prevista para o despejo, a au-
diência de mediação já seria 
obrigatória. Segundo ele, a 
medida já foi solicitada, mas 
ainda não houve despacho. 
O defensor ressaltou que, no 
caso das ocupações do Co-
pacabana, há um agravante, 
tendo em vista que a PBH é, 
ao mesmo tempo, a autora 
da ação de reintegração e o 
ente que deveria amparar as 
famílias removidas. 

O desembargador Alber-
to Diniz sugeriu que a Defen-
soria apresente requerimen-
tos aos desembargadores 
que cuidam desses processos 
para que eles suspendam a 
desocupação até que haja a 
mediação, conforme deter-
mina o código. 

Moradores relatam dificuldades enfrentadas
Representantes das ocupa-
ções relataram a situação 
nas comunidades. Paulo Ro-
drigues, da ocupação Novo 
São Lucas, fez um apelo dra-
mático. Pai de duas filhas, ele 
mora em uma casa simples 
de madeira e sonha com um 
local melhor e mais organiza-
do. “Nossa ‘precisão’ fez com 
que estivéssemos aqui. Se 
fosse para pagar um aluguel 
e um medicamento, não da-
ria para comer”, afirmou. 

Paula Ozana Ramalho, da 
Maria Vitória, reforçou que 
as famílias, mesmo em con-
dições inadequadas, estão 

felizes por estarem juntas. Ela 
contou que teve que usar en-
dereço falso para conseguir 
matricular sua filha na escola. 
“Ninguém está ali para passar 
o final de semana. A necessi-
dade nos fez chegar a esse 
ponto”, afirmou. 

Já o representante da 
Maria Guerreira, Juliano Rego 
dos Santos, afirmou que as fa-
mílias querem apenas o direi-
to de morar na cidade e que 
não podem ser jogadas na 
rua. “Eu sou jardineiro, aqui 
temos empregadas, carpintei-
ros, pedreiros. Nós construí-
mos essa cidade”, reforçou, 

referindo-se aos moradores 
presentes à audiência.

“O que vocês vivem não 
pode ser descrito em um 
processo judicial, um relato 
do Ministério Público. A falta 
de moradia leva junto a falta 
de luz, água, saúde, trabalho, 
escola”, salientou a promotora 
Cláudia Xavier. O tenente-coro-
nel José Antônio, que atua nas 
negociações, ressaltou a deter-
minação interna da corporação 
de tentar sempre o diálogo. 
Betim – Na fase de debates, 
moradores da ocupação 1º 
de Maio, de Betim (RMBH), 
denunciaram ações truculen-

tas da Polícia Militar no mu-
nicípio. “A PM passa à noite, 
atirando, tentando forçar 
nossa saída”, denunciou Li-
diane Pereira dos Santos. 

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT), autor do requeri-
mento para o debate, afirmou 
que há muitas referências equi-
vocadas às ocupações como 
sendo invasões, mesmo em 
terras não produtivas e sem 
serventia. Para o parlamentar, 
há um tratamento desigual em 
relação aos pobres. “Quando 
cuidamos de moradia, cuida-
mos das pessoas. Se não for as-
sim, está errado”, definiu.

Clarissa Barçante 

Moradores das ocupações participaram do encontro e cobraram da PBH abertura ao diálogo 
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9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Teófilo Otoni) 

12 horas
•  Zás (Teatro) – apresentação do músico Bebeto Alves

PANORAMA
O programa fala sobre Economia Solidária, um sistema de produção em que não há patrões 
nem empregados. Os convidados são o subsecretário de Trabalho e Emprego da Sedese/MG, 
Antônio Roberto Lambertucci, e o analista do Instituto Marista de Solidariedade, Rogério Alves 
Henriques. Para ilustrar como funciona, na prática, esse sistema de produção, a reportagem do 
programa visitou uma feira de economia solidária em Belo Horizonte e conversou com pessoas 
que tiram seu sustento dos produtos artesanais vendidos nesses locais. Sábado, 16h.

GERAÇÃO
O Geração vem de rock progressivo com a Banda Cartoon. Eles estão na estrada há mais de duas 
décadas, têm quatro álbuns gravados e são reconhecidos e premiados também no exterior. Par-
ticipam do programa o vocalista Khadhu Capanema, que tem graduação em Violão Clássico, e o 
guitarrista Khykho Garcia, com formação em Regência. Todos os integrantes têm formação eru-
dita e se revezam nas funções. Eles compõem, tocam e cantam. É de autoria da Banda Cartoon 
a primeira ópera-rock produzida no país, o CD Bigorna, de 2002. Sábado, 19h, domingo, 12h30.

PALESTRANTRE
O Ministro do TSE Tarcísio Vieira de Carvalho Neto foi o convidado de mais uma etapa do 
projeto Terceiro Turno, da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas. Ele abordou a relação 
existente entre o novo Código de Processo Civil (CPC) e o direito processual eleitoral. O obje-
tivo do projeto é divulgar pesquisas e publicações de magistrados, promotores, advogados e 
servidores públicos sobre temas jurídicos relacionados ao processo eleitoral. Sábado, 22h30.

Confira os destaques do final de semana

Hoje
 0h Palestra (continuação) – Noções básicas da lei eleitoral, com 

Wladimir Dias
 1h Panorama – Demandas do movimento de travestis e transexuais
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico 15/3 – Situação da 

Usiminas 
 4h Parlamento Brasil 
 4h30 Palestra – Dilemas da Teoria Democrática Contemporânea, 

com Ricardo Fabrino 
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 20 (A 

Constituição Liberal, em 1946, o suicídio de Vargas e a Era 
Desenvolvimentista de JK)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte /Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Leitura na infância 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular 3/5 – Ocupações em 

Jequitinhonha
 12h Memória e Poder – Professor Aluísio Pimenta
 13h Mundo Politico 
 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 20 (A 

Constituição Liberal, em 1946, o suicídio de Vargas e a Era 
Desenvolvimentista de JK)

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão Extraordinária das Mulheres 19/4 – Situação 

das mulheres que atuam na cadeia de produção da agricultura 
familiar 

17h05 Comissão de Assuntos Municipais 9/5 – Movimento Maio 
Amarelo, com campanhas de Educação e de prevenção de 
acidentes de trânsito 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Mundo Político/Brasil Eleitor

 19h Resenha da Semana (inédito)      
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – Leitura na infância 
 20h Segunda Musical (inédito) – Trio de sopro Dzencana
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Políticas de alternativas penais 
 23h30 Zás (inédito) – Cantoras Milena Torres e Sílvia Gommes 

* programação sujeita a alterações 

Foi aberto o prazo para a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 3.542/16, que dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017 
(LDO de 2016). As emendas poderão ser apresentadas até as 18 horas do dia 7 de junho.


